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Piektdien, 22. septembrī, Variešu pa-
gastā pulcējās ļoti daudzi – tieši te šogad 
notika Krustpils novada Grāmatu svētki 
un Variešu bibliotēkas atklāšanas pasā-
kums. 

Grāmatu svētki sākās ar jaunās Va-
riešu bibliotēkas oficiālo atklāšanu. Pēc 
lentas griešanas, svētku apmeklētājiem 
bija iespēja piedalīties dažādās aktivitā-
tēs un radošas darbnīcas: bija iespējams 
tikties ar rakstniekiem un mākslinie-
kiem, iegādāties jaunākās grāmatas par 
izdevniecības cenām. Komercizstādē 
piedalījās šādas izdevniecības: “Latvijas 
Mediji” un IK “Virja AK”. 

 Pieaugušie tikās ar mūsu novadnie-
ku Spodri Berziņu, profesori, farmācijas 
doktori Viju Eniņu, ar rakstnieci, publi-
cisti Daci Judinu un komponistu, dzej-
nieku Artūru Nīmani. Grāmatu svētku 
apmeklētājiem bija iespēja apskatīt iz-
stādi “Variešu pagasts laiku lokos”.

Pirmsskolas vecuma bērni arī rado-
ši un lietderīgi pavadīja savu laiku. Viņi 
apmeklēja Pepijas radošās darbnīcas 
pasākumu, kura laikā taisīja pirkstiņu lel-

les. Kopā ar jauno māks-
linieci Beāti Kati Ločmeli 
meklēja pasaku tēlus. 
Sākumskolas bērni kopā 
ar mākslinieci Ilzi Dam-
bi būvēja papīra pilsētu, 
tikās ar zemessargiem. 
Lielu interesi izraisīja tik-
šanās ar režisoru, aktieri, 
leļļu meistaru Juri Abramenko. Bērniem 
bija iespēja piedalīties frizieru radošajā 
darbnīcā un hennas zīmējumu mākslas 
darbnīcā.

Pusdienlaikā pie kultūras nama, visi 
varēja baudīt visgaršīgāko svētku zupu.

Visizturīgākie svētku apmeklētāji iz-
baudīja iluzionistu šovu. 

Beigās tika rīkota pasākuma atbalstī-
tāju dāvināto balvu izloze. 

Liels prieks, ka šajos svētkos piedalī-
jās visas Krustpils novada skolas, vadība, 
kolēģi, sadarbības partneri, ar kuriem jā-
strādā ikdienā. Šī pasākuma atbalstītāji, 
bez kuriem svētki nebūtu tik brīnišķīgi. 
Dzīvē ir ļoti nepieciešams vairāk gaišu 
un spilgtu izjūtu, vairāk ticības un cerī-

bas. Un mēs, visi kopā, 
palīdzam darīt šo pasauli 
cerīgāku un labāku. Tā-
pēc lielu, lielu paldies 
vēlos pateikt Krustpils novada pašvaldī-
bai, Variešu pagasta pārvaldei, Variešu 
sākumskolas kolektīvam, Jēkabpils gal-
venajai bibliotēkai, ZZS Saeimas depu-
tātam Guntim Kalniņam, granulu ražo-
šanas uzņēmumam LatGran, Z/S Avotiņi 
un tās vadītāja Ditai Katiņai, keramiķei 
Inetai Dzirkalei, izdevniecībai “Latvijas 
Mediji” un IK “Virja AK”, Z/S Dieva Dārzs, 
Z/S Draviņas, SIA “Bez E” un visiem tiem 
kas palīdzēja organizēt Krustpils nova-
da Grāmatu svētki! Īpašo Paldies vēlos 
pateikt Antūžu internātpamatskolai 

par fantastiskajām dāvaniņām, ko bērni 
pašu rociņām sagatavoja priekš māksli-
niekiem un ciemiņiem.

Pateicamies Grāmatu svētku apmek-
lētājiem, kuri neskatoties uz laika aps-
tākļiem, apmeklēja Grāmatu svētkus. 
Paldies Jums visiem par atbalstu, saprat-
ni un atsaucību!

Laipni aicināti Variešu bibliotēkā!

J.Hnikina

Krustpils novada 

b ibliotēku koordinatore
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Atgādinām, ka šogad, kā ierasts, 18. novembrī, Krustpils novada pašvaldība piešķirs apbalvojumus: Goda rakstus, 
Atzinības rakstus un Pateicības rakstus. Pašvaldības apbalvojumi  ek piešķir   fi ziskām un juridiskām personām, kuras 
veicina Krustpils novada atpazīstamību, izaugsmi, uzņēmējdarbību, cilvēku labklājību, kā arī par sasniegumiem, augs-
 em rezultā  em un ieguldījumu Krustpils novadā kultūras, izglī  bas, sporta, kā arī citās jomās.

Aicinām izvirzīt pretendentus gan Goda rakstam, gan Atzinības rakstam, balsto  es uz nolikumu „Par Krustpils novada 
pašvaldības apbalvojumiem – Goda Rakstu un Atzinības rakstu”

Iesniegumu iesū  šanas un iesniegšanas termiņš ir šī gada 30. oktobris. Aicinām tos iesū  t laicīgi!
Ar apbalvošanas nolikumu var iepazī  es šeit: h  p://www.krustpils.lv/fi les/6_groz_Apbalvojumi_nolikums_20052015.pdf
Iesniegumu var iesniegt gan personīgi Krustpils novada pašvaldības Kancelejā Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, gan nosūtot 

pa pastu. (Pieteikuma anketa atrodama nolikuma 9. pielikumā)
 Informāciju sagatavoja 

Ieva Lapiņa, Krustpils novada pašvaldības Sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Aicina izvirzīt 18. novembra apbalvojumiem Krustpils novadā

Variešu pagastā atklāta bibliotēkaVariešu pagastā atklāta bibliotēka
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Krustpils novada dome rīko – 
kustamai mantai – automobilim 
AUDI A6, 1.reģistrācijas datums 
06.03.1997., valsts reģistrācijas 
numurs HK 9813 nobraukums 
382440 km, pārdošanu mutiskā 
izsolē, ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena – EUR 
650.00, Izsoles nodrošinājums 
– 10% no sākumcenas (65 EUR), 
Dalības maksa – EUR 15, Izsoles 
solis – EUR 50. 

Izsole ar augšupejošu soli 

notiks 2017.gada 06.oktobrī 

plkst. 10.30 Krustpils novada 

domē, norādītā telpā/ sēžu 

zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkab-

pilī. 
Izsoles nodrošinājuma un da-

lības summa par izsoli iemaksāja-
ma no 2017.gada 02.oktobra līdz 
izsolei Krustpils novada domes 
(Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu 
kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 
2307 5, AS “SEB banka”, bankas 
kods UNLALV2X. Tālrunis uzzi-
ņām 65237625, ar izsoles noliku-
mu iepazīties var interneta mājas 
lapā www.krustpils.lv sadaļā “Iz-
soles”

Krustpils novada dome rīko – 
kustamai mantai – automobilim 
NISSAN PATROL, 1.reģistrācijas 
datums 29.10.1999., valsts reģis-
trācijas numurs PO7948, nobrau-
kums 342268 km, pārdošanu mu-
tiskā izsolē, ar augšupejošu soli.

 Izsoles sākumcena – EUR 1 
680.00, Izsoles nodrošinājums – 

10% no sākumcenas (680 EUR), 
Dalības maksa – EUR 15, Izsoles 
solis – EUR 100. 

Izsole ar augšupejošu soli 

notiks 2017.gada 13.oktobrī 

plkst. 10.00 Krustpils novada 

domē, norādītā telpā/ sēžu 

zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. 
Izsoles nodrošinājuma un da-

lības summa par izsoli iemaksāja-
ma no 2017.gada 10.oktobra līdz 
izsolei Krustpils novada domes 
(Reģ.Nr. 90009118116) norēķinu 
kontā Nr. LV55 UNLA 0050 0143 
2307 5, AS “SEB banka”, bankas 
kods UNLALV2X. Tālrunis uzzi-
ņām 65237625, ar izsoles noliku-
mu iepazīties var interneta mājas 
lapā www.krustpils.lv sadaļā “Iz-
soles”

 Krustpils novada dome rīko 
– zemes “Viesuļi” (kadastra Nr. 
5694 008 0256), Variešu pagastā, 
Krustpils novadā, 5.95 ha platībā, 
pārdošanu mutiskā izsolē, ar aug-
šupejošu soli.

