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Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, pirms valsts svētkiem  ap-
zināt aktīvākos, darbīgākos cilvēkus novadā un novērtēt viņu sa-
sniegumus un ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā, 
18. novembrī ar Krustpils novada atzinības un goda rakstiem tiks 
apbalvoti 30 novada iedzīvotāji.

Pašvaldības apbalvojumi tiek piešķirti fiziskām un juridiskām 
personām, kuras veicina Krustpils novada atpazīstamību, izaugs-
mi, uzņēmējdarbību, cilvēku labklājību, kā arī par sasniegumiem, 
augstiem rezultātiem un ieguldījumu Krustpils novadā kultūras, 
izglītības, sporta un citās jomās.

Izvērtējot iesūtītos pieteikumus, Krustpils novada pašvaldības 
apbalvošanas komisija nolemj apbalvot:

Atašienes kultūras nama folkloras kopas „Vīraksne” dalībnieci 
RITU SEŅKOVU ar Krustpils novada pašvaldības GODA RAKSTU 
par kultūras mantojuma saglabāšanu. Rita Seņkova ir ilggadēja fol-
kloras kopas „Vīraksne” dalībniece, kas kopš 1985.gada ir pulcinā-
jusi folkloras kopas rindas un arī tagad, 85 gadu vecumā, vēl jopro-
jām aktīvi darbojās daloties ar dzīves gudrību, dziesmu un danču 
pūru. Ritu raksturo neizsmeļama enerģija un dzīves gudrība, droši 
var apgalvot, ka viņa ir Krustpils novada pašdarbības kolektīvu ve-
terāne ar vislielāko gadu un zināšanu bagātību;

Pensionētu ģimenes ārsti ĻUBOVU VEIKŠĀNI ar Krustpils no-
vada pašvaldības GODA RAKSTU par ilggadēju ieguldījumu me-
dicīnā. Ļubova Atašienē par ārsti sākusi strādāt sešdesmito gadu 
beigās. Gandrīz 50 gadi aizvadīti ārstējot Atašienes iedzīvotājus. 
Ārstes kabinetā jebkurš pacients varējis saņemt ārstniecības pa-
kalpojumus un konsultācijas, daudzreiz pieticis vien ar parunāša-
nos, lai pacients justos labāk;

Sūnu pamatskolas skolotāju, bibliotekāri SKAIDRĪTI NEIMANI 
ar Krustpils novada pašvaldības GODA RAKSTU par ilggadēju ie-
guldījumu izglītībā. Sūnu pamatskolā strādā jau 42 gadus. Strādā-
jusi par sākumskolas skolotāju, direktores vietnieci mācību darbā, 
skolas direktori, pirmsskolas skolotāju, bibliotekāri. Skaidrīte ir ko-
lektīva labais gariņš, vienmēr atrodas nemitīga kustībā un radošā 
darbībā. Daudz laika velta Sūnu pamatskolas vēstures apzināšanai 
un dokumentēšanai. Gaišs cilvēks, kas iedvesmo; 

Sūnu pamatskolas direktora vietnieci saimnieciskajā darbā 
Anitu Krastiņu ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu 
par nesavtīgu darbu  skolas vides uzturēšanā un labiekārtošanā;

Krustpils pamatskolas tehnisko darbinieci Ilzi Pabērzu ar 
Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par nesavtīgu dar-
bu skolas vides uzturēšanā un labiekārtošanā;

Krustpils pamatskolas skolotāju, direktores vietnieci izglītības 
jomā Arnitu Pori ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības raks-

tu par apzinīgu darbu skolas projektu koordinēšanā un realizēša-
nā; 

Krustpils pagasta pārvaldes vadītāju Andru Munci ar Krustpils 
novada pašvaldības Atzinības rakstu par pašaiz-
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liedzīgu, radošu darbu Krustpils pagasta 
sociāli ekonomiskajā attīstībā; 

Ilzi Rūsiņu ar Krustpils novada paš-
valdības Atzinības rakstu par ieguldīto 
darbu sociālajā jomā;

Vīpes pamatskolas skolotāju Natāli-

ju Semjonovu ar Krustpils novada paš-
valdības Atzinības rakstu par ilggadēju 
un godprātīgu darbu Vīpes pamatskolā;

Vīpes pamatskolas sākumskolas sko-
lotāju Anitu Kolodinaiti ar Krustpils no-
vada pašvaldības Atzinības rakstu par 
ilggadēju un godprātīgu darbu Vīpes 
pamatskolā;

Krustpils pagasta bibliotekāri Sarmu 
Lazdiņu ar Krustpils novada pašvaldības 
Atzinības rakstu par radošu un godprā-
tīgu darbu Krustpils pagastā;

ZS ”Ezerkalni” īpašnieku Aivaru Ļe-

bedevu ar Krustpils novada pašvaldības 
Atzinības rakstu par ilggadēju sadarbī-
bu un atbalstu Atašienes pagastam;

SIA „Krustpils enerģija” darbinieku 
Aivaru Valpēteru ar Krustpils novada 
pašvaldības Atzinības rakstu par god-
prātīgu attieksmi pret darbu;

Variešu pagasta pārvaldes komunālās 
nodaļas vadītāju Daci Vītolu ar Krustpils 
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novada pašvaldības Atzinības 

rakstu par ieguldījumu sakār-
totas, cilvēkiem draudzīgas un 
pieejamas vides veidošanā;

Variešu pagasta zemnieku 
saimniecības „Kalniņi „ īpaš-
niekus Vili un Ēriku Kalniņus ar 
Krustpils novada pašvaldības 
Atzinības rakstu par ieguldī-
jumu Variešu pagasta uzņēmēj-
darbības attīstībā;

Sociālā dienesta vadītāju 
Benitu Dzelmi ar Krustpils no-
vada pašvaldības Atzinības 

rakstu par ieguldīto darbu so-
ciālajā jomā Krustpils novadā;

Zemnieku saimniecības 
„Katlēri” īpašnieci Ermīnu Ru-

dzīti ar Krustpils novada paš-
valdības Atzinības rakstu par 
ieguldījumu uzņēmējdarbībā 
Mežāres pagastā;

Mežāres pasta nodaļas past-
nieci Natāliju Kudrjavcevu ar 
Krustpils novada pašvaldības 
Atzinības rakstu par apzinī-
gu darbu un pozitīvu attieksmi 
pret klientiem;

Ainu Krūmiņu ar Krustpils 
novada pašvaldības Atzinības 

rakstu par atbalstu sabiedris-
kiem pasākumiem un nesavtīgu 
darbu sabiedrības labā Vīpes 
pagastā;

Mežāres pamatskolas saim-
niecības daļas vadītāju Intu 

Fedotovu ar Krustpils novada 
pašvaldības Atzinības rakstu 

par ieguldījumu sakārtotas, cil-

vēkiem draudzīgas un pieeja-
mas vides veidošanā;

Mežāres pamatskolas pirms-
skolas skolotāju Jevdokiju Vo-

robjovu ar Krustpils novada 
pašvaldības Atzinības rakstu 

par apzinīgu, radošu darbu 45 
gadu garumā Mežāres pagastā;

Antūžu speciālās internāt-
pamatskolas skolotāju Mariju 

Zemīti ar Krustpils novada paš-
valdības Atzinības rakstu par 
ilggadēju un apzinīgi pildītu 
pedagoga darbu;

Antūžu speciālās internāt-
pamatskolas skolotāju Agitu 

Bērziņu ar Krustpils novada 
pašvaldības Atzinības rakstu 
par rūpīgu un apzinīgi pildītu 
pedagoga darbu;

SIA „Dižmežs” līdzīpašnie-
ku, uzņēmēju Gunāru Mitri ar 
Krustpils novada pašvaldības 
Atzinības rakstu par ieguldī-
jumu uzņēmējdarbībā un atbal-
stu Krustpils pagasta kultūras 
dzīvei;

Krustpils pagasta jauktā 
vokālā ansambļa „Krustpilie-
ši” vadītāju Guntu Dābolu ar 
Krustpils novada pašvaldības 
Atzinības rakstu par nesavtī-
gu un radošu ieguldījumu kul-
tūras popularizēšanā Krustpils 
pagastā;

Vetārsti Skaidrīti Veiguri ar 
Krustpils novada pašvaldības 
Atzinības rakstu par profesio-
nalitāti un atsaucību, sniedzot 

veterināros pakalpojumus Vī-
pes pagastā;

SIA „Meža Rasas” dārzkopi 
– stādaudzētāju Intu Daudz-

vārdi ar Krustpils novada paš-
valdības Atzinības rakstu par 
godīgu attieksmi pret darāmo 
darbu;

Variešu sākumskolas pirms-
skolas skolotāju Veniranda 

Spuli ar Krustpils novada paš-
valdības Atzinības rakstu par 
atbildīgu un radošu pieeju dar-
bam;

Jēkabpils policijas Atašienes 
iecirkņa inspektoru Raimondu 

Adamoviču ar Krustpils novada 
pašvaldības Atzinības rakstu 
par ieguldījumu sporta jomā;

Brāļu Skrindu Atašienes vi-
dusskolas skolotāju Marutu 

Ķesteri ar Krustpils novada 
pašvaldības Atzinības rakstu 
par radošu un apzinīgu darbu 
Brāļu Skrindu Atašienes vidus-
skolā;

Kā ik gadu, iedzīvotāju sumi-
nāšana notiks Latvijas neatka-
rības 99. proklamēšanas gada 
dienai veltītā svinīgajā pasāku-
mā Mežāres kultūras namā, šī 
gada 18. novembrī plkst. 13:00. 
Laipni aicināti!
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Ieva Lapiņa 

• Krustpils novada dome at-
klātā mutiskā izsolē (otrā), ar aug-
šupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu – apbūvētu zemes vie-
nību „Stacijas laukums”, Krustpils 
pagasts, Krustpils novads, kadastra 
Nr. 5668 007 0238, 2.98 ha platībā. 

Izsoles sākumcena – EUR 

26 820, Izsoles nodrošinājums 
– 10% no sākumcenas, Dalības 

maksa – EUR 50, Izsoles solis – 
EUR 200. 

Izsole notiks 2017.gada 

07.decembrī plkst. 10.00 Krust-

pils novada domē, norādītā tel-

pā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, 

Jēkabpilī. 
Pieteikties izsolei var: 1)elek-

troniski uz e- pastu: ilze.stupane@
krustpils.lv, nākamā dienā pēc 
sludinājuma publikācijas ofi ciā-
lajā izdevumā „Latvijas Vēstne-
sis”, līdz 2017.gada 06.decembra 
plkst.17.00; 2) klātienē pēc adrese: 
Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabi-
netā no 2017.gada 01.decembra 
līdz 2017.gada 06.decembra plkst. 
17.00.

