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Cilvēka prātam ir trīs atslēgas,
Ar kurām var atslēgt visu.
Tās ir cipars, burts, nots.
Jeb – zināt, domāt, sapņot.
/Viktors Igo/

Jaunajā mācību gadā 
skolotājiem novēlu gūt 

gandarījumu no paveiktā, 
skolēniem – lai labām sekmēm, lieliem sasniegumiem un jautriem notikumiem bagāts šis laiks, vecākiem – prieku par savu bērnu. Lai  visiem izdodas sasniegt izvirzītos mērķus!

Mežāres pamatskolas direktora p.i 
Ilona Golovceva

Skolas vasaras brīvlaika 

trīs mēneši paskrējuši vēja 

spārniem! Lai veiksmīgs un 

jaunām zināšanām piepildīts 

jaunais mācību gads skolēniem, 

izturību un aizrautību 

skolotājiem un vecākiem!

Antūžu speciālās internātpamatskolas direktors 
Ziedonis Ozoliņš
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Vissirsnīgākie sveicieni visiem skolēniem, viņu vecākiem 
un skolotājiem, sākot jauno, 2018./2019. mācību gadu!

Uzsākot jauno mācību gadu, īpaši sveicam visus 
pirmklasniekus, kuri skolas slieksni šajā rudenī pārkāps 
pirmo reizi! Lai visiem skolēniem jaunais mācību gads 
nes labas sekmes un panākumus! Lai neapsīkst darba un 
mācīšanās prieks! Skolotājiem un vecākiem – veiksmi, 
izturību un neizmērojamu atbalstu saviem skolēniem 
jaunajā mācību gadā!

Krustpils novada pašvaldība

Lai jaunais mācību gads 
ir jaunām zināšanām, 

interesantiem notikumiem 
un neparastiem atklājumiem 
bagāts! Lai rodam iemeslus 
lepoties ar savu pagastu, tā 
ļaudīm, ar savu Latviju! Lai 
izdodas veiksmīga sadarbība 
savā pagastā, novadā, valstī! 
Dāvināsim daudz labu darbu mīļajai Latvijai 100.dzimšanas dienā 
un atcerēsimies, ka vismīļākie cilvēki mūs gaida mājās!

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktora p.i. 
Līga Zalāne

Neizmērāma ir mūsu 
mīlestība pret manu, 

Tavu, mūsu Krustpils novadu. 
Jau 150 gadus Krustpils 
pamatskola vērusi durvis 
jauniem, zinātkāriem cilvēkiem, 
lai darītu tos gudrākus, veidotu 
par savas zemes patriotiem. 
Mēs varam būt lepni par savas 
skolas spēku pastāvēt ilgus gadus, neskatoties uz dažādiem laikmetu 
pārbaudījumiem. Šī spēka pamats esam jūs, skolēni, skolotāji, 
tehniskie darbinieki un vecāki, kas ar labajām domām un darbiem 
ir stiprinājuši Krustpils pamatskolu. Paldies jums! Lai mums visiem 
kopā veiksmīgs šis jaunais mācību gads!

Krustpils pamatskolas direktore 

Vija Stiebriņa

Sveiciens visiem 3. 
septembrī, pirmajā skolas dienā! Lai jums zinībām pilns un jautrības caurvīts gads! Tajā mācīsimies savstarpēji sadarboties un paļauties vienam uz otru, piedzīvot jaunus un nebijušus mirkļus priecīgā  gaisotnē, gūsim jaunas  iemaņas kopīgā kolektīvā sadarbībā!Lai izdodas visas labās ieceres visiem – skolēniem un viņu vecākiem, 

skolotājiem un  tehniskajiem darbiniekiem!
Variešu sākumskolas direktore Aija Rogāle

Sākot jauno mācību gadu 

vēlu skolēniem saglabāt 

1.septembra prieku, pozitīvās 

emocijas, apņemšanos  

vēlēties  mācīties  un 

pagājušās vasaras saules 

siltumu visā mācību gada 

garumā. Vīpes pamatskolas direktora p.i. 

Maija Grundšteine

Lai vasarā uzkrātā 

gaisma, siltums un 

enerģija  strāvo  jūsos visu 

nākamo mācību gadu!