Izsoles sākumcena – EUR 12 
500.00, Izsoles nodrošinājums – 
10% no sākumcenas (125 EUR), 
Dalības maksa – EUR 30, Izsoles 
solis – EUR 200. 

Izsole notiks 2017.gada 

10.novembrī plkst. 10.00 
Krustpils novada domē, norā-

dītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 

150a, Jēkabpilī. 
Izsoles nodrošinājuma un da-

lības summa par izsoli iemaksāja-
ma līdz no 2017.gada 06.novem-

bra līdz 2017.gada 08.novem-
brim plkst.17.00 Krustpils novada 
domes (Reģ.Nr. 90009118116) 
norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 
0050 0143 2307 5, AS “SEB banka”, 
bankas kods UNLALV2X. Tālru-
nis uzziņām 65237625, ar izsoles 
nolikumu iepazīties var interneta 
mājas lapāwww.krustpils.lv sada-
ļā “Izsoles”

 Krustpils novada dome rīko 
– zemes vienības ar mežaudzi “Ai-
viekstes mežs” (kadastra Nr. 5694 
001 0121), 5.02 ha platībā, pārdo-
šanu mutiskā izsolē, ar augšup-
ejošu soli.

Izsoles sākumcena – EUR 16 
200.00, Izsoles nodrošinājums – 
10% no sākumcenas (1620 EUR), 
Dalības maksa – EUR 50, Izsoles 
solis – EUR 200. 

Izsole notiks 2017.gada 

10.novembrī plkst. 10.15 
Krustpils novada domē, norā-

dītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 

150a, Jēkabpilī. 
Izsoles nodrošinājuma un da-

lības summa par izsoli iemaksāja-
ma līdz no 2017.gada 06.novem-
bra līdz 2017.gada 08.novem-
brim plkst.17.00 Krustpils novada 
domes (Reģ.Nr. 90009118116) 
norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 
0050 0143 2307 5, AS “SEB banka”, 
bankas kods UNLALV2X. Tālru-
nis uzziņām 65237625, ar izsoles 
nolikumu iepazīties var interneta 
mājas lapā www.krustpils.lv sada-
ļā “Izsoles”

 9. septembrī Pļaviņās nori-
sinājās IV Latvijas tūrisma infor-
mācijas tirgus. Tirgū piedalījās 
Latvijas tūrisma informācijas 
sniedzēji, novadu mājražotāji un 
amatnieki. Pasākums tiek rīkots 
ar mērķi popularizēt reģionu un 
novadu tūrisma piedāvājumu. 
Krustpils novadu Pļaviņās pār-
stāvēja keramiķe Ineta Dzirkale, 
Vīpes amatniecības centra vadī-
tāja Inese Bramane un tūrisma, 
jaunatnes lietu speciāliste Ange-
līna Smirnova. Tirgus apmeklētā-
jiem Krustpils novada stendā bija 
iespēja ne tikai iepazīties ar ak-
tuālo informāciju par tūrisma ie-
spējām novadā, bet arī pārbaudīt 
savu erudīciju vārdu darināšanas 
spēlē un pārliecināties par to, cik 
skanīgiem jābūt māla traukiem. 

Tigus apmaklētājus laukumā 
pie Kultūras centra pasākuma 
laikā priecēja „Pļaviņu muzikanti”, 
kapela „Klintaine”, saksofonists 
Jānis Briška un JDK „Daugaviņa”. 
Pasākuma apmeklētājus ar per-
formanci pārsteidza duets “San-
tehniķi”. Duets mūzikas radīšanai 
izmanto savdabīgu instrumentu 
– trubafonu, kura galvenā sastāv-

daļa ir visparastākās santehnikas 
caurules, bet ”kociņu” vietā tiek 
izmantotas pludmales čības. Tā-
pat ikvienam bija iespēja vērot 
un piedalīties aizraujošā Zinātkā-
res centra ZINOO eksperimentu 
šovā. Paralēli tūrisma stendu un 
amatnieku un mājražotāju tirdzi-
ņa apmeklējumam ikvienam bija 
iespēja vizināties ar kuģīti „Vīgan-
te”. 

Pļaviņu novada kultūras cen-
trā  mazajā zālē bija skatāma 
izstāde par tūrismu 1930. ga-
dos  „Apceļo dzimto zemi”. Izstā-
de apmeklētājiem būs pieejama 
vēl līdz 29. septembrim.

Pasākuma noslēgumā ap-
meklētājiem bija iespēja pie-
dalīties loterijā un laimēt kādu 
no pārsteiguma balvām, ko būs 
sagādājuši IV Latvijas tūrisma tir-
gus dalībnieki.

V Latvijas tūrisma informāci-
jas tirgu organizēs Preiļu un Rie-
biņu novada Tūrisma informāci-
jas centri. 

Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Krustpils novads 
pārstāvēts IV Latvijas 
tūrisma informācijas 
tirgū Pļaviņās 

Krustpils novada pašvaldība 
ir uzsākusi īstenot Lauku atbalsta 
dienesta apstiprinātos projektus, 
kas tika iesniegti Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai Lat-
vijas Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu at-
jaunošana lauku apvidos” ietvaros. 
Pasākuma mērķis ir atbalstīt inves-
tīcijas publiskās ceļu infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošanai lauku terito-
rijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību 
un saglabātu apdzīvotību.

Atbilstoši LAP 2014. – 2020. 
(Latvijas lauku attīstības program-
ma 2014. – 2020.) pasākuma nosa-
cījumiem, 2015. gada oktobrī tika 
organizētas sanāksmes ar novada 
uzņēmējiem, kurās tika izveidotas 
uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pār-
būvējamo pašvaldības grants ceļu 
un ielu saraksts. 2015. gada 16. 
decembrī Krustpils novada domes 
sēdē tika apstiprināts prioritāri 
pārbūvējamo ceļu saraksts. Pa-
matojoties uz šiem domes sēdes 
lēmumiem tika gatavoti projekta 
iesniegumi ceļu pārbūves darbiem 
ar mērķi piesaistīt Eiropas Savienī-
bas fondu fi nansiālu atbalstu. 

Lauku atbalsta dienesta Vi-
duslatvijas reģionālās lauksaim-
niecības pārvalde ir apstiprinājusi 

Krustpils novada pašvaldības ie-
sniegtos projektus:

Projekta Nr. 17 – 05 – A00702 

– 000060 “Pašvaldības grants 

ceļu pārbūve Krustpils novada 

Vīpes pagastā” ietvaros tiks pār-
būvēts ceļš Nr. 5 – 10 “Vīpes skola – 
Luksti” (0,00 km – 3,1 km). 

Projekta kopējās attiecinā-
mās izmaksas sastāda 195  601,80 
EUR, no kurām ELFLA fonda fi -
nansējums ir 176  041,62 EUR, un 
pašvaldības fi nansējums sastāda 
19 560,18 EUR no attiecināmajām 
izmaksām. 

Projekta Nr. 17 – 05 – A00702 

– 000059 “Pašvaldības grants 

ceļu pārbūve Krustpils novada 

Atašienes pagastā” ietvaros tiks 
pārbūvēts Ceļš Nr. 4 – 3 “Atašiene – 
Joksti – Zalāni”  (1,50 km – 2,45 km;  
6,40 km – 7,90 km).

Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas sastāda 124 907,70 EUR, 
no kurām ELFLA fonda fi nansē-
jums ir 112 416,92 EUR, un paš-
valdības fi nansējums sastāda 12 
490,78 EUR no attiecināmajām iz-
maksām.

Projekta Nr. 17 – 05 – A00702 

– 000056 “Pašvaldības grants 

ceļu pārbūve Krustpils novada 

Kūku pagastā” ietvaros tiks pār-
būvēti sekojoši ceļi: ceļš Nr. 6 – 13 

“Spolāni – Dārzupītes” (0,00 km – 
1,68 km), ceļš Nr. 6 – 21 “Pakalnes – 
Sūnas” (0,00 km – 1,90 km) un ceļš 
Nr. 6 – 39 “Zīlāni – Jaunāmuiža” 
(0,00 km – 0,97 km).

Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas sastāda 308 272,83 EUR, 
no kurām ELFLA fonda fi nansē-
jums ir 277 445,54 EUR, un paš-
valdības fi nansējums sastāda 30 
827,29 EUR no attiecināmajām iz-
maksām.