Tālrunis uzziņām 65237625, 
ar izsoles nolikumu iepazīties var 
interneta mājas lapā http://www.
krustpils.lv.

• Krustpils novada dome atklā-
tā mutiskā izsolē (otrā), ar augšup-
ejošu soli pārdod nekustamo īpa-

šumu Rudens ielā 3, Jēkabpils, ka-
dastra Nr. 5601 001 1952, 12.5241 
ha platībā. 

Izsoles sākumcena – EUR 

18 630, Izsoles nodrošinājums 
– 10% no sākumcenas, Dalības 

maksa – EUR 50, Izsoles solis – 
EUR 500. 

Izsole notiks 2017.gada 

07.decembrī plkst. 10.30 Krust-

pils novada domē, norādītā tel-

pā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, 

Jēkabpilī. 
Pieteikties izsolei var: 1) elek-

troniski uz e- pastu: ilze.stupane@
krustpils.lv, nākamā dienā pēc 
sludinājuma publikācijas ofi ciā-
lajā izdevumā „Latvijas Vēstne-
sis”, līdz 2017.gada 06.decembra 
plkst.17.00; 2) klātienē pēc ad-
rese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 
28.kabinetā noTālrunis uzziņām 
65237625, ar izsoles nolikumu ie-
pazīties var interneta mājas lapā 
http://www.krustpils.lv.

• Krustpils novada dome atklā-
tā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu 
apbūvētu zemi „Daukstes”, Vīpes 
pagasts, Krustpils novads, kadastra 
Nr. 5696 005 0185, 0.2003 ha pla-
tībā. 

Izsoles sākumcena – EUR 

1 634, Izsoles nodrošinājums 
– 10% no sākumcenas, Dalības 

maksa – EUR 30, Izsoles solis – 
EUR 100. 

Izsole notiks 2017.gada 

07.decembrī plkst. 10.45 Krust-

pils novada domē, norādītā tel-

pā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, 

Jēkabpilī. 
Pieteikties izsolei var: 1) elek-

troniski uz e- pastu: ilze.stupane@
krustpils.lv, nākamā dienā pēc 
sludinājuma publikācijas ofi ciā-
lajā izdevumā „Latvijas Vēstne-
sis”, līdz 2017.gada 06.decembra 
plkst.17.00; 2) klātienē pēc adrese: 
Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabi-
netā no 2017.gada 01.decembra 

līdz 2017.gada 06.decembra plkst. 
17.00.

Tālrunis uzziņām 65237625, 
ar izsoles nolikumu iepazīties var 
interneta mājas lapā http://www.
krustpils.lv.

• Krustpils novada dome atklā-
tā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu 
– zemi „Upes Dārzi”, Kūku pagasts, 
Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 
004 0254, 0.19 ha platībā. 

Izsoles sākumcena – EUR 

1 700, Izsoles nodrošinājums 
– 10% no sākumcenas, Dalības 

maksa – EUR 30, Izsoles solis – 
EUR 100. 

Izsole notiks 2017.gada 

07.decembrī plkst. 11.00 Krust-

pils novada domē, norādītā tel-

pā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, 

Jēkabpilī. 
Pieteikties izsolei var: 1) elek-

troniski uz e- pastu: ilze.stupane@
krustpils.lv, nākamā dienā pēc 
sludinājuma publikācijas ofi ciā-
lajā izdevumā „Latvijas Vēstne-
sis”, līdz 2017.gada 06.decembra 
plkst.17.00; 2) klātienē pēc adrese: 
Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabi-
netā no 2017.gada 01.decembra 
līdz 2017.gada 06.decembra plkst. 
17.00.

Tālrunis uzziņām 65237625, 
ar izsoles nolikumu iepazīties var 
interneta mājas lapā http://www.
krustpils.lv

• Krustpils novada dome atklā-
tā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašu-

mu – zemi „Pogas”, Kūku pagasts, 
Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 
004 0019, 0.4 ha platībā. 

Izsoles sākumcena – EUR 

1 110, Izsoles nodrošinājums 
– 10% no sākumcenas, Dalības 

maksa – EUR 30, Izsoles solis – 
EUR 100. 

Izsole notiks 2017.gada 

07.decembrī plkst. 11.15 Krust-

pils novada domē, norādītā tel-

pā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, 

Jēkabpilī. 
Pieteikties izsolei var: 1) elek-

troniski uz e- pastu: ilze.stupane@
krustpils.lv, nākamā dienā pēc 
sludinājuma publikācijas ofi ciā-
lajā izdevumā „Latvijas Vēstne-
sis”, līdz 2017.gada 06.decembra 
plkst.17.00; 2) klātienē pēc adrese: 
Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabi-
netā no 2017.gada 01.decembra 
līdz 2017.gada 06.decembra plkst. 
17.00.

Tālrunis uzziņām 65237625, 
ar izsoles nolikumu iepazīties var 
interneta mājas lapā http://www.
krustpils.lv

• Krustpils novada dome atklā-
tā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu 
– zemi „Lapiņas”, Vīpes pagasts, 
Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 
001 0009, 1.8 ha platībā. 

Izsoles sākumcena – EUR 

4 160, Izsoles nodrošinājums 
– 10% no sākumcenas, Dalības 

maksa – EUR 30, Izsoles solis – 
EUR 100. 

Izsole notiks 2017.gada 

07.decembrī plkst. 11.30 Krust-

pils novada domē, norādītā tel-

pā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, 

Jēkabpilī. 
Pieteikties izsolei var: 1)elek-

troniski uz e- pastu: ilze.stupane@

krustpils.lv, nākamā dienā pēc 
sludinājuma publikācijas ofi ciā-
lajā izdevumā „Latvijas Vēstne-
sis”, līdz 2017.gada 06.decembra 
plkst.17.00; 2) klātienē pēc adrese: 
Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabi-
netā no 2017.gada 01.decembra 
līdz 2017.gada 06.decembra plkst. 
17.00.

Tālrunis uzziņām 65237625, 
ar izsoles nolikumu iepazīties var 
interneta mājas lapā http://www.
krustpils.lv

• Krustpils novada dome atklā-
tā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu 
– zemi „Paipalas”, Vīpes pagasts, 
Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 
004 0243, 4.6 ha platībā. 

Izsoles sākumcena – EUR 

10 000, Izsoles nodrošinājums 
– 10% no sākumcenas, Dalības 

maksa – EUR 30, Izsoles solis – 
EUR 100. 

Izsole notiks 2017.gada 

07.decembrī plkst. 11.45 Krust-

pils novada domē, norādītā tel-

pā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, 

Jēkabpilī. 
Pieteikties izsolei var: 1) elek-

troniski uz e- pastu: ilze.stupane@
krustpils.lv, nākamā dienā pēc sludi-
nājuma publikācijas ofi ciālajā izde-
vumā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2017.
gada 06.decembra plkst.17.00; 2) 
klātienē pēc adrese: Rīgas iela 150a, 
Jēkabpils, 28.kabinetā no 2017.
gada 01.decembra līdz 2017.gada 
06.decembra plkst. 17.00.

Tālrunis uzziņām 65237625, 
ar izsoles nolikumu iepazīties var 
interneta mājas lapā http://www.
krustpils.lv

Izsoles

Balstoties uz Krustpils novada 
domes 20.septembra sēdes lēmu-
mu, no 2018. gada 1. janvāra tiek 
noteikti jauni siltumenerģijas tarifi . 

Krustpils novada pašvaldības 
komunālās saimniecības nodaļas 
vadītājs Normunds Zizlāns skaid-
ro: „Siltuma ražošanas pašizmaksu 
galvenokārt sastāda divas pozīci-
jas – darba samaksa (kurinātājiem) 
un kurināmais (malka), kas ir tiešās 
izmaksas. Pie pašizmaksas klāt tiek 
summētas arī netiešās izmaksas, 
kas ir elektrība, pamatlīdzekļu no-
lietojums, materiāli un adminis-
tratīvās izmaksas, kas kopā veido 
saražotās siltumenerģijas tarifu.

Šobrīd maksa par vienu izlie-
totā siltuma MWh katrā pagastā 
ir citādāka, vidējā siltumenerģijas 
cena novadā sastāda 47,93 EUR/
MWh. Diemžēl, esošais tarifs neno-
sedz siltuma enerģijas ražošanas 
pašizmaksu. Pēdējo gadu laikā ir 
pieaugušas siltuma ražošanas iz-
maksas, kā, piemēram, izmaksas 
par iztērēto elektroenerģiju, izmak-
sas par materiāliem, kas nepiecie-
šami apkures sistēmu uzturēšanai 
darba kārtībā, darba samaksas pa-
augstināšanās u.c., līdz ar to, uz šo 
izmaksu sadārdzinājuma pamata 
ar domes lēmumu ir pieņemts sil-
tumenerģijas tarifu palielināt par 

10%, jāpiebilst, ka arī ar šo tarifu 
palielinājumu netiks nosegta sara-
žotās siltumenerģijas pašizmaksa.”

Jaunie siltumenerģijas tarifi  
stāsies spēkā no 2018. gada 1.jan-
vāra un tie ir noteikti šādi:

Krustpils pagastā – 55, 05 EUR (1MWh);
Kūku pagastā – 48,33 EUR (1MWh);

Mežāres pagastā – 45,96 EUR (1MWh);
Variešu pagastā – 46,57 EUR (1MWh);

Atašienes pagastā – 60,21 EUR (1MWh);
Vīpes pagastā – 60,21 EUR (1M Wh).

Summas norādītas bez PVN.

Mājās, kurās nav siltumapgā-
des skaitītāju, tarifs Krustpils nova-
da teritorijā – 1,86 EUR/m2 . Mājās 
ar centralizētu siltumapgādi Kūku, 
Variešu un Krustpils pagastos no-
teikts siltumenerģijas tarifs par 
stāvvadu 0,26 EUR/m2 dzīvokļos, 
kuri atslēgti no centralizētās sil-
tumapgādes. Mājās ar centralizē-
to siltumapgādi Mežāres pagastā 
noteikts siltumenerģijas tarifs par 
stāvvadu 25% no realizētās siltum-
enerģijas MWh dzīvokļiem, kuri 
atslēgti no centralizētās siltumap-
gādes. 