Visiem kopā un katram 

atsevišķi sasniegt šogad 

iecerēto! Veiksmi!
Sūnu pamatskolas direktore 

Valda Kalniņa�Vītola
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2018. gada 15.augusta Krustpils 

novada domes sēdē izskatīti 

un pieņemti lēmumi šādos 

jautājumos:

• Par fi nansiālu atbalstu labdarī-
bas akcijai “Dzīvo vesels” (atbalstīt 
labdarības akciju “Dzīvo vesels”, ar 
kuras palīdzību Krustpils novada 
pašvaldības iedzīvotāji var saņemt 
konsultācijas un ķirurģiskas mani-
pulācijas)

• Par atbalstu Jāņa Āboliņa spor-
ta klubam (atbalstīt biedrības lū-
gumu, piešķirt fi nansējumu un no-
drošināt telpas sacensību norisei – 
Mežāres pamatskolas sporta zālē)

• Par aizņēmumu Valsts kasē 
ELFLA projekta Nr. 18–05–
A00702–000068 “Pašvaldības 
grants ceļa “Pāpuļi – Cīruļi” 1,605 
km pārbūve Krustpils novada Va-
riešu pagastā” realizācijai (ņemt 
ilgtermiņa aizņēmumu 148 754 
EUR Valsts kasē uz 20 gadiem ar 
Valsts kases noteikto procentu 
likmi ar gada procentu likmes 
fi ksēšanas periodu ik pēc 1 gada. 
Aizņēmuma pamatsummas un 
procentu atmaksu garantēt ar 
pašvaldības budžetu)

• Par dzīvojamās telpas īres tiesī-
bu piešķiršanu Variešu, Kūku, Ata-
šienes un Mežāres pagastos (pie-
šķirt dzīvojamās telpas īres tiesības 
vispārējā kārtībā sešām personām)

• Par īres tiesību piešķiršanu (at-
teikt piešķirt dzīvojamo telpu per-
sonai Vīpes pagastā)

• Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu (apstiprināt zemes 
ierīcības projektu zemes vienības 
sadalīšanai trīs zemes vienībās)

• Par deklarētās dzīvesvietas 
anulēšanu (anulēt ziņas par perso-
nas deklarēto dzīvesvietu, jo nav 
tiesiska pamata dzīvot deklarē tajā 
dzīves vietā)

• Par nekustamā īpašuma – ze-
mes “Viesuļlejas”, Variešu pagasts, 
Krustpils novads, nodošanu atsa-
vināšanai un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu (apstiprināt izsolē 
atsavināmā objekta – zemes vie-
nības 4,81 ha platībā ar nosacīto 
cenu 12 800 EUR)

• Par nekustamā īpašuma – 
zemes “Mieži”, Variešu pagasts, 
Krustpils novads, nodošanu atsa-
vināšanai un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu (apstiprināt izsolē 
atsavināmā objekta – zemes vie-

nības 1,98 ha platībā ar nosacīto 
cenu 5700 EUR)

• Par nekustamā īpašuma – ze-
mes “Viesulīši”, Variešu pagasts, 
Krustpils novads, nodošanu atsa-
vināšanai un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu (apstiprināt izsolē 
atsavināmā objekta – zemes vie-
nības 1,34 ha platībā ar nosacīto 
cenu 4000 EUR)

• Par izīrētā dzīvokļa Māras iela 
6 –5, Atašienē, Atašienes pagastā, 
Krustpils novadā, nodošanu atsa-
vināšanai (apstiprināt pašvaldības 
nekustamā īpašuma – izīrēta dzī-
vokļa nosacīto cenu 1750 EUR)

• Par nekustamā īpašuma – ap-
būvētas zemes Ļaudonas ielā 2, 
Jēkabpilī, nodošanu atsavināšanai 
un izsoles noteikumu apstiprinā-
šanu (apstiprināt izsolē atsavinā-
mā objekta – apbūvētas zemes 
vienības 714 m2 platībā ar nosacī-
to cenu 2680 EUR)