Projekta Nr. 17 – 05 – A00702 

– 000057 “Pašvaldības grants 

ceļu pārbūve Krustpils novada 

Krustpils pagastā” ietvaros tiks 
pārbūvēts Ceļš Nr. 1 – 24 “Darvas-
brenči – Kaķīši” (0,00 km – 0,40 km; 
2,30 km – 3,21 km). 

Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas sastāda 103 826,65 EUR, 
no kurām ELFLA fonda fi nansē-
jums ir 93 443,99 EUR, un pašvaldī-
bas fi nansējums sastāda 10 382,66 
EUR no attiecināmajām izmaksām.

Projekta Nr. 17 – 05 – A00702 

– 000061 “Pašvaldības grants 

ceļu pārbūve Krustpils novada 

Variešu pagastā” ietvaros tiks pār-
būvēts Ceļš Nr. 2 – 22 “Kaupernieki – 
Ierniņi” (0,00 km – 2,76 km).

Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas sastāda 246 885,65 EUR, 
no kurām ELFLA fonda fi nansē-
jums ir 222 197,09 EUR, un paš-
valdības fi nansējums sastāda 24 
688,56 EUR no attiecināmajām iz-
maksām.

Projekta Nr. 17 – 05 – A00702 

– 000058 “Pašvaldības grants 

ceļu pārbūve Krustpils novada 

Mežāres pagastā” ietvaros tiks 
pārbūvēts Ceļš Nr. 3 – 14 “Kropiņi 
– Druvasnieki” (1,50 km – 4,30 km); 
Ceļš Nr. 3 – 3 Ļamāni – Luksti (0,00 
km – 1,25 km). 

Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas sastāda 195  879,52 EUR, 
no kurām ELFLA fonda fi nansējums 
ir 176  291,56 EUR, un pašvaldības 
fi nansējums sastāda 19 587,96 EUR 
no attiecināmajām izmaksām.

Krustpils novada pašvaldības 
ceļu pārbūves laikā paredzēts veikt 
ceļu segumu izbūves darbus – no-
ņemt uzaugumus, izbūvēt jaunus 
ceļa segumus, izveidot un pārtīrīt   
grāvju sistēmas  ūdens savākšanai 
no ceļu klātnēm un apkārtējiem 
laukiem, kur tas nepieciešamas 
un to atļauj esošā apbūve, nozā-
ģēt krūmus un kokus, kas traucē 
redzamībai. Uz nekustamajiem 
īpašumiem ir nepieciešams izbū-
vēt nobrauktuves, lai nodrošinātu 
tiem piekļuvi, kā arī ir nepiecieša-

mība nomainīt esošās bojātās be-
tona caurtekas un izbūvēt jaunas.

Šobrīd ir uzsākti būvdarbi ce-
ļiem Nr. 6 – 13 “Spolāni – Dārzu-
pītes” un Nr. 6 – 39 “Zīlāni – Jaunā-
muiža”. Drīzumā pārbūves darbi 
tiks uzsākti arī pārējiem ceļiem. 

Atbilstoši atklātā konkursa ie-
pirkumu rezultātiem ceļu pārbū-
ves darbus veic SIA “Mikor” un SIA 
“Ošukalns”. Būvuzraudzību nodro-
šina SIA “Roadlat” un Arturs Ivbulis. 
Savukārt autoruzraudzības darbus 
veic SIA “SKA projekts” un SI A “K – 
RDB”. 

Projektu īstenošana ir jāveic 
līdz 2018. gada 30. novembrim. 

Krustpils novada pašvaldība ai-
cina autovadītājus un iedzīvotājus 
būt pacietīgiem, ievērot pagaidu 
uzstādītās ceļa zīmes un ar saprat-
ni uztvert plānotos būvdarbus! 

Informāciju sagatavoja

Krustpils novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore Tamāra Latiševa

tālr. 27804081, e-pasts: tamara.

latiseva@krustpils.lv

Krustpils novadā tika uzsākti pašvaldības ceļu Krustpils novadā tika uzsākti pašvaldības ceļu 
pārbūves darbipārbūves darbi

Izsoles
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Biedrības Lauku partnerība 
„Sēlija” paziņojums

APSTIPRINĀTI ar Krustpils 
novada domes 2017. gada 16.au-
gusta lēmumu (sēdes protokols 
Nr. 15, 4.punkts)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās

 palīdzības likuma 35. panta 
ceturto un piekto daļu,

Ministru kabineta 30.03.2010. 
noteikumiem 

Nr. 299 „Noteikumi par ģime-
nes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas atzīšanu par trūcīgu”, 

Ministru kabineta 17.06.2009. 
noteikumu Nr. 550”Kārtība, kādā 
aprēķināms, piešķirams, izmak-
sājams pabalsts garantētā mini-
mālā ienākumu līmeņa nodroši-
nāšanai un slēdzama vienošanās 
par līdzdarbību” 13.punktu,

Ministru kabineta 19.12.2006. 
noteikumu Nr. 1036 „Audžuģi-
menes noteikumi” 43. punktu, 

Ministru kabineta 15.11.2005. 
noteikumu Nr. 857 „Noteikumi 
par sociālajām garantijām bāre-
nim un bez vecāku gādības pali-
kušajam bērnam, kurš ir ārpusģi-
menes aprūpē, kā arī pēc ārpus-
ģimenes aprūpes izbeigšanās” 
27., 30. un 301. punktiem

Izdarīt Krustpils novada paš-
valdības 2013. gada 18. decem-
bra saistošajos noteikumos Nr. 
2013/43 “Par Krustpils novada 

sociālajiem pabalstiem” šādus 
grozījumus:

Papildināt saistošo noteiku-
mu izdošanas tiesisko pamatoju-
mu ar vārdiem: 

“Ministru kabineta 
17.06.2009. noteikumu Nr. 550 
”Kārtība, kādā aprēķināms, pie-
šķirams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu lī-
meņa nodrošināšanai un slēdza-
ma vienošanās par līdzdarbību” 
13.punktu.”

Svītrot saistošo noteikumu 
2.4. apakšpunktu.

Svītrot saistošo noteikumu 
2.5. apakšpunktu.

Izteikt saistošo noteikumu 3. 
punktu šādā redakcijā:

”3. Krustpils novada pašval-
dības sociālās palīdzības mēr-
ķis ir sniegt materiālu atbalstu 
trūcīgām, maznodrošinātām un 
krīzes situācijā nonākušām ģime-
nēm (personām), lai nodrošinātu 
to pamatvajadzības un veicinātu 
darbspējīgo personu līdzdarbību 
savas situācijas uzlabošanā.”

Aizstāt saistošo noteikumu 
5.3. apakšpunktā vārdu “ārkārtas” 
ar vārdu “krīzes”.

Izteikt saistošo noteikumu 7. 
punktu šādā redakcijā:

”7. Iesniedzot sociālajā die-
nestā iesniegumu, iesniedzējs 

un viņa ģimenes pilngadīgās 
personas pašvaldības sociālajam 
dienestam dod atļauju izmantot 
pašvaldības un valsts datu re-
ģistros pieejamo informāciju par 
visiem ģimenes locekļiem, kas 
nepieciešama lēmuma pieņem-
šanai par sociālās palīdzības pa-
balsta piešķiršanu vai atteikumu 
piešķirt pabalstu, un veikt datu 
apstrādi elektroniskajā datu bāzē 
SOPA.”

Papildināt saistošos noteiku-
mus ar 16.1 punktu šādā redak-
cijā:

“16.1 Pabalstu izmaksā par 
kārtējo mēnesi, katra mēneša 20. 
datumā.”

Aizstāt saistošo noteikumu 6. 
nodaļā vārdu “ārkārtas” ar vārdu 
“krīzes”.

Izteikt saistošo noteikumu 
24.punktu šādā redakcijā:

“Pabalsta piešķiršanai pie-

prasītājs iesniedz iesniegumu, 
norādot nepieciešamā pabalsta 
apmēru, pievienojot dokumen-
tus, kas apliecina krīzes situācijas 
faktu un pieprasāmā pabalsta 
apmēra pamatotību. Iesniegumu 
pabalsta piešķiršanai iesniedz ne 
vēlāk kā viena mēneša laikā no 
krīzes situācijas rašanās.”