Informāciju sagatavoja 

Krustpils novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ieva Lapiņa 

Sākot ar 2018. gada 1.janvāri 
Krustpils novadā stāsies spēkā 
jauni siltumenerģijas tarifi  
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Septembra beigās pie Mežāres 
pagasta administrācijas ēkas 
uzstādīts informācijas un 
ziņojumu stendi. Stendā esošā 
informācija sniegs priekšstatu 
par pagastu. Līdzīgs ziņojumu 
stends uzstādīts arī Mežāres ciema 
centrā. Ziņojumu stendu uzstādīja 
mūsu bijušā mežārieša uzņēmums 
SIA DNV Metāls. 

Informējam, ka šī gada 
19.10.2017. Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zi-
nātniskā institūta BIOR labora-
torija ņēma ūdens paraugus no 
Rogāļu avota.

Ņemtajā avota ūdens pa-
raugā ir konstatēts kolioformu 
baktērijas, kas, balstoties uz nor-
matīvajiem dokumentiem, nav 
pieļaujams.

Ņemot vērā saņemto testēša-

nas rezultātus,
Kūku pagasta pārvalde aici-

na ikvienu avota ūdens lietotāju 
izvērtēt Rogāļu avota ūdens lie-
tošanas nepieciešamību un atgā-
dināt, ka šādas kvalitātes ūdens 
lietošana uzturā nevārītā veidā 
apdraud veselību.

Lūdzam katram pašam izvēr-
tēt Rogāļu avota ūdens lietoša-
nas nepieciešamību !

Kūku pagasta pārvalde

Koliformu baktērijas Escherichia coli liecina par mikrobioloģisko (cilvēka 
veselībai kaitīgie mikroorganismi) piesārņojumu ūdenī. Dzeramajā 

ūdenī, lai tas būtu nekaitīgs cilvēka patēriņam, nav pieļaujama 
koliformu E.coli klātbūtne. Ja dzeramajā ūdenī ir atklāta neatbilstība pēc 

mikrobioloģiskajiem rādītājiem, tad jāizvairās no ūdens lietošanas pārtikā 
vai ūdens pirms dzeršanas ir jāvāra. /VSIA «Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs» mājas lapa/

Iedzīvotāju uzmanībai!

Krustpils novada bāriņtiesa ir 
Krustpils novada pašvaldības iz-
veidota aizbildnības un aizgādnī-
bas iestāde, kas nodrošina bērna 
vai citas rīcībnespējīgas personas 
tiesību un tiesisko interešu aizsar-
dzību.  Krustpils novada bāriņtie-
sas sastāvā ir 5 bāriņtiesas locekļi, 
ieskaitot bāriņtiesas priekšsēdē-
tāju un bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieku, un bāriņtiesas sekretārs. 
Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja vietnieku un 
bāriņtiesas locekļus ievēl Krustpils 
novada pašvaldības dome uz pie-
ciem gadiem.

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina 
bērna vai aizgādnībā esošās per-
sonas tiesību un tiesisko interešu 
aizsardzību.

Krustpils novada bāriņtiesas 
darbības teritorija: Krustpils nova-
da administratīvā teritorija (Ata-
šienes pagasts, Mežāres pagasts, 
Kūku pagasts, Krustpils pagasts, 
Variešu pagasts, Vīpes pagasts).

PERSONU RĪCĪBA 
NEATLIEKAMĀS 
SITUĀCIJĀS

Bērnu tiesību aizsardzības liku-
ma 73. panta pirmajā daļā pare-
dzēts, ka katra iedzīvotāja pienā-
kums ir sargāt savu un citu bērnu 
drošību, ne vēlāk kā tajā pašā 
dienā ziņot policijai, bāriņtiesai 
vai citai bērna tiesību aizsardzības 
institūcijai par jebkādu vardarbību 
un noziedzīgu nodarījumu, vai ad-
ministratīvu pārkāpumu pret bēr-
nu, par viņa tiesību pārkāpumu vai 
citādu apdraudējumu, kā arī tad, ja 
personai ir aizdomas, ka bērnam ir 
priekšmeti, vielas vai materiāli, kas 
var apdraudēt paša bērna vai citu 
personu dzīvību vai veselību.

Vardarbības sekas, ja tā netiek 
savlaicīgi atklāta un pārtraukta, ir 
ne tikai tā fi ziskā vai emocionālā 
trauma, ko bērns iegūst. Bērnībā 
pārdzīvotās vardarbības sekas 
var izpausties arī vēlāk, bērnam 
kļūstot pieaugušam, kā nespēja 
pilnvērtīgi sociāli funkcionēt, un 
bieži vien kļūstot par vardarbības 
izdarītāju pret saviem bērniem. 
Bāriņtiesu darbību regulējošie nor-
matīvie akti paredz bāriņtiesas pie-
nākumu reaģēt visos gadījumos, 
kad bāriņtiesas rīcībā ir informācija 
par iespējamu vardarbību ģimenē, 
kas vērsta pret bērnu. Saņemot 
šāda satura informāciju, bāriņtiesai 
ikvienā ģimenes gadījumā jāizvēr-
tē, vai nepieciešama tūlītēja bērna 
šķiršana no ģimenes. Tāpēc ir ļoti 
svarīgi rūpīgi izvērtēt visus gadīju-
mus, kad bāriņtiesai tiek ziņots par 
iespējamu vardarbību pret bērnu 
un nekavējoties veikt visus nepie-

ciešamos pasākumus, lai vardar-
bību novērstu un bērns saņemtu 
nepieciešamo palīdzību.

Saņemot ziņas par iespējamu 
vardarbību pret bērnu, bāriņtiesas 
pienākums ir nekavējoties pārbau-
dīt šo informāciju.

Informāciju par bērna dzīvī-
bas vai veselības apdraudējumu 
sniedz bāriņtiesā, ārpus bāriņtiesas 
darba laika jāzvana Valsts policijai 
pa tālruni  110  vai neatliekamajai 
medicīniskajai palīdzībai pa tālru-
ni 113, vai 112.

Krustpils novada 
bāriņtiesas 
kontakti, darba 
laiki un apmeklētāju 
pieņemšanas laiki:

• Bāriņtiesas priekšsēdētāja, 
Bāriņtiesas loceklis Atašienes 
pagastā Dace Telšinska, 65237612, 
26469360, 
dace.telsinska@krustpils.lv, 
barintiesa@krustpils.lv

• Priekšēdētājas vietniece, 
Bāriņtiesas loceklis Kūku pagastā 
Sandra Ziediņa, 26375351, 
sandra.ziedina@krustpils.lv

• Bāriņtiesas loceklis Krustpils 
pagastā Anna Vītola, 26366521, 
anna.vitola@krustpils.lv

• Bāriņtiesas loceklis Mežāres 
pagastā Ilze Krastiņa, 26598724, 
ilze.krastina@krustpils.lv

• Bāriņtiesas loceklis Variešu 
pagastā Bāriņtiesas loceklis Vīpes 
pagastā 
Inta Poļevska, 26343857, 
inta.polevska@krustpils.lv

Bāriņtiesas locekles gan savā 
darba laikā, gan pieņemšanas laikā 
dodas veikt nelabvēlīgo ģimeņu 
apsekošanas vai veikt citus aplieci-
nājumus (skatīt Bāriņtiesu likuma 
VII nodaļā „Apliecinājuma izdarī-
šana un citu uzdevumu pildīšana”) 
pie iedzīvotājiem viņu dzīvesvie-
tās, kā rezultātā var neatrasties 
savā darba vietā. Lai nerastos dom-
starpības vai nāciens uz bāriņtiesu 
nebūtu veltīgs, aicinu vispirms par 
vizīti vienoties telefoniski.

 Apliecinājumi tiek veikti tikai 
pagastu pārvaldēs, kur tanī dienā 
pieņem kāds no citiem bāriņtiesas 
locekļiem. Krustpils novada bāriņ-
tiesas telpās Rīgas ielā 150a, Jē-
kabpilī, apliecinājumi netiek veikti. 
Ierodoties bāriņtiesā veikt aplieci-
nājumus, līdzi jābūt personu aplie-
cinošam dokumentam (pasei vai 
personas apliecībai).

Ja ieinteresētā persona uzskata 
bāriņtiesas rīcību apliecinājumu iz-
darīšanā un citu Bāriņtiesu likuma 
VII nodaļā minēto darbību veikša-
nā par nepamatotu, tā var mēneša 
laikā iesniegt attiecīgu pieteikumu 
tiesā Administratīvā procesa liku-
mā noteiktajā kārtībā.

Bāriņtiesas atteikumu izdarīt 
apliecinājumu vai pildīt citas Bā-
riņtiesu likuma VII nodaļā noteik-
tās darbības ieinteresētā persona 
mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā 
Administratīvā procesa likumā no-
teiktajā kārtībā.

Krustpils novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja Dace Telšinska

Krustpils pagastā pie 
moteļa „Sapnis” tika uzstā-
dīts tūrisma informācijas 
stends. Stends uzstādīts ar 
mērķi popularizēt Daugavas 
ielejas dabas un kultūrvēstu-
riskos objektus un nodroši-
nāt informācijas pieejamību 
gan ceļotājiem, kas mērķtie-
cīgi iepazīst Latvijas dabas 
un kultūrvēsturiskos objektus, gan 
autobraucējiem, kas pārvietojas 
pa Rīgas – Daugavpils autoceļu A6.

Stendā iespējams apskatīt 
Krustpils   novada karti, kurā at-
zīmēti tūristu iecienīti kultūrvēs-
turiskie objekti, dabas objekti, 
piemiņas vietas,  dažādas  novadā 
aplūkojamas kolekcijas   un eks-
pozīcijas. Tāpat pieejama infor-
mācija par naktsmītnēm un telšu 
vietām, ēdināšanas iespējām un 
cita tūristiem noderīga informā-
cija. Informatīvais materiāls pa-
pildināts ar fotogrāfi jām,   tūrisma 

objektu atrašanās vietas koordinā-
tēm un kontaktinformāciju. Sten-
dā pieejama arī svarīgākā informā-
cija par tūrisma iespējām Jēkabpilī, 
Pļaviņu un Salas novadā.

Kopumā stendā ir atrodami 
četrdesmit divu tūrisma objektu 
apraksti latviešu, angļu un krievu 
valodā. Stendu uzstādījusi Krust-
pils novada pašvaldība ar „Dauga-
vas Savienības” fi nansiālu atbalstu. 