• Par apbūves tiesību nodibinā-
šanu (nodibināt apbūves tiesību 
Krustpils novada pašvaldībai uz 
piederošo zemesgabalu 33 m2 
platībā un noslēgt līgumu par ap-
būves tiesības nodibināšanu)

• Par izsoles rezultātu apstiprinā-
šanu un pirkuma līguma slēgšanu 
par pašvaldībai piederošo dzīvokli 
“Rozessala 3”–7, Mežāre, Mežāres 
pagasts, Krustpils novads (apstipri-
nāt pašvaldības nekustamā īpašu-
ma – izīrētā dzīvokļa atsavināšanas 
rezultātus, slēgt pirkuma līgumu 
par nosacīto cenu 2260 EUR) 

• Par izsoles rezultātu apstipri-
nāšanu un pirkuma līguma slēg-
šanu par pašvaldībai piederošo 
dzīvokli “Māja Nr. 3”–2, Varieši, 
Variešu pagasts, Krustpils novads 
(apstiprināt pašvaldības nekusta-
mā īpašuma – izīrētā dzīvokļa at-
savināšanas rezultātus, slēgt pir-
kuma līgumu par nosacīto cenu 
2500 EUR)

• Par izsoles rezultātu apstiprinā-
šanu un atkārtotu izsoles izsludi-
nāšanu (atzīt otro izsoli par nenoti-
kušu, pārdot nekustamo īpašumu 
– Madonas ielā 21, Jēkabpilī, trešajā 
izsolē par sākumcenu 12 000 EUR)

• Par nekustamā īpašuma “Pu-
renītes”, Variešu pagasts, Krustpils 
novads, otrās izsoles noteikumu 
apstiprināšanu (atzīt pirmo izsoli 
par nenotikušu, pārdot nekusta-
mo īpašumu – “Purenītes”, Variešu 
pagasts, Krustpils novads, otrajā 

izsolē par sākumcenu 7182 EUR)
• Par nekustamā īpašuma “Put-

niņu Purvs”, Atašienes pagasts, 
Krustpils novads, otrās izsoles no-
teikumu apstiprināšanu (atzīt pir-
mo izsoli par nenotikušu, pārdot 
nekustamo īpašumu – “Putniņu 
Purvs”, Atašienes pagasts, Krustpils 
novads otrajā izsolē par sākumce-
nu 11 988 EUR)

• Par Krustpils novada pašvaldī-
bas īpašuma ar mežaudzi „Mežau-
dzes”, Vīpes pagasts, Krustpils no-
vads izsoles rezultātu apstiprināša-
nu un pirkuma līguma noslēgšanu 
(apstiprināt nekustamās mantas 
21,3 ha platībā rezultātus)

• Par Krustpils novada pašval-
dības īpašuma– zemes vienības 
„Jasmīni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils 
novads izsoles rezultātu apstip-
rināšanu un pirkuma līguma no-
slēgšanu (apstiprināt nekustamās 
mantas – zemes 0.11 ha platībā, 
rezultātus)

• Par Krustpils novada pašvaldī-
bas īpašuma– zemes un apbūves 
„Āmuri”, Atašienes pagasts, Krust-
pils novads izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu un pirkuma līguma 
noslēgšanu (apstiprināt nekusta-
mās mantas – zemes un apbūves 
0.4734 ha platībā, rezultātus)

• Par izīrētā dzīvokļa “Rozessala 
31” –18, Mežāre, Mežāres pagastā, 
Krustpils novadā, atkārtotu nodo-
šanu atsavināšanai (atzīt pirmo 
izsoli par nenotikušu, pārdot ne-
kustamo īpašumu otrajā izsolē par 
sākumcenu 1800 EUR)

• Par nekustamā īpašuma “Putni-
ņāres”, Atašienes pagasts, Krustpils 
novads, otrās izsoles noteikumu 
apstiprināšanu (atzīt pirmo izsoli 
par nenotikušu, pārdot nekusta-
mo īpašumu otrajā izsolē par sā-
kumcenu 5094 EUR)