Svītrot saistošo noteikumu 
27. punktu.
Domes priekšsēdētājs: K.Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 2017/8 
“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 2013/43 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” 

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums

1.1. Veikti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības liku-
mā, līdz ar to svītroti daži termini un ievērotas grozītās likuma normas.
1.2. Ievērota normatīvā akta norma, nosakot pabalsta garantētā mini-
mālā ienākuma nodokļa izmaksas datumu. 
1.3. Ievērots Labklājības ministrijas ieteikums par apbedīšanas pabal-
sta izslēgšanu no pabalsta krīzes situācijā. 

2. Īss projekta satura izklāsts Precizēti termini, kas atvieglos iedzīvotāju izpratni par saistošo notei-
kumu nosacījumiem. 

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Grozījumi neietekmēs 2017. gada apstiprinātā budžeta ietvarus.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi

Nav 

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var griezties Krustpils nova-
da pašvaldības sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem Atašie-
nes, Mežāres, Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldē

6.Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.
krustpils.lv, pieejams Krustpils novada domē un Atašienes, Mežāres, 
Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldē

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana: 

2017.gada 16. oktobra līdz 2017.gada 16. novembrim

Sludinājuma 

kopsumma 

139 171.00 EUR 
1. Rīcība „ Darbs un pārticība” – EUR 69 171.00
2. Rīcība „Lauku dizaina birojs” – EUR 70 000.00

Projektu īstenošanas 

termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbal-
sta dienesta (turpmāk LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma ap-
stiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstip-
rināšanu. 5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā pa-
redzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma 
un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās 
attiecināmos izmaksu summas, projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD 
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas 

nosaukums un adrese

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” 

Skolas iela 16a, Aknīste, Aknīstes novads, LV – 5208
Kontaktinformācija Skaidrīte Medvecka, . Tālr. 26590352, e-pasts sk_medvecka@inbox.lv

Ieva Jātniece, Tālr. 29548967, E – pasts ieva.jatniece@gmail.com 
mājas lapas adrese: www.partneribaselija.lv 

Projekti iesniegšana Projektu iesniegums papīra formā divos eksemplāros un tā elektroniskā kopija, 
kas ierakstīta ārējā datu nesējā, jāiesniedz Aknīstē, Skolas ielā 16a (tālr.26590352, 
29548967). Projekta iesniegumus var iesniegt arī Lauku atbalsta dienesta Elek-
troniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai elektroniskā doku-
menta formā, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot 
ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt 
nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Biedrība Lauku partnerība 
„Sēlija” izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņem-
šanas 3.kārtu Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020.gadam 
19.2.pasākuma “Darbību īstenoša-
na saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ietva-
ros apstiprinātās sabiedrības vir-
zītās vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai.

Ar sabiedrības virzītu vietējās 

attīstības stratēģiju, rīcību mēr-
ķiem, plānotajām darbībām, pro-
jektu vērtēšanas kritērijiem un 
minimālo punktu skaitu pozitīva 
atzinuma saņemšanai, projekta 
iesnieguma veidlapām var iepa-
zīties biedrības Lauku partnerība 
„Sēlija” birojā , adrese: Skolas iela 
16 a, Aknīste. Administratīvā vadī-
tāja Skaidrīte Medvecka, e-pasts: 
sk_medvecka@inbox.lv; un izpild-

direktore Ieva Jātniece, ieva.jatnie-
ce@gmail.com kā arī Lauku atbal-
sta dienesta mājas lapā www.lad.
gov.lv, biedrības mājas lapā www.
partneribaselija.lv un novadu mā-
jas lapās www.akniste.lv; www.
viesite.lv www.krustpils.lv www.
jekabpilsnovads.lv; www.salasno-
vads.lv. 
 Administratīvā vadītāja 

Skaidrīte Medvecka

SVECĪŠU VAKARI 
Variešu pagasta kapsētās
7.oktobrī
plkst.15.00Rusuļu kapos
plkst. 16.00 Baltgalvju kapos
plkst. 17:00 Antūžu kapos

21.oktobrī 
plkst.15:00 Trākšu kapos
plkst. 16:00 Bauru kapos

Krustpils pagasta kapsētās
14.oktobrī  
plkst.14.00 Irbenieku kapos
plkst.15.00 Ķaupu kapos
plkst. 16.00 Grīvas kapos
plkst. 17.00 Melderu kapos

Kūku pagasta kapsētās
ar Krustpils evanģēliski luteriskās draudzes 
mācītāju Ēvaldu Bērziņu

21.oktobrī 
plkst.17.00 Dēļdruvu kapsētā
plkst.18.00 Catlakšu kapsētā

22.oktobrī
plkst. 15.00 Sūnu kapsētā
plkst.16.00 Smanu kapsētā
plkst. 17.00 Kondratu kapsētā
plkst.18.00 Pupenu kapsētā  
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Latvijas iedvesmas stāstu 
vietnē TUESI.LV publicēts vi-
deo par motociklu restauratoru 
Krišjāni Galiņu Krustpils novadā: 
http://tuesi.lv/motociklu – magi-
ja/.

“Mani aizrauj jebkura senā 
tehnika, bet motocikls īpaši – tas 
ir man. Kad skatos uz vecu mo-
tociklu, tas mani uzrunā. Tas ir 
maģiski,” stāsta motociklu res-
taurators Krišjānis Galiņš, kurš 
dzīvo Krustpils novadā.

 “Motociklu nevar restaurēt 
nedēļas laikā. Vispār nevienu 
darbu nevar izdarīt ātri. Ja grib 
izdarīt visu tā, kā pienākas, tas 
prasa milzum daudz pacietības,” 
ir pārliecināts Krišjānis.

“Ir traki, ka sabiedrība ir 
sabojāta ar naudu. Vieglāk ir 
nopirkt un uzbūvēt jaunu, nekā 
restaurēt veco, vienalga – moto-
ciklu vai māju. Visinteresantākais 
šajā procesā ir apziņa, ka tu vari 
to izdarīt pats, jo viss ir izdarāms. 
Tur ir tā sāls,” saka Krišjānis.

“Es dzīvoju robežpunktā 
starp Zemgali, Sēliju, Latgali un 
Vidzemi. Es vienkārši esmu latvi-
etis. Kāda nozīme kur tu dzīvo? 
Jūrkalnē, Ilūkstē, Eglājos vai 

Jelgavā tu esi latvietis un tas ir 
pietiekami.”

Latvijas simtgades projekts 
TUESI.LV rada video stāstus par 
jauniem un iedvesmojošiem 
cilvēkiem dažādās Latvijas 
vietās, kuri ar savu darbu un 
piemēru veido labāku Lat-
viju. Projekta īstenotāju ie-
cere ir uzdāvināt Latvijai 100.
dzimšanas dienā 100 iedvesmas 
stāstus par jauniem cilvēkiem 
Latvijas reģionos. Projektu TUE-
SI.LV īsteno biedrība “NEXT” 
sadarbībā ar Izglītības un 
zinātnes ministriju.

Latvijas valsts simtgades 
svinības notiks laikā no 2017.
gada līdz 2021.gadam. Latvijas 
valsts simtgades svinību gal-
venais vēstījums ir „Es esmu 
Latvija”, akcentējot, ka Latvijas 
valsts galvenā vērtība ir cilvēki, 
kuri ar savu ikdienas darbu 
veido tās tagadni un kopā ar 
jauno paaudzi liek pamatus 
rītdienai. TUESI.LV ir viena no 
Latvijas valsts simtgades svinību 
norisēm.

Papildus informācija:

Projekts “TUESI.LV”

info@tuesi.lv, 22382139

Motociklu restaurators Motociklu restaurators 
Krišjānis Galiņš: Krišjānis Galiņš: 
“Viss ir izdarāms”“Viss ir izdarāms”

Vai zināt, kur dzīvo 
visdraudzīgākie bērni??? – Krust-
pils novadā!

Pēc Sociālā dienesta organizē-
tajām vasara nometnēm, tas ikvie-
nam no mums ir skaidrs!

Visos pagastos nometņu dalīb-
nieki iesaistījās ciemata apkārtnes 
uzkopšanas darbos. Bērni ravēja 
gājēju celiņus, uzkopa puķu dobes 
un paveica vēl citus noderīgus dar-
biņus. 

Pēcpusdienās nometnes dalīb-
nieki piedalījās radošajās nodarbī-
bās, kur tapa maskas, tika apgūtas 
prasmes noformēt afi šu, un kopīgi 
iestudēja izrādi par Mazo ragani-
ņu. 