Informāciju sagatavoja

Angelīna Smirnova

Speciāliste jaunatnes, tūrisma un 

uzņēmējdarbības jomā

Krustpils pagastā uzstādīts 
jauns tūrisma 
informācijas  stends

Krustpils novada bāriņtiesas 
informācija

ATAŠIENES PAGASTA PĀRVALDE
Darba laiks
O.   8:30 – 12:30
T.    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
O.   9:00 – 12:30
T.    13:00 – 16:00
KRUSTPILS PAGASTA PĀRVALDE
Darba laiks
O.   8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
T.   13:00 – 17:00
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
O.   8:00 – 12:00
T.    13:00 – 17:00
KŪKAS PAGASTA PĀRVALDE
Darba laiks
P.    8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
O.   8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
C.   13:00 – 17:00
Pk. 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
P.     8:00 – 12:00
Pk. 13:00 – 16:00
MEŽĀRES PAGASTA PĀRVALDE
Darba laiks
C.    8:00 – 12:30
Pk. 8:00 – 12:30; 13:00 – 16:00
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
C.     8:00 – 12:30 
Pk. 13:00 – 16:00
VARIEŠU PAGASTA PĀRVALDE
Darba laiks
P.     8:00 – 12:00
O.    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
C.    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
P.     8:00 – 12:00
C.    13:00 – 17:00
VĪPES PAGASTA PĀRVALDE
Darba laiks
P.    13:00 – 17:00
T.    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
P.     13:00 – 17:00
T.     8:00 – 12:00
BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA
Darba laiks
P.    8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00; 
O.   13:30 – 17:30 
C.    8:00 – 12:00; 12:30 – 17:00; 
Pk. 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
novada pašvaldības telpās:
P.     8:00 – 12:00; 
Pk. 12:30 – 16:00.
BĀRIŅTIESAS SEKRETĀRE 
Darba laiks
P.     13:00 – 17:00; 
O.     08:00 – 12.00; 
T.      08:00 – 12:00; 13:00 – 17:00;
C.      08:00 – 12:00.

Krustpils novadā paplašinā-
jies un kļuvis daudzveidīgāks in-
dividuālajām sportiskajām akti-
vitātēm izmantojamo infrastruk-
tūras elementu klāsts.

Ar Latvijas valsts budžeta 
programmas 12.00.00 „Mērķ-
dotācijas pašvaldību pasāku-

miem” 2017. gadā piešķirto 
finansējumu 10 000 EUR  ir rea-
lizēts Krustpils novada pašval-
dības projekts „Trenažieru uz-
stādīšana Krustpils novadā”. Šī 
projekta rezultātā sadarbībā ar 
lietuviešu uzņēmumu MB „Ver-
slo natos” āra trenažieri ir uz-

stādīti Antūžu, Jaunāsmuižas, 
Kūku, Medņu, Variešu, Vīpes,   
Zīlānu ciemos un pie Krustpils 
pamatskolas.

Aicinām Krustpils novada 
iedzīvotājus iesaistīties savas 
veselības un fiziskās formas uz-
labošanā!

Krustpils novada pagastos uzstādīti āra trenažieri  



4    2017. gada 10. NOVEMBRIS

Sākoties novembrim – patrio-
tisma mēnesim, Krustpils pamat-
skolā 3. novembrī viesojās Zemes-
sardzes komandieris – brigādes 
ģenerālis Ainārs Ozoliņš. 

„Biedrībai „Latvijas ģenerāļu 
klubs” ir izveidojusies tradīcija, 
kuras ietvaros, katru gadu ģene-
rāļi dodas ciemos pie skolēniem, 
kādā no Latvijas skolām,” skaidro-
ja A. Ozoliņš. „Šogad esmu izvē-
lējies apciemot Krustpils pamat-
skolu, lai stāstītu par dažādām 
lietām, kas saistītas ar Latvijas 

Zemessardzi un tās darbību.” 
Sā kumā A. Ozoliņš skolēnus 

iepazīstināja gan ar Aizsardzības 
ministrijas funkcijām, Nacionālo 
bruņoto spēku (NBS) funkcijām. 
Skolēniem tika skaidrots, ka NBS 
nodrošina valsts sauszemes teri-
torijas, jūras akvatorijas un gaisa 
telpas neaizskaramību. Kopumā 
Latvijā esot 17500 militāri sagata-
voti karavīri. No tiem 6500 ir profe-
sionālā dienesta karavīri, 8000 ze-
messargi un 3000 rezerves karavīri.

„Zemessardze ir dibināta 1991. 
gada 23. augustā. Šogad ir paritē-
juši jau 26 gadi, kopš tās dibinā-
šanas. No 2016. gada augusta Ze-
messardzes komandieris esmu es, 
brigādes ģenerālis Ainārs Ozoliņš,” 
stāstīja A. Ozoliņš. „Zemessardzē ir 
22 vienības, kas dislocētas Latvi-
jas teritorijā: četri administratīvie 
štābi, 11 kājnieku bataljoni, trīs 
nodrošinājuma bataljoni un četri 
specializētie bataljoni: Zemessar-
dzes 17. Pretgaisa aizsardzības 

bataljons, Zemessardzes 34. Ar-
tilērijas bataljons, Zemessardzes 
31. Aizsardzības pret masu iznīci-
nāšanas ieročiem bataljons, Ze-
messardzes 54. Inženiertehniskais 
bataljons. Šajā pēdējā bataljonā 
– inženiertehniskajā, ir arī Nesprā-
gušas munīcijas neitralizēšanas 
rota, kas neitralizē dažāda kalibra 
strēlnieku munīcijas, artilērijas lā-
diņus, mīnmetēju mīnas, aviācijas 
bumbas un citus sprādzienbīsta-
mus priekšmetus. Gadā tiek atrasti 
aptuveni 1700 šādu priekšmetu.” 
Īpaši tika uzsvērts, ka atrodot jeb-
kādu sprādzienbīstamu priekšme-
tu, to nedrīkst aiztikt, jo nav iespē-
jams zināt vai tas var uzsprāgt vai 
nē. Skolēniem tika atgādināts, ka 
tādos gadījumos ir jāziņo pieaugu-
šajiem, kas sazināsies ar policiju un 
izsauks nepieciešamo palīdzību, lai 
neitralizētu atrasto priekšmetu.

Tika arī stāstīts, ka zemessar-
dzei ir tādas atsevišķas vienības kā 
Kiberaizsardzības vienība, Zemes-

sardzes Speciālais PSYOPS atbalsta 
vads, Zemessardzes veterānu ap-
vienība un Zemessardzes orķestris. 
Īpaši A. Ozoliņš uzsvēra, ka skolē-
niem un arī pieaugušajiem kritiski 
jāvērtē pieejamā informācija inter-
netā, ņemot vērā, ka arvien biežāk 
interneta portālos mērķtiecīgi tiek 
izplatīti agresīvi, negatīvi un nepa-
tiesi komentāri par Latviju.

Tikšanās noslēguma daļā Jaun-
sardzes un informācijas centra 
Jaunsardzes departamenta 2. no-
vada nodaļas jaunsargu instruk-
tors Normunds Pastars skolēns ie-
pazīstināja ar jaunsardzes kustību 
un iespējām ko tā sniedz. „Jaun-
sardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi. 
Par jaunsargu var kļūt ikviens Lat-
vijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 
21 gadiem. Jaunsargam ir jāprot 
Latvijas Republikas valsts valoda,” 
skaidroja N. Pastars. Latvijā šobrīd 
kopumā esot 7000 jaunsargi.

Tāpat skolēniem tika skaidrots 
kā un kad ir iespējams kļūt par ka-

ravīru. A. Ozoliņš uzsvēra, ka dienē-
jot bruņotajos spēkos iespējams 
iegūt stabilitāti, darbu komandā, 
dažādas apmācības, karjeras iz-
augsmi, konkurent spējīgu atalgo-
jumu un plašās sociālās garantijas.

Jāmin, ka visas prezentācijas 
laikā skolēniem bija iespēja ne ti-
kai klausīties, bet arī atbildēt uz da-
žādiem jautājumiem par dzirdēto 
un saņemt konfektes ar Zemessar-
dzes simboliku. Tāpat pēc prezen-
tācijas bērni brigādes ģenerālim 
uzdeva sev interesējošus jautāju-
mus. Piemēram, kāpēc ģenerālis 
izvēlējies dienēt, cik misijās ir pie-
dalījies ģenerālis, vai karavīriem 
nepieciešama ieroču atļauja utt. 
Bija arī kāds, kas jautājuma vietā 
vēlējas paspiest roku ģenerālim 
personīgi.

„Mācieties labi, jo no tā ir atka-
rīga jūsu nākotne, jūsu izaugsme!” 
atvadoties no skolēniem sacīja 
A. Ozoliņš.

 Justīne Iie

Krustpils pamatskolas skolēni iepazīst zemessardzes darbību – skolā 
viesojas Zemessardzes komandieris – brigādes ģenerālis Ainārs Ozoliņš

„Bet skolotājs, kam gadu nasta 
plecos „ …Nē, Skolotāju svētkos – 

5. oktobrī par savu gadu nastu 
neviens neatcerējās. Vidusskolē-
ni bija parūpējušies par to, lai šī 
mums būtu īsta svētku diena. Ie-
nākot skolas vestibilā, mūs sagai-
dīja romantisks gaismas ceļš, vei-
dots no svecītēm un kļavu lapām. 
Pēc tam mūs aicināja uz svinīgo 
pasākumu. Ko tik tur nevajadzēja 
darīt! Piedalīties jautrās atrakcijās, 
minēt dziesmas, spēlēt „kluso te-
lefonu”, celt torņus no klucīšiem. 
Iekritām īstā azartā: kurai no ko-

mandām tas būs augstāks? Brīniš-
ķīgā, skolēnu veidotā prezentācija 
lika noritēt vienai otrai aizkustinā-
juma un prieka asarai. Uzzinājām, 
cik esam radošas, smaidīgas, gud-
ras, saprotošas. 

Paldies jums, bērni! Arī mēs jūs 
ļoti mīlam!

Varbūt pirmā pieredze, aizvie-
tojot skolotājus stundās, kādam 
nākotnē liks izvēlēties skolotāja 
profesiju – visskaistāko profesiju 
pasaulē.

Atašienes vidusskolas skolotāju 

vārdā Ināra Mihaloviča

Vēsāki rīti, siltāki džempe-
ri, labas grāmatas, krāsaina 
pasaule – klāt ir RUDENS. Un kā 
vienmēr – oktobra pirmā svētdie-
na, kad visā Latvijā skolās atzīmē 
Skolotāju dienu.

Sūnu skolā jau tradicionāli 
rūpes par skolotājiem ir 9. klases 
skolēnu un klases audzinātājas 
ziņā. Šogad svētki bija īpaši, jo no-
tika Oskara balvu pasniegšanas 
ceremonija. Ļoti galanti jaunieši 
sagaidīja skolotājus pie parādes 
durvīm un dāvināja tumšsarka-
nu rozi kā mīlestības simbolu. 