• Par grozījumiem Krustpils do-
mes sēdes lēmumā (protokols 
Nr. 20., 14.p.) “Par apbūves tiesī-
bu nodibināšanu un nekustamo 
īpašumu atpirkšanu gājēju un 
veloceliņa projektēšanai Krustpils 
pagastā” (grozīt Krustpils novada 
pašvaldības 2017.gada 15.novem-
bra Krustpils novada domes lēmu-
mu (protokols Nr. 20., 14.p.) izsakot 
jaunā redakcijā)

Informāciju apkopoja

Krustpils novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Monika Kauranena

Domes sēdē izskatīti un 
pieņemti lēmumi

1. izīrētu dzīvokli Māras ielā 
6–5, Atašiene, Atašienes pagasts, 
Krustpils novads, sākumcena 
1750 EUR;

2. zemes vienību ar kadastra 
Nr. 5694 008 0288, “Mieži”, Variešu 
pagasts, Krustpils novadā, 1.98 ha 
platībā, sākumcena 5700 EUR;

3. zemes vienību ar kadastra Nr. 
5694 008 0572, “Viesulīši”, Variešu 
pagasts, Krustpils novadā, 1.34 ha 
platībā, sākumcena 4000 EUR;

4. zemes vienību ar kadastra Nr. 
5694 008 0259, “Viesuļlejas”, Varie-
šu pagasts, Krustpils novadā, 4.81 
ha platībā, sākumcena 1280 0 EUR;

5. apbūvēta zeme– Ļaudonas 
ielā 2, Jēkabpilī, 714 m2 platībā 
ar kadastra Nr.5601 001 1956, sā-
kumcena 2680 EUR;

6. Trešā izsolē, zemes un ap-
būves vienību Madonas ielā 21, 
Jēkabpilī, ar kadastra Nr. 5601 001 
3225, sākumcenu 12000 EUR;

7. Otrā izsolē, zemes vienību 
(ar mežaudzi) ar kadastra Nr. 5646 

012 0129, “Putniņu purvs”, Atašie-
nes pagasts, Krustpils novadā, 7.8 
ha platībā, sākumcena 11988 EUR,

8. Otrā izsolē, zemes vienību ar 
kadastra Nr. 5694 002 0367, “Pu-
renītes”, Variešu pagasts, Krustpils 
novadā, 3.87 ha platībā, sākumce-
na 7182 EUR;

9. Otrā izsolē, zemes vienību 
(ar mežaudzi) ar kadastra Nr. 5646 
009 0045, “Putniņāres”, Atašienes 
pagasts, Krustpils novadā, 3.38 ha 
platībā, sākumcena 5094 EUR;

10. Otrā izsolē, izīrētu dzīvokli 
Nr.18 mājā “Rozessala 31”, Mežā-
re, Mežāres pagasts, Krustpils no-
vads, sākumcena 1800 EUR.

Izsoles notiks: Krustpils nova-
da pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 
150a, Jēkabpilī, 2018.gada 4.ok-
tobrī, sanāksmju zālē A7, Rīgas 
iela 150a, Jēkabpilī. 

 Tālrunis uzziņām 26627525, 
ar izsoles nolikumu var iepazīties 
tīmekļa vietnē: http://www.krust-
pils.lv.”

Krustpils novada dome atklātā 
mutiskā izsolē, ar augšupejošu 
soli pārdod šādus nekustamos 
īpašumus:

Pagājušā gada augustā Jē-
kabpils reģionālajā slimnīcā no-
risinājās otrā labdarības akcija 
“Dzīvo vesels!”, kuras laikā arī 
Krustpils novada iedzīvotāji sa-
ņēma bezmaksas palīdzību.

Labdarības akcijas inicia-
tors ir traumatologs, ortopēds 
– Kaspars Ūdris, kurš arī šogad 
sniegs savus pakalpojumus 
pacientiem. Labdarības akcijā 
piedalīsies arī citi ārsti, palīdzī-
bu sniegs Jēkabpils reģionālās 
slimnīcas medicīniskais perso-
nāls.

Šogad labdarības akcija notiks 
jau trešo reizi, kuras laikā Jēkab-
pils pilsētas un tuvējos novados 
dzīvojošiem pensionāriem, per-
sonām ar invaliditāti un politiski 
represētām personām plānots 
sniegt bezmaksas konsultācijas 
un nodrošināt nepieciešamās 
ķirurģiskās manipulācijas.