Viena diena katrā nometnē 
tika aizvadīta interesantā ekskur-
sijā, kur bērni iepazinās ar Raiņa 
muzeju Tadenavā, un ciemojās 
biedrības Ūdenszīmes izveidotajā 
Pļavas muzejā Kaldabruņā. Visvai-
rāk visiem patika baudīt ūdens ro-
taļas Jēkabpils pilsētas pludmalē 
Mežaparkā. Lai iepazītos ar Jēkab-
pils ainavu no Daugavas ūdeņiem, 
nometņu dalībnieki vizinājās ar 
motorlaivu. 

Nav aprakstāma nometnes ik-
diena pilnībā, jo tā ir tik dažāda un 

krāsaina! Ar ugunskurā vārītas zu-
pas smaržu, ar iestudētās izrādes 
“Mazā raganiņa” savdabību un kat-
ra nometnē iesaistītā bērna prieku 
par paveikto.

Nometņu darbību atbalstīja 
pagastu pārvaldes. Bērni ļoti at-
zinīgi novērtējuši nometņu au-
dzinātāju darbu un interesantās 
aktivitātes, kurās katrs varēja at-
tīstīt veiklību, pārbaudīt prasmi 
savstarpēji organizēties, uzklausīt 
citam citu. 

Visas pagastu nometnes – 
“Kūku vasara” (Kūku pagastā, 

Sūnu pamatskolā, 12.06.2017. – 
16.06.2017.) ;

„Aicinājums” (Spunģēnos – pie 
sporta zāles, Krustpils pagastā, 
26.06.2017. – 30.06.2017.);

“Vīpes akmentiņi” (Vīpes 
pagastā – pie kultūras nama, 
03.07.2017. – 07.07.2017.)

„Mežāres elpa” (Mežārē – pie 
kultūras nama, 10.07.2017. – 
14.07.2017.) ;

„Vilinājums” (Atašienē 
17.07.2017. – 21.07.2017.) 

„Varieši var!” (Variešu pa-

gastā, pie kultūras nama, 
07.08.2017. – 11.08.2017.) 

ir izdevušās, un dalībnieki un 
organizatori ir guvuši gandarīju-
mu par kopā pavadīto laiku. 

Nometnes darbību atspogu-
ļojot skaitļos, secināms, ka dalīb-
nieku skaitam ir tendence pieaugt 
– 2017.gadā bērnu/ jauniešu no-
metnēs piedalījās 118 dalībnieki, 
līdz ar to – ar tik pat ģimenēm so-
ciālā dienesta darbiniekiem ir no-
dibināts pozitīvs, uz sadarbību un 
izaugsmi vērsts kontakts. 

Nometnēs savu pieredzi jau-
nās paaudzes organizēšanā ir pa-
pildinājuši arī divi brīvprātīgie jau-

nieši. Darja Semjonova (Vīpe) un 
Rolands Laguns (Varieši) ir veltījuši 
sevi darbam nometnēs, tādējādi, 
radot arī spēcīgu nometņu vadītā-
ju komandu. 

Ceram draudzīgi un radoši 
kopā strādāt arī nākamās vasaras 
bērnu/jauniešu nometnēs!

Inita Gādmane, nometnes 

vadītāja

Bērnu un jauniešu nometnes Bērnu un jauniešu nometnes 
Krustpils novadā pieskandinājušas Krustpils novadā pieskandinājušas 
2017.gada vasaru2017.gada vasaru

Mērķis:  1. Attīstīt jaunrades pras-
mes literatūrā un mākslā;

2. Rosināt interesi un izpratni 
par sava novada vēsturi;

3. Aktualizēt interesi par Latvi-
jas karavīru ikdienu un trauksmai-
no dzīvi.
Uzdevums: 1. Apkopot un izstā-
dīt iesniegtos darbus 11.11.2017. 
Krustpils novada pašvaldības tel-
pās;

2. Atbilstoši mērķim noskaid-
rot 3 uzvarētājus konkursa noslē-
gumā 11.11.2017

Prasības pret darbiem: 1. Da-
torsalikums: Fonts Times New Ro-
man, burtu izmērs 12pt.;

2. Darba temats:” Mana nova-
da Lāčplēši”;

3. Literārās jaunrades darbs 
dzejā, prozā, vai dzīvesstāsts par 
sava pagasta teritorijā dzimuša-
jiem vai dzīvojošiem cilvēkiem;

4. Darbu var iesniegt valsts va-
lodā; 

5. Papildus punktus par ie-
sniegto darbu var iegūt, ja

5.1. darbā aprakstītā persona ir 

Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, 1. 
vai 2.pasaules kara dalībnieks vai 
nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieks; 

5.2. darbs ir estētiski nofor-
mēts un papildināts ar atmiņu 
stāstiem un fotogrāfi jām.

6. Jānorāda autora vārds un 
uzvārds, adrese, dzimšanas dati, 
kontakttelefona numurs, ja darba 
autors ir skolēns, tad skolas no-
saukums, kurā mācās un konsultē-
jošā skolotāja vai instruktora vārds 
un uzvārds.

Konkursa gaita un vērtēšanas 
komisija: 1. Konkursa darbi ie-
sniedzami rakstiski līdz 01.11.2017 
Jēkabpils vēstures muzejā 

2. Kontakttālrunis: 26165834, 
Normunds Pastars;

3. Konkursa darbi elektro-
niskajā formātā iesniedzami līdz 
01.11.2017 pa e-pastu: dauga-
vasparupiesi@inbox.lv;

4. Konkursa darbi paliek bied-
rības „Daugavas Pārupieši” īpašu-
mā. Darbi var tikt publicēti.

5. Vērtēšanas komisijas vadī-

tājs Normunds Pastars
6. Vērtēšanas komisijas locekļi: 

Guntars Kalve, zemnieks – lite-
rāts; Vents Kodors, Zemessardzes 
56. Jēkabpils kājnieku bataljona 
komandieris pulkvežleitnants; 
 Iluta Bērziņa, Biedrības „Dauga-
vas Pārupieši” valdes locekle.
Balvas: Konkursa darbu 1.vieta; 2. 
vieta un 3. vieta tiks apbalvotas ar 
diplomiem un vērtīgām balvām.
Biedrības „Daugavas Pārupieši” 

valdes priekšsēdētājs  

 Normunds Pastars

Konkursa „Mana novada Lāčplēši” nolikums
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Šogad Dzejas diena Krust-
pils pamatskolā noritēja savā-
dāk. Mūsu skola šajā mācību 
gadā ir nolēmusi piedalīties 
skaļās lasīšanas aktivitātēs. 
Tāpēc dzejas dienā – 20. sep-
tembrī, labākie dzejas lasītāji 
no katras klases lasīja izvēlētos 
dzejoļu mikrofonā, skolas ra-
dio, lai skolasbiedriem būtu ie-
spēja dzirdēt un vērtēt, bet paši 
dzejoļu lasītāji gūtu lielisku pie-
redzi runāt mikrofonā. Lielākā 
daļa skolēnu pirmo reizi runāja 
mikrofonā, un uztraukums bija 
liels.

Labākie 1. – 4. klašu lasītāji, 
dzeju lasīja no rīta, rīta sarunu 
laikā, bet 5. – 9. klašu skolēni 

savu lasījumu piedāvāja pirma-
jā garajā starpbrīdi. Skolēni bija 
izvēlējušies dzejoļus patstāvīgi, 
bet 7.a klases skolniece Krista 
Ozoliņa lasīja pašas sarakstīto 
dzejoli par rudeni. Savukārt visi 
pārējie skolēni varēja piedalī-
ties konkursā „Vērīgākais klau-
sītājs” un mēģināt pēc balss no-
teikt, kas lasa dzejoli, saklausīt 
kāds ir dzejoļa nosaukums un 
kas ir tā autors. Dzejoļu lasīša-
nā piedalījās astoņi 1. – 4. klašu 
skolēni un divpadsmit 5. – 9. 
klašu skolēni. Vērīgākās klausī-
tājas bija 7.a klases skolnieces 
E. Rudzīte un K. Višņevska.

Krustpils pamatskolas 

skolotāja: Antra Laitāne

Dzejas lasīšanas svētki 
Krustpils pamatskolā

Pagājušajā nedēļā, piektdien 
22. septembrī visā Latvijā norisi-
nājās „Olimpiskā diena”. Tradicio-
nāli arī šogad šajā pasākumā pie-
dalījās Krustpils pamatskola.