Izgaismots, rudens lapām klāts 
ceļš aizveda uz svinību zāli, kurā 
notika ceremonija. Visiem skolo-
tājiem bija liels pārsteigums, kad 
katrs saņēma īpašu skolēnu žūri-
jas izveidotu nomināciju un īstu 
“Oskaru”. Bija jāsaka arī pateicī-
bas runa pie lielās tribīnes. 

Ziedi, priekšnesumi, pateicī-
bas vārdi mijās ar skolotāju prie-
ku par saviem audzēkņiem. Svēt-
ku turpinājumā notika radošā 
darbnīca skolotājiem. To vadīja 
skolas absolvente Iluta Bērzi-
ņa. Katrs skolotājs sev gatavoja 

dāvanu ziepju formā. Savukārt 
9.klases skolēni ar ļoti lielu atbil-
dības sajūtu rūpējās par kārtību 
skolā gan stundās, gan starpbrī-
žos. Ar saviem pienākumiem bēr-
ni tika galā lieliski.

Pēcpusdienā visa novada 
skolu skolotāji ieradās Mežāres 
pamatskolā. Šogad goda pienā-
kums svētku organizēšanā bija 
tieši mežāriešiem. Kopīgs atpū-
tas brīdis ansambļa „Galaktika” 
dziesmu un deju ritmos, ļāva 
atpūsties no ikdienas steigas un 
stresa. Paldies Mežāres pamat-
skolas un Mežāres kultūras nama 
kolektīviem par ieguldīto darbu 
svētku organizēšanā.

Sestdienas rītā Sūnu skolas 
skolotāji mēroja tālāku ceļu – de-
vās iepazīties ar Latvijā pazīsta-
mām ražotnēm – Skrīveru mājas 
saldējumu gatavošanu un Liber-
tu bērza sulu pārstrādi Ikšķilē. Vēl 
bija pēdējās dienas pirms ūdens 
līmeņa celšanas Daugavā, kad 
varējām nokļūt uz Svētā Meinar-
da salas un iepazīties ar Latvijas 
senvēstures faktiem. Atpakaļceļā 
baudījām brīnišķīgos dabas ska-
tus pie Daugavas Zvejnieklīcī. 

Daina Kalve

Pasākuma kuratore

Sūnās svin Skolotāju dienu Skolotāju diena 
Atašienes vidusskolā
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Oktobra otrajā nedēļā Krust-
pils pamatskola organizēja se-
mināru un dalījās labās prakses 
pieredzē ar kolēģiem par kom-
petenču pieeju mācību satu-
rā. Seminārā piedalījās Krustpils 
novada, Viesītes novada, Salas 
novada un Aknīstes novada iz-
glītības iestāžu vadība. Kopā 
seminārā piedalījās 32 izglītības 
iestāžu pārstāvji.

Semināra pirmajā daļā izglī-
tības pārstāvjus uzrunāja Krust-
pils pamatskolas direktore Vija 
Stiebriņa skaidrojot, ka izglītī-
bai ir jāseko pārmaiņām, jo ir 

cits laikmets un cita vide. Pēc V. 
Stiebriņas domām, lai skolotājs 
spētu mācīt atbilstoši laikam 
ir jāizkāpj no sava komforta 
zonas. Sīkāk par kompetenču 
pieeju mācību saturā un izglī-
tību mūsdienīgai lietpratībai 
(skolēnu kompetencei) stāstīja 
Krustpils pamatskolas direktora 
vietniece Arnita Pore. „Krustpils 
pamatskola projektā „Kompe-
tenču pieeja mācību saturā” 
darbojas kā pilotskola. Projekta 
pamatskolas (7. – 9.kl.) koman-
dā strādā septiņi skolotāji un 
trīs skolas vadības pārstāvji. Jau 

ir notikušas vairākas divu dienu 
apmācības projekta komandai 
un tās turpināsies līdz pat jūni-
jam. Apmācībās mācāmies par 
mācīšanos iedziļinoties, vēr-
tēšanu un apspriežam jauno 
mācību saturu. Šī mācību gada 
caurvija – sadarbība un līdzda-
lība. Šajā mācību gadā skolas 
metodisko darbu organizējam 
pēc septiņām mācību priekš-
metu saturiskajām jomām, mā-
cāmies Moodle vidē, kur tiek 
ievietoti visi kursos apgūtie 
materiāli. Tāpat skolā īstenojam 
skolotāju sadarbību mācību 
priekšmetu caurviju nodroši-
nāšanai, parādot to atklātajās 
mācību stundās,” skaidroja A. 
Pore. „65% skolēnu, kad beigs 
skolu, strādās profesijā, kāda 
šodien neeksistē. Mums mācī-
bu procesā ir jāpanāk, lai bērni 
tagad un šeit lietotu zināšanas 
un prasmes, koordinēti risinot 
problēmas. Lietpratība ir in-
divīda spēja kompleksi lietot 
zināšanas, prasmes un paust 
attieksmes, risinot problēmas 
mainīgās reālās dzīves situā-
cijās.” A. Pore arī informēja, ka 
paralēli jau iepriekš  minēta-
jam  projektam Krustpils pa-

matskola 2017./2018. mācību 
gadā ir iesaistījusies projektā 
„Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
un projektā, kas vērsts uz at-
balstu izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai „Palieli-
nāt atbalstu vispārējās izglītī-
bas iestādēm izglītojamo indi-
viduālo kompetenču attīstībai”.

Semināra otrajā daļā  nori-
sinājās  atklātā mācību stunda, 
kurā tika prezentētas prasmes 
un iespējas sadarboties kolē-
ģiem, apvienojot vienā mācību 
stundā divus mācību priekšme-
tus – dabas zinības un mate-
mātiku. Atklāto stundu vadīja 
skolotāja Ilva Robežniece un 
Guna Pusbarniece. Pēc atklātas 
mācību stundās pedagogi kopī-
gi izanalizēja stundā redzēto un 
dzirdēto.

 „Uzskatu, ka labāk vairs ne-
var būt! Krustpils pamatskola ir 
parādījusi augstāko pilotāžu kā 
uzņemt ciemiņus, ir padomāts 
par jebkuru mazāko sīkumiņu, 
lai jebkurš justos labi un ērti. 
Lai būtu attīstīta katra ciemiņa 
maņa – gan oža, gan smarža, 
gan uztvere,” sacīja Jēkabpils 
novada galvenā speciāliste iz-

glītības jautājumos Rainelda 
Muižniece. „Skolotājas stundai 
bija ļoti gatavojušās un tiešām 
centās, bija redzamas labas sa-
darbības prasmes. Bērni bija 
motivēti un stunda bija mērķ-
tiecīgi vadīta. Katrs uzdevums 
bija ar savu mērķi, kas virzās 
uz lielajiem, sasniedzamajiem 
mērķiem. Stunda sākās ar vi-
deo un beidzās ar praktisko no-
darbību, kas bija ar  pētniecis-
kā  darba elementiem   un bēr-
niem noteikti tas likās ļoti, ļoti 
interesanti. Es kā skatītāja jutos 
tiešām pārsteigta par to, kā var 
izveidot šādu stundu! Liels pal-
dies skolas direktorei Vijai Stie-
briņai.”  Savukārt runājot par iz-
maiņām izglītībā, kas jau notiek 
un vēl tikai būs R. Muižniece 
atzina, ka tās ir vairāk kā nepie-
ciešamas: „Ik reizi būs kādi, kas 
nevēlēsies pārmaiņas, kādi kas 
bus neitrāli un kādi, kas ies uz 
priekšu. Katram pašam ir jādo-
mā vai viņš paliek sastingumā 
vai dodas uz priekšu, pieņemot 
jauno un sasniedzot augstākus 
rezultātus. Šeit vislabāk iederē-
tos Raiņa vārdi „Pastāvēs,   kas 
pārvērtīsies!”.”

Justīne Iie 

Krustpils pamatskolā norisinājies seminārs par 
kompetenču pieeju mācību saturā

Ik rudeni Latvijas mazpulcēni 
tiekas savos darba svētkos – Pro-
jektu forumos, lai kopīgi atskatī-
tos uz aizvadītajā darba gada 
paveiktajiem darbiem, izvērtētu 
īstenoto projektu rezultātus. 

Šogad uz Vidzemes – Zemga-
les – Latgales mazpulcēnu foru-
mu 7.oktobrī, kas notika Nacio-
nālajā botāniskajā dārzā Salaspi-
lī un Salaspils 2.vidusskolā kopā 
devās  748. Sūnu, 60. Krustpils, 
Ābeļu, Viesītes, Jēkabpils Bērnu 

un jauniešu centra mazpulki.
 Krustpils novadu pārstāvēja 

60. Krustpils mazpulka dalībnie-
ki: Diāna Cakule, Sjuzanna Sile-
viča, Evelīna Garkalne, Dzinta 
Prodniece ar projektu „Latviešu 
karavīrs laikmetu griežos”, Zane 
Jeruma un Aiga Apinīte ar pro-
jektu „Manas 100 tautas dzies-
mas” un Ritvars Apinītis ar pro-
jektu „ Gurķu audzēšana”.

Kā arī 748. Sūnu mazpulka 
dalībnieki: Estere Bizauska ar 

projektu ”Ārstniecības 
augu tējas”, Diāna Ļūļāka ar pro-
jektu ”Manas 100 tautasdzies-
mas”, Linda Ozoliņa ar projektu 
”Suņu šķirne: Laikas” (ieguva 
2.vietu), Loreta Kalve ar pro-
jektu ”Rozes”, Gunta Pastare ar 
projektu ”Zemeņu audzēšana”, 
Artūrs Turkupols ar projektu 
”Kukurūza”, Beāte Kate Ločmele 
ar projektu ”Garšaugu audzē-
šana”, Paula Bizauska ar projek-
tu ”Gurķu audzēšana” (ieguva 

3.vietu), Una Kivleniece ar pro-
jektu ”Viengadīgās dārza puķes” 
(ieguva 2.vietu), Rēzija Kalniņa 
ar projektu ”Petūnijas” (ieguva 
atzinību), Milandra Zeimule ar 
projektu ”Tomāti”, Kristiāna Kur-
ša ar projektu ”Tulpes” (ieguva 
atzinību).