Labdarības akcijas laikā plā-
nots veikt 10 un vairāk ope-
rācijas un konsultēt vairākus 
pacientus ar pleca, ceļa un gū-

žas locītavu deģeneratīvām iz-
maiņām, traumām vai muskuļu 
cīpslu, saišu plīsumiem.

Pacienti procedūrām varēs 
pieteikties no 8. oktobra. Pie-
teikšanās vēl nav iespējama, in-
formācija par reģistrēšanos dalī-
bai akcijā tiks sniegta atsevišķi, 
bet šobrīd iedzīvotāji aicināti iz-
vērtēt savu vēlmi un nepiecieša-
mību dalībai labdarības akcijā. 
Sekojiet turpmākai informācijai 
interneta vietnēs!

Konsultāciju un operāciju 
veikšana plānota no 24. – 26. ok-
tobrim. 

Ārsti un medicīnas personāls 
strādās bez maksas, medika-
mentu un medicīnas materiālu 
iegādi, kā arī saimnieciskos iz-
devumus fi nansēs ziedotāji – 
Jēkabpils pilsēta, pārējās apkār-
tējās novadu pašvaldības, kā arī 
citi sponsori. Krustpils novada 
pašvaldība piedalās ar savu zie-
dojumu 1000 eiro apmērā sava 
novada iedzīvotāju veselības 
stāvokļa uzlabošanai. 

Krustpils novada pašvaldība 
turpina darbu pie projekta Nr. 16–
05–AL24–A019.2203–000005 “At-
balstošas vides radīšana mazaiz-
sargājamo iedzīvotāju grupām 
Mežāres pagasta pārvaldes un 
kultūras nama ēkā” īstenošanas. 
Projekta ietvaros tika izstrādāta 
Tehniskā dokumentācija un veikts 

iepirkums būvniecības darbiem. 
Projekta īstenošanas ietvaros 

būvniecības darbus saskaņā ar ie-
pirkumu Nr. KNP 2017/20/ELFLA 
veiks būvuzņēmējs SIA “Erbauer 
group”, savukārt būvuzraudzību 
nodrošinās Alberts Barkāns. 

Atgādinām, ka projekta ietva-
ros tiks uzstādītas durvis, invalī-

du uzbrauktuves tiks aprīkotas ar 
standartiem atbilstošām margām, 
kā arī tiks atjaunoti pakāpieni, lie-
venis un lieveņa betona apmales.

Projektu plānots realizēt līdz 
2018. gada 20. oktobrim.

Informāciju sagatavoja:

Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore Tamāra Latiševa 

tālr. 27804081, 

tamara.latiseva@krustpils.lv

Par projektu Nr. 16–05–AL24–A019.2203–000005 
“Atbalstošas vides radīšana mazaizsargājamo iedzīvotāju 
grupām Mežāres pagasta pārvaldes un kultūras nama ēkā”

Krustpils novada iedzīvotāji 
tiek aicināti pieteikties 
labdarības akcijai 
 Dzīvo vesels!"

 IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!
Palīdzības saņemšanai ārpus sociālā dienesta 
un bāriņ  esas darba laika jāzvana dienes  em, 
kuri nodrošina palīdzību iedzīvotājiem strādājot 
režīmā – 24 stundas diennak  , 7 dienas nedēļā.
Valsts policijai jāzvana pa tālruni 110
Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 
pa tālruni 113 
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Krustpils novada pašvaldība Variešu kultūras darba organizatores 
Anitas Rulietes vārdā 

atvainojas GUSTAM JANSONAM 
par autor  esību pārkāpumu jūlija numura avīzē “Krustpils novadnieks” ievietotā raksta 

“Sporta spēlēs futbolā Medņos uzvaras laurus plūc “Trakie bebri””, kur zem Gusta 
Jansona un citu autoru kopdarba kā autore paraks  jusies Anita Ruliete. 

Pašvaldība atvainojas par radītajām  neēr  bām!

10.augustā  Krustpils 
novada pašvaldībā iepazī-
šanās vizītē viesojās Balt-
krievijas Republikas kon-
suls Daugavpilī, Klimovs 
Vladimirs Vasiļjevičs.