„Latvijas Olimpiskā komiteja 
katru gadu nosaka tēmu, kurai 
pielāgojas visa Latvija. Šogad 
tēma bija „Dabas sporta zālē”, bet 
devīze – „Sporto svaigā gaisā!” Par 
cik skolas sporta laukumā, slikto 
laikapstākļu dēļ šobrīd nav pie-
mērots sportiskajām aktivitātēm, 
mēs izvēlējāmies sportot Krust-
pils saliņā. Olimpiskajā dienā mēs 
piedalāmies jau sesto gadu pēc 
kārtas. Parasti piedalās visa skola, 
bet šogad tikai 5. – 9. klašu skolē-
ni, jo paralēli šim pasākumam no-
risinājās arī grāmatu svētki, kuros 
piedalījās mazāko klašu skolēni 
ar audzinātājām,” stāstīja Krust-
pils pamatskolas skolotāja Aivita 
Ķiploka. „Plkst. 10.00 no rīta skolas 
sporta zālē, pēc noteiktas mūzi-

kas un vingrošana kompleksa ko 
iepriekš atsūtīja Latvijas Olimpis-
kā komiteja, norisinājās kopīga 
vingrošana – iesildīšanās. Pēc 
tam, uzlabojoties laikapstākļiem, 
devāmies uz Krustpils saliņu, kur 
atkārtojām iesildīšanos un sākām 
mūsu Olimpisko dienu. Kopumā 
bija sagatavotas astoņas uzde-
vumu stacijas, kuras pēc noteikta 
laika izgāja katra klase, bet noslē-
gumā visi piedalījāmies izturības 
skrējienā.” A. Ķiploka skaidroja, 
ka saistībā ar to, ka skola ir iesais-
tījusies projektā „Kompetenču 
pieeja mācību saturā”, kurā viena 
no kompetencēm ir sadarbība, 
daudzi no uzdevumiem Olimpis-
kajā dienā bija mērķēti uz skolēnu 
savstarpēju sastrādāšanos. „Vienā 
no stacijām, skolēniem ar jau sa-
gatavotām, paštaisītām renēm, 
no viena punkta līdz otram bija 
jāizripina bumbiņa, neļaujot tai 
izkrist no renēm. Savukārt citā uz-

devumu stacijā tika pārbaudīta ne 
tikai sadarbība, bet arī līdzsvars. 
Uz koka dēļa tika izvietoti konu-
si vai pudelītes, kuras četriem no 
klases skolēniem bija jānogādā 
konkrētā punktā, nenometot ne-
vienu zemē,” skaidroja A. Ķiploka.

Dienas noslēgumā katrs sko-
lēns saņēma diplomu, kā pateicī-
bu par piedalīšanos Olimpiskajā 
dienā, kā arī no kartona veidotas 
hantelītes. Savukārt no Latvijas 
Olimpiskās komitejas skola sa-
ņems trofeju par piedalīšanos 
Olimpiskajā dienā. „Liels paldies 
klašu audzinātājiem, kas reizē ar 
saviem skolēniem pildīja uzdevu-
mus, kā arī palīdzēja noorganizēt 
šo dienu,” sacīja A. Ķiploka. „Tāpat 
paldies jāsaka arī mājturības sko-
lotājam un vecāko klašu skolē-
niem, kas atsevišķām uzdevumu 
stacijām sagatavoja nepiecieša-
mo inventāru.”

Justīne Iie

Krustpils pamatskola piedalās Krustpils pamatskola piedalās 
Olimpiskajā dienāOlimpiskajā dienā

Jūlijā pagasta pensionāri tikās 
braucot ikgadējā ekskursijā, kur 
šoreiz bija izvēlējušies apmeklēt 
Rīgas ZOO dārzu, Brīvdabas Et-
nogrāfi sko muzeju un Salaspils 
Botānisko dārzu. 

Krustpils pagasta kultūras namā

23.septembrī Krustpils pagasta seniori sanāca kopā 
lai atcerētos, parunātos un protams atpūstos. Koncer-
tu sniedza Mežāres deju kolektīvs “Kamenes”, bet ballīti 
spēlēja Lubānas lauku kapella. Kā katru gadu arī šoreiz 
neizpalika dziesmas un uzdejots kāds dancis.

Eiropas sporta nedēļu ko-
manda KROKUS iesāka ar sarež-
ģītas un skaistas trases veikumu 
Līgatnē, skrienot zaķa (Vladislavs 
un Ieva), buka (Juris un Līga), lūša 
(Aija un Guntars) distances. Šajā 
kārtā bez ierastiem kalniem un 
meža taciņu līčločiem bija vai-
rākkārt jāpārvar upes un upītes, 
gan pa tiltiem, gan pa nogāz-
tiem koku stumbriem. Skrējiens 
bija arī caur padomju laiku bun-
kuriem, stāvām kalnu kāpnēm. 
Izaicinājām sevi un tāpat kā 
Alūksnes apkārtnes Kornetu, Po-
kaiņu un Milzkalnes trasēs vasa-

rā, svinējām fi niša sasniegšanu. 
Mūsu sapnis – viena Stirnu buka 
kārta nākamvasar Krustpils nova-
da mežos. Gribētos šos skrieša-
nas svētkus arī mūsu novadā!

Komanda KROKUS jau otro 
sezonu labi atpazīstama spor-
tiski aktīvo pilsētu un novadu 
dalībnieku vidū, Pēteris Lazdiņš 
divreiz šajā sezonā zaķu distancē 
bijis uz goda pjedestāla, – Ogrē 
un Kornetos. Šajā Stirnu buka 
skriešanas seriāla sezonā atlicis 
starts Liepājā 21.oktobrī. 

Aija Rogāle, 

KROKUS pārstāve

Eiropas sporta nedēļu 
komanda KROKUS iesāk 
izskrienot “Stirnu buka” 
takas Līgatnē 
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Veicinot kopīga aktīva brīvā laika 
pavadīšanu arī dienas tumšajā daļā, 
biedrība “Liepene” 23.septembrī ai-
cināja ikvienu interesentu ņemt dalī-
bu jautrās orientēšanās sacensībās – 
“Pastaiga Variešos”. Līdz ar tumsas ie-
stāšanos, dažādu apgaismes objek-
tu gaismas staru pavadībā tumsas 
vidū sāka pulcēties dažādo koman-

du plašais dalībnieku loks. Bruņojušies ar obligātajiem 
atstarojušiem elementiem, minimālajiem apgaismes 
līdzekļiem un personīgo nakts redzamību, uz starta ko-
pumā izgāja ap 50 dalībniekiem, kurus pirms došanās 
trasē kopīgi iemūžināja fotogrāfs Andris Kļaviņš.

Trasē komandas sagaidīja vairāk par 10 dažādiem 

matemātiskiem, loģikas un atjautības uzdevumiem, kuri 
bija noslēpti viscaur Variešu ciema teritorijai. Komandām 
maskējot iecerēto virzību un slēpjot nākamā iespējamā 
kontrolpunkta pēdas, to maršrutiem vairākkārt mijoties, 
bez stresa un jautrā garstāvoklī par uzvarētājiem kļuva 
komanda ar jaunāko sacensību dalībnieku sastāvā (3 
gadi) – “Kuģīši”. Kopējā laika un punktu ieskaitē tikai 1 mi-
nūti zaudēja komanda “Čurkas”, aiz sevis sīvā cīņā atstājot 
“Orienāli” komandu.

Biedrība “Liepene” pateicas aizrautīgajiem palīgiem 
par organizatorisko atbalstu – Jolantai Ārmalei, Santai 
Strušelei, Mārtiņam Kalniņam un Variešu pirmskolas au-
dzinātājām Līgai Garkalnei un Ilzei Jansonei.

Uz tikšanos!
Gusts Jansons

Mūsu pašvaldība piedalās Vi-
des aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas (VARAM) orga-
nizētajā konkursā “Ģimenei drau-
dzīga pašvaldība”. Šajā konkursā 
svarīgs ir arī jūsu viedoklis, jo tas 
var palīdzēt mums uzvarēt! Balsot 
par pašvaldības sniegtajiem pa-
kalpojumiem ģimenēm varēs no 
2. līdz 31.oktobrim jaunajā vietnē 
www.vietagimenei.lv. 

Lai noteiktu pašvaldības, 
kas nodrošina lielāko atbalstu, 
daudzveidīgākos un pieejamākos 
pakalpojumus ģimenēm ar bēr-
niem, VARAM šogad pirmo reizi 
rīko konkursu „Ģimenei draudzī-
ga pašvaldība”. Pašvaldību snieg-
to atbalstu ģimenēm vērtē gan 
konkursa komisija, balstoties uz 
pašvaldību iesniegto informāciju, 
gan ikviens Latvijas iedzīvotājs, 
kuru viedoklis tiks ņemts vērā, iz-
vēloties konkursa uzvarētājus. 