Foruma rīts sākās ar tirgoša-
nos mazpulku tirdziņā un augu 
kolekcijas iepazīšanu Nacionā-
lajā botāniskajā dārzā. Bērniem 

bija iespēja doties izziņas takā 
pa botānisko dārzu un apmeklēt 
oranžēriju. Tajā pašā laikā Nacio-
nālajā botāniskajā dārzā notika 
stādu un amatnieku tirdziņš „Se-
zonas noslēgums”. Bērni varēja 
iegādāties koku un puķu stādus 
un dažādus amatnieku izstrādā-
jumus. Gadatirgus laikā tika rī-
kota neparastāko dārzeņu izstā-
de, tādēļ mazpulcēni uz forumu 
līdzi atveda arī savus izaudzētos 
neparastākos, nestandarta dār-
zeņus. 

Foruma atklāšanā sumināja 
aktīvāko mazpulcēnu ģimeņu 
pārstāvjus, tika izteikta atzinī-
ba par ieguldīto darbu gan ik-
dienā, gan pasākumu rīkošanā 
un uzdāvināta ābelīte! No Sūnu 
mazpulka ābelīti saņēma Lindas 
Ozoliņas ģimene.

Sekoja projektu aizstāvēša-
na un izzinošās nodarbības par 
mežu pētniecību kopā ar Mež-
zinātnes institūtu „SILAVA” un 
par aprites ekonomiku kopā ar 
jaunajiem līderiem projektā „60 
elementi Tavā kabatā” . Mazpul-
cēni piedalījās arī telefonu rado-
šo darbu izstādē „Mana telefona 
stāsts”. Noslēgumā bērni skatī-
jās improvizācijas teātri ”SPIE-
DIENS”.

Visiem čaklajiem mazpulcē-
niem paldies par darbu!

748.Sūnu mazpulka vadītāja 

Daina Kalve

Mazpulku projektu rudens forums Salaspilī – 
veiksmīgs, piepildīts, interesants
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LIAA projekta „Inovāciju mo-
tivācijas programma” ietvaros, 
26. oktobrī Ķīpsalas izstāžu hal-
lē norisinājās uzņēmējdarbības 
iedvesmas konference „Uzdrīks-
ties uzvarēt”, kur pulcējās vairāk 

nekā 2000 jauniešu no visas 
Latvijas. Pasākumu apmek-
lēja arī Krustpils novada 
jaunieši. Konferences lai-
kā jauniešiem bija iespēja 
iedvesmoties no Latvijā 
spilgtākajiem uzņēmējiem 
un personībām, lai uzdro-
šinātos izmēģināt spēkus 

uzņēmējdarbībā vai jeb-
kura cita sava sapņa īstenoša-
nā. Konferencē uzstājās fi nanšu 
ministre Dana Reizniece- Ozola, 
uzņēmēji Martins Zemītis (Mate-
ria Bikes), Dāvis Siksnāns (Print-
ful), Edgars Rozenvalds (Wood 

religion), Ģirts Ozoliņš (Erica 
Synths), Normunds Bergs (SAF 
tehnika), reklāmas guru Andris 
Rubīns (DDB), LMT viceprezi-
dents Ingmārs Pūķis, piedzīvoju-
mu meklētājs Kārlis Bardelis, kā 
arī Latvijas veiksmīgākie skolēnu 
mācību uzņēmumi.  Pasākums ar 
dažādiem uzņēmēju pieredzes 
stāstiem ļāva jauniešiem apjaust 
veidus un iespējas, kā savus sap-
ņus pārvērst realitātē. 

Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Krustpils novada jaunieši apmeklēja uzņēmejdarbības 
iedvesmas konferenci

Vīpes amatniecības centrs 
„Māzers” no 2016. gada 22. jan-
vāra līdz 30.04.2016. īstenoja ap-
mācības programmu: „Tautas tēr-
pa brunču un kreklu darināšana”. 
Dalībnieces apguva tautas tērpa 
valkāšanas tradīcijas, īpaši izzinot 
Krustpils novada tautas tērpus. 
Iemācījās kreklu piegriešanu, iz-
šūšanu un sašūšanu. Auda brunču 
audumus un šuva brunčus. 

No 2016. gada 16. septem-
bra īstenojām Zemgales kultū-
ras programmas 2016 atbalstītu 
projektu „Nemateriālā kultūras 
mantojuma lietpratēju zināšanu 
un prasmju tālāk nodošana – 
„Krustpils tipa jostas”. Ar šo projek-
tu turpinām apmācību ciklu par 
tautas tērpa darināšanu, turpinot 
gatavoties Latvijas simtgadei. Lai 

katrai dalībniecei būtu savs tautas 
tērpa pilns komplekts, to papildi-
nājām ar austu jostu no vilnas un 
linu diegiem.

2017. gada janvārī Vīpes amat-
niecības centrs „Māzers” uzsāk īs-
tenot Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstīto projektu: „Nemateriālā 
kultūras mantojuma lietpratēju 
zināšanu un prasmju tālāk no-
došana – Krustpils tautas tērpa 
galvassegas un villaines auduma 
darināšana”.

Dalībnieces izteica vēlmi tur-
pināt tautas tērpu darināšanu, ap-
gūstot dziju krāsošanu, cimdu un 
zeķu adīšanu.

Ar cimdiem rokās latvieši strā-
dāja (darba cimdi) un īpaši grez-
nojās (goda cimdi). Ir zināms, ka 
neviena tauta cimdus nelieto tādā 

daudzumā, kā latvieši. Latvietim 
cimdi ir ne tikai praktisks apģērba 
gabals, bet arī priekšmets ar dzi-
ļu simbolisku jēgu – tā saucamie 
dāvināmie vai ceremoniju cimdi. 
Cimdu simboliskā loma latviešu 
tautas sadzīvē un svētku (godu) 
rituālos visspilgtāk izpaužas dažā-
dos dzīves gadījumos, kad cimdu 
pāris tika lietots kā dāvana vai zie-
dojums. Svarīga ir cimdu ziedoša-
na, nodrošinot dzimtas turpināša-
nu gan gaidībās, gan dzemdībās, 
kā arī kristību ceremonijās. Laicīgi 
tiek adīts cimdu pūrs bērēm, gata-
vojoties aiziešanai mūžībā. Dāvā-
tos cimdus nevalkāja, bet glabāja 
kā dzimtas relikviju no paaudzes 
paaudzē.

Krustpils novada zeķes ir vēl 
viens rakstu un krāsu salikuma 

meistardarbs. Zeķes ada līdz pus-
lielam, vasarai nātnas, ziemai vil-
nas. Ikdienas valkāšanai baltas, 
bet goda dienu zeķes izraksta ba-
gātīgi krāsās un rakstos.

Ar Latvijas Valsts mežu atbal-
stītās Zemgales kultūras prog-
rammas 2017 atbalstītu projektu 
„Meistarklase: Cimdi un zeķes” Vī-
pes amatniecības centrs „Māzers” 
turpina apmācības.

Projekta ieviešanas gaitā tiks 
realizētas sekojošas aktivitātes:

1. Dziju krāsošana ar augu 
krāsvielām, 10. augustā, plkst. 
16.00

2. Apgūta cimdu un zeķu adī-
šana pēc sekojošas 40 stundu ap-
mācību programmas: • Latviešu 
cimdu izmantošanas un valkāša-
nas tradīcijas. • Krustpils novada 

godu tērpa cimdi un zeķes. • Krā-
su salikumi un materiāli, raksta ap-
rēķināšana. • Cimdu rakstu daudz-
veidība. • Cimdu valnīšu raksti, 
tehniskie risinājumi. • Zeķu valkā-
šanas tradīcijas. • Krāsu salikumi 
un materiāli, raksta aprēķināšana. 
• Zeķu raksti – rakstainie valnīši, 
mežģīņrakstā adītās zeķes. • Zeķu 
adīšanas, valnīšu tehniskie risinā-
jumi. • Izstrādājumu apstrāde.

3. Izstāde „Godu cimdi un ze-
ķes”. Interesenti papildinās zinā-
šanas par Latvijas tautas mākslas 
mantojumu.

Aicinām ikvienu interesen-
tu pieteikties apmācībai Vīpes 
amatniecības centrā „Māzers”, 
t.26611297

Vīpes amatniecības centra 

vadītāja I. Bramane

Ar Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2017 
atbalstītu projektu „Meistarklase: Cimdi un zeķes” Vīpes amatniecības centrs 
„Māzers” turpina apmācības

Asu izjūtu cienītāji un aktīvā 
dzīvesveida piekritēji 29. oktobrī 
pie Vecās sūnu pamatskolas pul-
cējās uz Krustpils novada peintbo-
la čempionātu. Čempionāts tika 
organizēts ar mērķi popularizēt 
aktīvu atpūtu svaigā gaisā, koman-
du spēles un peintbolu. Krustpils 
novadā  peintbola čempionāts no-
risinājās jau trešo gadu un bērnu 
un jauniešu vidū tas iegūst arvien 
lielāku popularitāti.  Dalībniekiem 
nebija nepieciešama iepriekšēja 
sagatavotība vai prasmes peintbo-
lā, jo čempionāta galvenais „trum-
pis” bija komandas spēle, pareiza 
stratēģija un sadarbības prasmes 
vienam ar otru.

Čempionāta spēļu   formāts 
bija   „Capture the fl ag” jeb katrai 
komandai savā laukuma pusē bija 
bāze, kurā atrodas karogs. Katras 
komandas uzdevums bija paņemt 
pretinieka karogu. Čempionātā 
kopumā  piedalījās 50 dalībnieki 2 
vecuma grupās. Četru stundu lai-
kā, izspēlējot 16 spēles un izšaujot 
6 000 bumbiņa, tika noskaidrotas 
labākās komandas.          

A grupā pirmo vietu izcīnīja 
komanda „Jolo team”(Estere Bi-
zauska, Artūrs Turkupolis, Oskars 
Spakovskis), otro vietu komanda 
«Lordi” (Ēriks Aļošins, Emīls Zemītis, 
Niks Kapturs, Verners Šveds), trešo 
vietu komanda „Dinamīts” (Mareks 

Ričs Gutāns, Artūrs Ozoliņš, Jānis 
Deniss Gutāns, Dāvis Simkovičs, 
Viktorija Kudrjašova).

B grupā pirmo vietu izcīnīja 
komanda „Pūkainās pelītes”(Juris 
Pikuls, Roberts Grandāns, Jurģis 
Turkopolis, Ralfs Zalāns, Raivis 
Veikšāns), otro vietu komanda „Tra-
kie bebri” (Janeks Makejevs, Askol-
ds Konosčeloks, Armands Bolušs, 
Maksims Romans), trešo vietu ko-
manda „Milī” (Kristaps Mols, Agris 
Cišs, Viesturs Zaļakmens, Andris 
Līcis).

Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Aktīvā dzīvesveida piekritēji tiekas 
Krustpils novada  peintbola čempionātā Latvijas valsts simtgades 

svinību galvenais vēstījums ir 
„Es esmu Latvija”, akcentējot, ka 
Latvijas valsts galvenā vērtība ir 
cilvēki, kuri ar savu ikdienas dar-
bu veido tās tagadni un kopā ar 
jauno paaudzi liek pamatus rīt-
dienai. 

2016.gada 1.decembrī spēkā 
stājās Nemateriālā kultūras man-
tojuma likums! Tas ir jauns, līdz 
šim nebijis regulējums, kas pa-
redz izveidot nacionālo nemate-
riālā kultūras mantojuma saraks-
tu un nosaka kopienu līdzdalību 
mantojuma saglabāšanā.

Nemateriālā kultūras manto-
juma likuma mērķis ir saglabāt 
un nodot nākamajām paaudzēm 
nemateriālo kultūras mantoju-
mu kā Latvijas kultūras savdabī-
bu un daudzveidību apliecino-
šu resursu, kas veicina vērtību 
izpratni, radošumu, attīstību un 
dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Vīpes amatniecības centra 
„Māzers” mērķis ir Nacionālās 
kultūras identitātes apzināšana, 
saglabāšana un nodošana nāka-
majām paaudzēm, veicinot tās 
dzīvotspēju un atpazīstamību 
Latvijā un pasaulē.

No 2017.gada janvāra Vīpes 
amatniecības centrs „Māzers” 
īsteno VKKF atbalstītu projektu: 

„Meistarklase „Krustpils novada 
tautas tērpa galvassegas un 
villaines audums””. Projekta gai-
tā apgūstam Krustpils tautas 
tērpa galvassegas: meitu vaina-
gu un sievu cepuru darināšanu, 
aužam villaines audumu un la-
katus.

Krustpils novada tautas tēr-
pu uzskata par latviskāko starp 
novadiem. Raksti salikti klasis-
ki skaistās joslu kombinācijās. 
Rakstu izpildījuma tehnika ir vis 
augstākā un bagātākā. Tautas 
apģērbs dod iespēju iepazīties 
ar tautas mākslas tradīcijām, da-
rinātāju meistarību un estētisko 
gaumi. Tautas tērpu bagātais or-
naments un krāsu salikums ir ne-
izsmeļams avots tautas mākslas 
meistaru jaunradē.

Balstoties uz amatniecības 
centra darbību, īstenojot VKKF 
atbalstītus projektus un gata-
vojoties Latvijas simtgadei, aici-
nām atsaukties un līdzdarboties 
visus tautas tērpu darinātājus un 
glabātājus, lai piedalītos izstādē.

Īpaši lūdzam atsaukties 
Krustpils tipa villaines īpašniekus, 
lai nofotografētu un pierakstītu 
villaines tapšanas vēsturi.

 Vīpes amatniecības centra 

„Māzers” vadītāja,

Inese Bramane, t.26611297

„Es esmu Latvija” 
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Zemgales plānošanas re-
ģiona Attīstības padome ar 
17.10.2017. lēmumu Nr. 4/29 
apstiprina, un nodod publiskai 
apspriešanai Zemgales plānoša-
nas reģiona deinstitucionalizā-
cijas plāna 2017. – 2020. gadam 
1.redakciju. 

Visas iesaistītās puses – ne-
valstiskās organizācijas, pakal-
pojumu sniedzēji, pašvaldības, 
institūcijas un ikviens iedzīvo-
tājs tiek aicināti iepazīties ar 
dokumentu un sniegt savus 
priekšlikumus.

Publiskās apspriešanas laikā 
no 2017. gada 18. oktobra līdz 
21. novembrim ar deinstitucio-
nalizācijas plāna pirmās redak-
cijas materiāliem var iepazīties 
Zemgales plānošanas reģiona 
ofi ciālajā mājaslapā www.zem-
gale.lv sadaļā Attīstība/Sabied-
rības līdzdalība, projekta „Atver 
sirdi Zemgalē!” interneta vietnē 
www.atversirdi.lv, kā arī klātie-
nē ierodoties Zemgales plāno-
šanas reģiona birojā Katoļu ielā 
2b, Jelgava, 2.stāvā, 214a kabi-
netā, tālrunis uzziņai 63021250.

Savukārt ieteikumus un 
priekšlikumus iespējams ie-
sniegt līdz 2017. gada 21. no-
vembrim aizpildot Priekšlikumu 
anketu, un nosūtot to uz e- pas-
ta adresi dace.strautkalne@
zpr.gov.lv vai nosūtot pa pastu 
Zemgales plānošanas reģio-
nam, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV 

– 3001. Vienkāršotam priekšli-
kumu iesniegšanas veidam aici-
nām aizpildīt elektronisko līdz-
dalības anketu tiešsaistē http://
ejuz.lv/idzdaliba .

Informējam, ka sabiedriskās 
apspriedes sanāksmes, kurā visi 
laipni aicināti piedalīties, notiks 
laikā no 2017. gada 1. līdz 15. no-
vembrim reģiona attīstības cen-
tros (Dobelē, Jelgavā, Bauskā, 
Aizkrauklē, Jēkabpilī). Precizēta 
informācija par sanāksmēm tiks 
publicēta vietnēs www.atversir-
di.lv un www.zemgale.lv sadaļā 
Attīstība/Sabiedrības līdzdalība.

Deinstitucionalizācijas plā-
nā, balstoties uz reālu personu 
izvērtējuma, ir apzinātas vaja-
dzības un defi nētas darbības, 
sabiedrībā balstītu pakalpoju-
mu izveidei Zemgales pašvaldī-
bās. Plāns piedāvās risinājumus:

1) patstāvīgas un no institū-
cijām neatkarīgas dzīves iespēju 
nodrošināšanai personām ar ga-
rīga rakstura traucējumiem; 

2) ģimeniskas vides nodroši-
nāšanai ārpusģimenes aprūpē 
dzīvojošiem bērniem;

3) sociālai iekļaušanai bēr-
niem ar funkcionāliem trau-
cējumiem, piedāvājot sociālo 
rehabilitāciju, aprūpes pakal-
pojumus bērniem un atbalstu 
ģimenēm.

 Ilva Kalnāja, projekta 

„Atver sirdi Zemgalē!” 

komunikāciju speciāliste

Zemgalē publiskai 
apspriešanai nodod 
deinstitucionalizācijas 
plāna 1.redakciju

Katru gadu, augusta mēnesī 
Mežāres pagasta pārvalde orga-
nizē ekskursiju pensionāriem. Šis 
pasākums ir ļoti iecienīts. Iedzī-
votāji jau no pavasara interesē-
jas par plānoto pasākumu. Esam 
iepazinušies ar vairākām Latvijas 
galvaspilsētām, Latvijas interesan-
tākajām vietām. Iepriekšējā gadā 
apmeklējam kaimiņvalsti – Lietu-
vu. Šogad, 17.augustā, ekskursijā 
braucām astoto reizi. Ekskursijas 
nosaukums bija „Mežāre- slieksnis 
Latgalei”. Ceļā devāmies pa mar-
šrutu Mežāre- Preiļi – Rēzekne- 
Gaigalava – Varakļāni – Mežāre.

Pirmā pietura bija Preiļos. Mūs 
sagaidīja smaidošā gide Irēna, 
kas iepazīstināja ar vēsturiskiem 
notikumiem Preiļos. Vēstures 
mantojuma lielākais lepnums ir 
Preiļu muižas komplekss ar skaisto 
parku. Parkā atrodas vairākas 
Preiļu muižas kompleksam 
piederīgas būves – Preiļu pils, 
kapela, vārtsarga namiņš, stallis un 

trīs vārti. Parkā mūsu 
jaukā gide nodziedāja 
Preiļu pilsētas himnu. 
Arī kapelā gides jaukā 
balss skanēja dieviš-
ķīgi. Vasaras kafejnīcā 
degustējām A/S „Prei-
ļu siers” ražoto sieru. 
Kā pārsteigumu – degustējam 
siera saldējumu, kurš ļoti visiem 
patika. 

Tālāk devāmies uz Rēzekni, kur 
apskatījām jauniešu centru ””Zei-
muls”” un koncertzāli GORS. Gides 
pavadībā izstaigājām koncertzāles 
aizkulises. Sporta centra kafejnīcā 
„Restarts” ieturējām pusdienas lat-
galiešu gaumē. Daudzi atcerējas 
bērnības ēdienu garšu. Pēc pus-
dienām mūs sagaidīja vēl viens 
pārsteigums. Sporta kompleksa 
hotelī atpūtās tautā iemīlētā ak-
trise Lilita Ozoliņa. Viņa labprāt 
atsaucās ar mums parunāt un no-
fotografēties.

Pēc tam, devāmies uz mūzikas 

instrumentu muzeju Gaigalavā 
pie pazīstamā muzikanta Gunāra 
Igauņa. (Gunāra Igauņa ģimenes 
kapela piedalījās LNT rīkotājā ģi-
meņu dziedāšanas šovā „Dziedo-
šās ģimenes”. Klausījāmies kā skan 
dažādi mūzikas instrumenti, kā 
arī spēlējām paši. Ekskursijas no-
slēgumā, apmeklējām Varakļānu 
muižu. 

Atpakaļceļā pensionāri atvadī-
jās ar vēlmi tikties nākošgad. 

Paldies visiem, kas atbalstīja 
braucienu, ceru, ka arī turpmāk 
būs gribētāji apmeklēt interesan-
tākas vietas.

Mežāres pagasta pārvaldes 

vadītāja Nadežda Mitrofanova

Ekskursija pensionāriem

5. novembrī 3. vidusskolas 
sporta manēžā, Jēkabpils sporta 
centrs kopā ar Jāņa Āboliņa svar-
bumbu celšanas klubu organizēja 
Jēkabpils atklāto čempionātu sva-
ru bumbu celšanā veltītu izcila tre-
nera, skolotāja Jāņa Āboliņa piemi-
ņai, kas reizē bija arī Latvijas Kausa 
sezonas noslēdzošais posms. Šis 
bija pirmais pasākums, kuru aizva-
dījām Jāņa Āboliņa gaišai piemi-
ņai. Viena no trenera vērtīgākajām 
balvām – ,,Latvijas lepnums 2007’’, 
jau izsaka visu par sirdsdegsmi 
sportā, par mīlestību pret līdzcil-
vēkiem, par gaišumu un labestību, 
par lietderīgiem padomiem…. 