Laikā no 2017. gada 2. oktob-
ra līdz 31. oktobrim ikviens var 
novērtēt vienas, divu vai pat trīs 
pašvaldību sniegto atbalstu ģi-
menēm dažādās jomās. Priecāsi-
mies arī par jūsu ierosinājumiem 
par to, kādu atbalstu ģimenēm 
no mūsu pašvaldības vēlaties vēl 
saņemt. To varēsiet ierakstīt bal-
sojuma anketā.

Lai sniegtu vērtējumu, ir ne-
pieciešams reģistrēties ar savu Fa-

cebook vai Draugiem profi lu vai 
e-pasta adresi. Balsot var ne tikai 
par tām 55 pašvaldībām, kas pie-
dalās konkursā, bet arī par jebku-
ru citu pašvaldību. Šis balsojums 
gan netiks ņemts vērā konkursā, 
bet noderēs pašvaldībām atbal-
sta pasākumu plānošanā ģime-
nēm ar bērniem. 

Aktīvi balsojot, jūs arī palīdzē-
siet sev un savai pašvaldībai tikt 
pie jauna rotaļu laukuma. To, pa-
pildus VARAM balvai, iegūs kāda 
no tām četrām pašvaldībām, kas 
tiks atzītas par ģimenei draudzī-
gākajām, un kuras iedzīvotāju 
– balsotāju īpatsvars būs lielāks 
pret kopējo pašvaldības iedzīvo-
tāju skaitu. Pašvaldībai tikai jā-
piemeklē bērniem drošu un pie-
mērotu vidi rotaļu laukuma ierī-
košanai. Rotaļu laukumu dāvinās 
SIA “Jūrmalas Mežaparki”, kas kā 
ģimenes uzņēmumus augstu vēr-
tē ģimeniskās vērtības sabied rībā 
un savos produktos. 

Tāpat katrs, kas sniegs vērtē-
jumu kaut vai par vienu pašval-
dību, piedalīsies izlozē, kurā katru 
nedēļu var laimēt dāvanu karti 
50 eiro vērtībā ģimenes izklaidei 
un citas jaukas balvas. Piemēram, 
katru nedēļu izlozēs trīs mobilo 
sakaru operatora  laimīgām ģime-
nēm Amigo dāvātās mobilo tālru-
ņu uzlādes baterijas un starptau-

tiskās izstādes Baltic Beauty 2017 
divas ieejas biļetes (katra 2 cilvē-
kiem), kas notiks 3. – 5. novembrī 
Rīgā, Ķīpsalas hallē kā arī trīs Rimi 
dāvanu kartes katru 10 EUR vērtī-
bā. 

Vietnē www.vietagimenei.lv 
atradīsiet informāciju gan par 
mūsu, gan citu pašvaldību snieg-
to atbalstu ģimenēm – ne tikai 

pabalstiem, sabiedrisko transpor-
tu skolēniem, ēdināšanu skolās, 
bet arī interešu izglītību, rotaļu 
laukumiem, pasākumiem ģime-
nēm pašvaldībās, ēku pieejamību 
un citām pašvaldību iniciatīvām 
ģimeņu atbalstam. Pagaidām, 
vietnē ir pieejama informācija ti-
kai par tām 85 pašvaldībām, kas 
ir iesniegušas datus, tomēr infor-

mācija tiek regulāri papildināta. 
K onkursa norisi atbalsta: Kon-

kursa lieldraugs – SIA “Jūrmalas 
Mežaparki”, mobilo sakaru ope-
rators   laimīgām ģimenēm Ami-
go, SIA “Rimi Latvia”, SIA “ZAAO”, 
starptautiskā izstāde Baltic Beau-
ty, “Māmiņu klubs”, Latvijas vecā-
ku organizācija “Mammamunte-
tiem.lv”. 

Palīdzi noskaidrot ģimenei draudzīgāko pašvaldību un laimē 
vērtīgas balvas savai ģimenei 

www.vietagimenei.lv
VietaGimenei VietaGimenei VietaGimenei

#VietaGimenei

Jauna .lv
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Nakts pastaiga Variešos
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Lai arī vasara ir atvaļinājumu 
laiks, tomēr darbs Krustpils nova-
da bibliotēkās nav apstājies. Mūsu 
bibliotēkas priecēja iedzīvotājus 
ar dažādiem pasākumiem.

Mežāres bibliotēkā bija pie-
ejama informatīvā izstāde “Tū-
risms, ceļojumi, atpūta”. Varēja ie-
pazīties ar dažādiem informatīva-
jiem izdevumiem, kā arī paņemt 
tos līdzi, par Latvijā iecienītākajām 
tūrisma vietām un piedāvājumu. 
Ļoti pieprasīta bija Krustpils no-
vada jaunākā Tūrisma karte, kā arī 
citu vietu bukleti un informatīvie 
materiāli.

Krustpils pagasta bibliotē-

kā jūlijs tika pavadīt pērļošanas 
nodarbību gaisotnē. Visu jūlija 
mēnesi ikvienam, kas vēlējās, 
bija iespēja izveidot rokassprādzi 
pērļošanas tehnikā, no dažādām 
pērlēm un dažādos rakstos. Tie, 
kas jau bija apguvuši pērļošanas 

tehniku, paši sāka veidot savus 
rakstus, tā rezultātā tika izveidotas 
dažādu rakstu un lielumu rokas-
sprādzes. Šīs nodarbības apmek-
lēja bērni vecumā no 7 gadiem 
un viņu vecāki, kā arī seniori. Kopā 
tika izveidotas ap 60 rokassprā-
dzēm, kuras paši veidotāji ieguva 
savā īpašumā.

26.augustā Krustpils pagas-

ta bibliotēkā notika pasākums 
bērniem “Atgriežamies skolā”, kā 
arī sveicām tos, kas šogad uzsāk 
pirmās skolas gaitas. Krustpils pa-
gastā pirmo klasi uzsāk 10 bērni. 
Šogad bibliotēkā bija ieradusies 
Zemenīte, kas sapņoja, ka vasara 
nekad nebeigsies, bet bērni Ze-
menīti pamācīja, ka būs jāiet skolā 
un tad arī caur dažādām rotaļām 
noskaidroja, kas skolā būs darāms 
un noskaidroja to, ka skolā būs in-
teresanti.

Zīlānu bibliotēka jūlija 
mēnesī bijā izbraukuma seminārā 

pie pirtnieces un zāļu sievas Kris-
tīnes Šislovas Turku pagastā. Uzzi-
nājām daudz par pirtsslotu saga-
tavošanu, dažādu zāļu iedarbību 
uz organismu, ka arī tika parādīts, 
kā pareizi pirtī jāsaņem pēriens. 
Un kur nu vēl nogaršotie gardumi!

Tuvojoties jaunā mācību 
gada sākumam,  Zīlānu bibliotē-

ka kopā ar jaunajiem lasītājiem 
20.augustā svinējām atvadas no 
šīs vasaras. Atzīmējām labākos la-
sītājus un tie šogad bija Eduards 
Peisnieks, Krišjānis Lazdāns un 
Jeļizaveta Kudrjavceva. Tika atzī-
mēts arī jaunākais čaklākais pa-
saku lasītājs Roberts Dambrāns. 
Šajā reizē ar mākslinieces Jolantas 
Ābeles palīdzību katrs varēja uz-
gleznot neparastu gleznu, varēja 
nofotografēties 1000 fonu studi-
jā un iegūt savam albūmam foto. 

Bet ar klauna (Ilona Šbābe) iera-
šanos sākās jautrība un atrakcijas. 
Kad lietus mitējās, pūtām milzīgus 
ziepju burbuļus Mārdadža estrā-
dē.

26. augustā Kūku bibliotēkā 
notika atpūtas vakars „Atvadas 
vasarai”, kurā tika pateikts paldies 
un pasniegtas balvas labākajiem, 
čaklākajiem bibliotēkas apmeklē-
tajiem. Nominācijā „Čaklākais grā-
matu lasītājs” tika apbalvoti: Katrī-
na Pabērza, Rodrigo Počkenieks 
un Felisada Orlova. „Aktīvākais 
žurnālu lasītājs” – Dzintra Aizurie-
te. Nominēti „Aktīvākais interneta 
sērfotājs” – Nicu ģimene. Svētku 
diena noslēdzās ar zaļumballi, 
kurā spēlēja un apmeklētājus 
priecēja grupa “AIRI”.