Uz šo pasākumu ieradās vairāk 
kā 100 Latvijas vadošākie svaru 
bumbu cēlāji. Dalībnieki sacentās 
vairākās svara kategorijās jaunie-
šu, junioru, vīriešu un veterānu 
grupās.

No jēkabpiliešu vidus trenera 
piemiņu ar cīņas degsmi un pozitī-
vu konkurenci godināja – Viktorija 
Voitehoviča, Kitija un Vladislavs 
Voitehoviči, Jānis Taukulis, Artjoms 
Kornijčuks, Valērijs Cvetkovs un 
Edgars Melderis. Savukārt, kā tre-
neris un tiesnesis svarbumbu arē-
nā, izgājis Jāņa Āboliņa apmācības 
un padomu skolu, cītīgi darboties 
turpina Ņikita Sekretovs.

Noslēguma apbalvošanas ce-
remonijā Jēkabpils vārds uz goda 
pjedestāla izskanēja daudzkārtī-
gi. Augstvērtīgāko sniegumu de-
monstrēja Vladislavs Voitehovičs, 
kurš vīru konkurencē, svara katego-
rijā līdz 95 kg izcīnīja uzvaru. Savā 
svara kategorijā vīru konkurencē 
sudraba medaļa Valērijam Cvetko-
vam. Jānis Taukulis junioros izcīnīja 
2. vietu, bet vīriešu konkurencē – 
3. vietu. Artjoms Kornijčuks junioru 
grupā 3.vieta, vīriešu – 4. vieta. Sa-
vukārt Edgars Melderis ar savu star-
tu svarbumbu celšanas arēnā deva 
komandai punktus. Daiļā dzimuma 
pārstāvēm spēka arēnā savu sa-
gatavotību demonstrēja Viktorija 
Voitehoviča, kurai jauniešu un ju-
nioru grupā savā svara kategorijā 
izcīnītas bronzas medaļas, bet sie-
viešu konkurencē – 2. vieta. Kitijai 
Voitehovičai sieviešu konkurencē 
izcīnīta 5. vieta, bet galvenokārt 
gūta sacensību pieredze.

Svarbumbu celšanas stafešu 
cīņās piecu komandu vīru konku-
rencē Jēkabpils komandas sastāvā 
startējošie Vladislavs Voitehovičs, 
Valērijs Cvetkovs un Artjoms Kor-
nijčuks, piekāpjoties Ventspils un 
Vecumnieku komandām, izcīnīja 
bronzas medaļas. 

Piemiņas čempionāta kopvēr-

tējumā, Jēkabpils komanda go-
dam aizstāvēja sava bijušā trenera 
un skolotāja godu. Punktu kop-
vērtējumā mūsu komanda ieguva 
vienādu punktu skaitu ar Ventspils 
svarbumbu celšanas komandu 
un šajā gadījumā uzvaru noteica 
stafešu cīņa, līdz ar ko mūsējiem 
augstākais pakāpiens bija jāatdod 
ventspilniekiem. Novērtēsim šo 
cīņu kā cieņas apliecinājumu pret 
viesu komandu.

Līdz ar šo čempionātu noslē-
dzās arī Latvijas Kausa sezona 
svarbumbu celšanas sportā, kur 
2017.gada labākā juniora titulu, 
svara kategorijā – 85 kg, izcīnīja 
Artjoms Kornijčuks, bet spēcī-
gajā vīriešu konkurencē – 95 kg, 
2017.gada uzvarētāja titulu sev 
nodrošināja Vladislavs Voitehovičs.

Visi pasākuma dalībnieki, kā 
arī Latvijas Svarbumbu celšanas 
asociācija un Jāņa Āboliņa spor-
ta kluba biedri vēlas pateikties 
3. vidusskolas direktoram Valdim 
Ozoliņam par mājīgajām, plašajām 
un gaišajām telpām un Jēkabpils 
sporta centram, personīgi Aivai Ja-
kubovskai par ideju un iedvesmu 
šī pasākuma organizēšanā.

Madara Jakubovska, 

Jēkabpils sporta centrs 

Sabiedriskās attiecības 

 Spēcīgākie Latvijas svarbumbu cēlāji ar cīņas 
degsmi godina trenera Jāņa Āboliņa piemiņu
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Ik bērniņš kā brīnums 
Šai pasaulē atnāk
Uz zemes pa ceļu 
vissvētāko.
/I.Aizkalniete/

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētie jaundzimušie:

RENĀRS, ELĪZA, NILS, 
HUGO, EMĪLS, KRIŠJĀNIS,
RENĀRS

Sveicam mazulīšus un 
viņa vecākus!
Lai bērniņi aug veseli un 
laimīgi!

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

NOVEMBRĪNOVEMBRĪ

KRUSTPILS PAGASTA 
K/N 25. novembrī 
plkst. 18.00 
(laiks var būt mainīts) teātru 
saiets „Skatuves LILLĀ nagla”

MEŽĀRES K/N 
18. novembrī 
plkst. 13.00 
Krustpils novada Latvijas 
Republikas proklamēšanas
99. gadadienas svinības 
„TAUTAS VĒSTURI RAKSTOT”
• Dziedošās Igauņu ģimenes 
koncerts
• Krustpils novada 
Goda rakstu un Atzinības 
rakstu pasniegšana
• VPDK „Zīlānietis” 
(Kūku kultūras nams) un JDK 
„Zvirbuļi” 
(Atašienes kulūras nams)
• Īsmetrāžas spēlfi lma 
„Zilie zvaniņi”

VĪPES K/N
11. novembrī 
plkst. 18.00 
Lāčplēša dienas Lāpu gājiens
19. novembrī 
plkst. 19.00 
Aināra Bumbiera koncerts

ZĪLĀNU K/N
16. novembrī 
plkst. 19.00
Latvijas neatkarības svētki
Koncerts „Trīs Latvijas Vīri” – 
Miervaldis Jenčs, Guntars 
Ruņģis, Gints Bērziņš

VARIEŠOS
10. novembrī 
plkst. 17.00 
Lāpu gājiens no Variešu 
centra uz Midzeņkalnu
11. novembrī 
plkst. 13.00 
Antūžu KN Senioru 
pēcpusdiena 
19. novembrī plkst. 
19.00 Antūžu KN  
koncerts”Skani dziesma 
Latvijai” Dzied Inga un 
Normunds. 
Plkst. 21.00 dejas – dzied 
un spēlē Inga un Normunds.
Ieeja bez maksas.
30. novembrī 
plkst. 14.00 Variešu KN 
Leļļu teātra „Tims” izrāde 
„Notikumi”

Pasākumi NOVEMBRĪ 
Krustpils novada bibliotēkās

VIETA DATUMS PASĀKUMS
Atašienes 
bibliotēka

1. novembrī Pasākums par zemessardzes 
ikdienu

Krustpils 
pagasta 
bibliotēka

no 13. līdz 
16. novembrim

Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļa

17. novembrī Izstāde „Stāsti Krustpils pagastā”
Kūku 
bibliotēka

novembrī Puzzles likšanas turnīrs

Zīlānu 
bibliotēka

novembrī Radošā darbnīca

Mežāres 
bibliotēka

9. novembrī  “Lāčplēša dienai” veltīts 
pasākums

15. novembrī Pasākums par zemessardzes 
ikdienu

Variešu 
bibliotēka

novembrī Literatūras izstāde: Zviedru rakst-
niecei Astrīdai Lindgrēnei – 110 
Zīmējumu konkurss “Astrīdas 
Lindgrēnes varoņu pasaulē”

16.novembrī Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 
pasākums
Literatūras izstāde: “Latvijai -99”

21.novembrī Tikšanās ar zemessargu Guntaru 
Rozlapu

30.novembrī Astrīdas Lindgrēnas jubilejas 
pasākums ”Ielūdz Karlsons”

Variešu biblio-
tēkas ārējās 
apkalpošanas 
punktā Antūžos

novembrī Literatūras izstāde: Dramaturgam 
Paulam Putniņam – 80 (1937)

14.novembrī Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pa-
sākums “Katram sava sapņu sala”

Variešu biblio-
tēkas ārējās 
apkalpošanas 
punktā Medņos

novembrī Literatūras izstāde: Zviedru rakst-
niecei Astrīdai Lindgrēnei – 110

15.novembrī Ziemeļvalstu nedēļas pasākums
Sīkākai informācijai sekojietlīdzi Krustpils 

novada mājaslapā vai interesējieties novada bibliotēkās.

Variešu  pagasta biedrība “Aloksnīte” informē, ka
16.11.2017. plkst. 15.00

Variešu pagasta pārvaldes telpās tiks atklāta izstāde

„Gadsimts pūra lādē”
Veltītu Latvijas simtgadei.

Katra jauna diena, lai nāk pie 
jums kā jauna cerība, jauns 
solījums, jauna ticība, jauna 
enerģija un jauna sajūsma!

 Krustpils novada 
pašvaldība sveic 
SIA „DLLA” 
20 gadu jubilejā!

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem visu mūžu skan 
blakus.
/V.Grenkovs/

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ REĢISTRĒTIE                  
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI  
BROKS REINIS                               
07.05.2001.– 25.09.2017.
BUČIS ANDRIS                               
08.08.1973.– 28.09.2017.
BUTLERIS JURIS                            
15.10.1944.– 29.09.2017.
LEITĀNS ALBERTS                       
01.05.1947.– 29.09.2017.
SAULĪTIS ALFRĒDS                      
09.05.1952.– 03.10.2017.
OKONOVA ASTRA                        
05.10.1938.– 08.10.2017.
TIMOFEJEVS ARSENIJS               
17.09.1931.– 12.10.2017.
KUCINA MARIJA                           
16.07.1925.– 12.10.2017.
KLAUŠS ALBINS                            
01.03.1938.– 13.10.2017.
BALODE TEKLA                            
19.03.1927.– 17.10.2017.
FEDULOVA VALENTĪNA             
28.09.1963.– 13.10.2017.
ZAUERS ERNESTS                         
20.08.1928.– 21.10.2017.
VILCĀNE VELTA                           
14.05.1926.– 27.10.2017.
SMALČS VALDIS                           
25.04.1966.– 30.10.2017.
KIOPA TERĒZA DIĀNA                
11.04.1936.– 02.11.2017.
ONDRUPE ANTOŅINA                  
09.01.1926.– 04.11.2017.
KURANOVIČA REGĪNA                
08.01.1935.– 04.11.2017.
CVETKOVS IVANS                        
08.01.1943.– 04.11.2017.
Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.