Savukārt Atašienes biblio-

tēkā notika Spodra Bērziņa grā-
matas Krustpils hronikas prezen-
tācijas pasākums, radošā dar-
bnīca Annas dienas svētkos un 
Daiņa Skuteļa garīgās mūzikas 
koncerts Atašienes Sāpju Diev-
mātes Romas katoļu baznīcā.

Jūlijā radošajā pēcpusdie-
nā Medņu bibliotēkā bērniem 
bija iespēja iepazīsties ar grā-
matu ilustratores un rakstnieces 
Margaritas Stārastes darbiem. 

Apskatījām lielo grāmatu ar no-
saukumu “Zelta pasakas”, izlasī-
jām “Pelēkais namiņš”, kur bērni 
zīmēja gan cālēnus gan citus 
zvēriņus. Kā arī lasījām fragmen-
tu no pasakas “Lellīte Lolīte”, kā 
viņa posās, kad jāiet ciemā! tas 
arī protams tika attēlots uz pa-
pīra. Un kad jautāju – nodzīvot 
100. gadus kā Margarita, tas ir 
daudz vai mazs, visi bērni vien-
balsīgi atbildēja ka daudz! Bērni 
labi pavadīja laiku un iepazinās 
arī ar citām bibliotēkas grāma-
tām. Prom ejot pat paņēma mā-
jās izlasīt!

12.augustā Medņu biblio-

tēkā norisinājās “zolītes mačs”. 
Spēkiem mērojās 11. dalībnieki. 
Spēlēja pie trīs galdiem. Kādam 
kārts bija veiksmīga, kādam ne 
tik. Cits bija pieredzējis, cits iesā-
cējs šajā kāršu spēlē. Spēle nori-
sinājās pēc Zoles standartnotei-
kumiem. Dalībniekiem bija arī 
savi atbalstītāji. Pēc sīvas cīņas 
tika iegūtas pirmās trīs vietas. 
3. vietu ieguva Pēteris Priedītis, 
spēli pabeidzot ar – 21 punktu, 
2. Ivars Grāviņš noslēdza maču 
ar 0 un Aleksandrs Bekišs kurš ie-
guva 1. vietu ar +21 punktu!

BIBLIOTĒKU ZIŅAS 2017. g. jūlijs – septembris

Pasākumi OKTOBRĪ 
Krustpils novada bibliotēkās

VIETA DATUMS PASĀKUMS

Atašienes 
bibliotēka oktobrī Dabas pētnieka Jura Stalidzāna fotogrāfi ju 

izstāde

Krustpils pagasta 
bibliotēka

oktobrī Rudens radošā darbnīca

oktobrī Senioru diena bibliotēkā
Sīkākai informācijai sekojiet līdzi sociālajos tīklos
http://www.draugiem.lv/krustpils.biblioteka/ un www.
facebook.com/Krustpils – pagasta – bibliotēka

Mežāres 
bibliotēka oktobrī Tematiska pēcpusdiena – 

“Ne tik seni notikumi Mežārēs”

Variešu
bibliotēka oktobrī

Literatūras izstāde: Rakstniekam novadniekam 
Albertam Caunem – 100
Literatūras izstāde bērniem: Spoku stāsti

oktobrī Bibliotekārā stunda “Iepazīšanās ar 
bibliotēku”

Variešu bibliotēkas 
ārējās apkalpošanas 
punktā Antūžos

oktobrī Literatūras izstāde: Lūcijai Ķuzānei – 90

oktobrī Radošā darbnīca

Variešu bibliotēkas 
ārējās apkalpošanas 
punktā Medņos

oktobrī Literatūras izstāde: Garajiem rudens vakariem

Vīpes
bibliotēka oktobrī

Literatūras izstādes:
“Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 
150”
“Rakstniecei Lūcijai Ķuzānei – 90”

oktobrī Konkurss skolēniem 
“Es mīlu Latviju”

Sīkākai informācijai sekojiet līdzi Krustpils novada mājas lapā vai 
interesējieties novada bibliotēkās.



8    2017. GADA 29. SEPTEMBRIS

IZDEVĒJS: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150 a, Jēkabpils, LV-5202. 
Telefons: 20288054, 65237628, E-pasts: ieva.lapina@krustpils.lv METIENS: 3000 eksemplāri.
Par rakstu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. "Krustpils Novadnieku" var izlasīt arī www. krustpils.lv
IESPIESTS: SIA "Erante". 

Ies Cilvēks,
Līdz zeme to apņems
Savās pēdējās skavās,
Bet saule ik rudeni ziedēs
Viņa stādītās kļavās.
/I.Ziedonis/

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE MŪŽĪBĀ 
AIZGĀJUŠIE IEDZĪVOTĀJI 
GIBŽE AUSMA 06.12.1942. – 
18.09.2017.

SPIRKEVIČA DAINA 
24.05.1946. – 14.09.2017.

MAJORS ARVĪDS 06.01.1946. 
– 24.09.2017.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Ar košu gladiolu taku,
Ar kļavu lapu jaku,
Rudens bērns ir atnācis
Un dzīves ceļu uzsācis.
/ K.Sparāne/

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētie jaundzimušie:

EMMA
KĀRLIS
VIESTURS
IGORS

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

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

OKTOBRĪOKTOBRĪ

KRUSTPILS 
PAGASTĀ
21.oktobrī 
plkst.19.00 
Ilūkstes amatierteātra 
izrāde A.Banka 
“Meitiņa”
plkst.22.00 
groziņballe kopā ar 
grupu “Klaidonis”

VĪPES KLUBĀ 
7.oktobris 
plkst.15.00 
Senioru pēcpusdiena 
“Ar sauli kabatā 
mazliet...”

21.oktobris 
Pasākumu ciklā 
“Kaimiņu būšana” 
viesosies Turku pagasta 
pašdarbnieki (laiks tiks 
precizēts)

KŪKU PAGASTĀ
6.oktobrī 
plkst. 15.00
Izstāžu zālē 
„Mākslu Dārzs”
Jolantas Ābeles gleznu 
izstāde
„Ar gaismu caur 
Krāsām”atklāšana
un Sūnu skolas 
skolotāju pēcpusdiena

29.oktobrī 
plkst. 13.00
Zīlānu kultūras namā 
Pēcpusdiena jauniem 
un veciem 
„AR VASARU RUDENĪ”

MEŽĀRES KN
14.oktobrī 
plkst. 20.00
Krustpils novada 
pašdarbnieku balle

21.oktobrī 
plkst. 20.00
Lauksaimnieku 
rudens balle "Ir sirdī 
rudens ienācis"
Balle kopā ar grupu 
"Tims"

Ansambli vadīs jauna un radoša 
vadītāja  

Inna Kokmane  
Sīkāka informācija zvanot – 

27875847 

ZĪLĀNU 
KULTŪRAS NAMS 

AICINA 
PIEDALĪTIES 

AMATIERMĀKSLAS 
KOLEKTĪVOS 

 

Šī amatierkolektīvu sezona aizritēs  

 Latvijas 100 gades  zvaigznāja! 
Tikkai kopā mēs varam veidot skaistu un 

kultūras vērtībām bagātu valsti!  
Nestāvi malā! Nāc! Arī Tu vari būt „Jaunās 
Saknes” uz kurām baltās Latvijas vērtību 

koks!  
 

 VPTDK „Zīlānietis”  
vad. Ilmārs Dreļs 

mēģinājumi notiek 
piektdienās 

plkst.20.00 – 22.00  
Krustpils kultūras 

namā     
              

Sieviešu vokālais 
ansamblis „Minima”     
vad. Maija Kondrāte 
mēģinājumi notiek 

otrdienās plkst. 
18.00 – 20.30 Zīlānu 

kultūras namā   
                

Teātra draugu kopa 
„Patapa” 

Vad. Aija Rancova  
mēģinājumi notiek  
ceturtdienās  plkst. 
19.00– 21.00   Zīlānu 

kultūras namā 
 

Bērnu vokālais 
ansamblis          

vad.Inna Kokmane   
mēģinājumi notiek 

trešdienās  
plkst.17.00 – 18.30  

Zīlānu kultūras namā 

Sīkāka informācija  
 zvanot uz tālruni 
27875847 Dacei          

Kūku pagasta kultūras 
darba organizatore 