Sarunā ar Krustpils no-
vada priekšsēdētāju Kārli 

Pabērzu, tika pārrunātas 
sadarbības iespējas un 
partneru atrašana kādā 
no Baltkrievijas rajoniem. 
Ģenerālkonsuls norādī-
ja, ka palīdzēs rast šādu 
iespēju, lai veiksmīgi rea-
lizētu sadraudzības līgu-

ma noslēgšanu ar kādu 
no Baltkrievijas rajoniem, 
līdz ar to, pavērtu iespēju 
pārrobežu projektu rea-
lizēšanai un finansējuma 
piesaistei.

Tikšanās laikā konsuls 
tika iepazīstināts ar Krust-
pils novada pašvaldības 
struktūru, darbību, izglī-
tības sistēmu un aktivi-
tātēm, kā arī pārrunāta 
tālāka virzība projektam 
“The development of sus-
tainable enreironmental 
management system for 
risk prevention in Zemga-
le region and Nature Are-
as in Zemgale region and 
national park “Braslovskie 
ozera”.

 Informāciju sagatavoja, 

foto: Sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Monika Kauranena

Krustpils novadā viesojas 
Baltkrievijas ģenerālkonsuls 
Klimovs Vladimirs Vasiļjevičs

Krustpils novada priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs un Baltkrievijas 
Republikas konsuls Daugavpilī, Klimovs Vladimirs Vasiļjevičs

No 8. – 9.augustam 
Raiņa muzejā “Tadenava” 
nosisinājās apmācības Sē-
lijas novadu jauniešiem 
„Līderis ārpus robežām”. 
Apmācības jau otro gadu 
organizēja Sēlijas novadu 
apvienības Jauniešu pa-
dome „SēJa” sadarbībā ar 
Jēkabpils novada pašval-
dību. Apmācībās pieda-
lījās   jaunieši no Ilūkstes, 
Viesītes, Jaunjelgavas, Jē-
kabpils, Neretas, Salas un 
Krustpils novadiem. 

Apmācību mērķis bija 
pilnveidot jauniešu per-
sonību un vispusīgu at-
tīstību, veicināt jauniešu 
uzņēmību un līderību, at-
tīstīt jauniešos līdzdalības 
prasmju un iemaņu apgū-
šanu, tādējādi radot lab-
vēlīgus apstākļus jauniešu 
iesaistītei pilsoniskās sa-
biedrības aktivitātēs.

Apmācības saliedēja 
jauniešus, ļāva apzināties 
katram jaunietim viņa iek-
šējos resursus un saprast 

kā tos pielietot savā dar-
bībā, lai sasniegtu izvir-
zītos mērķus. Piedaloties 
apmācībās jaunieši mācī-
jās strādāt gan komandā, 
gan individuāli, apmācī-
bas palīdzēja katram jau-
nietim atklāt sevī līderi un 
nostiprināt līdera spējas.

Savā pieredzē   dalās 
Krustpils novada jauniete 
Viktorija: “Šīs divas die-
nas bija neaizmirstamas. 
Jau ierodoties Tadenavā, 
mūs sagaidīja ar smaidu. 
Šo dienu laikā satiku gan 
citus jauniešus, kuri bija 
gatavi sadarboties cits ar 
citu, gan dažādus lekto-
rus un līderus, kuri dalījās 
savā pieredzētajā un kā 
tieši viņi kļuva par līde-
riem savā amatā. Mani ļoti 
iedvesmoja nodarbība ar 
Annu Šteinu, kura palī-
dzēja izprast runas māks-
lu, un kā kļūt par labu 
oratoru. Protams, citas 
nodarbības arī bija intere-
santas un izzinošas. Katra 

no nodarbībām palīdzēja 
atklāt sevī līdera spējas. 
Neaizmirstama vakara 
daļa bija visu jauniešu 
sanākšana ap ugunskuru 
un izrunāšana par dienas 
piedzīvoto, emocijām un 
kādu padomu. Otrās die-
nas nodarbība kopā ar 
Ati Ķeņģi mums parādīja, 
cik svarīgi ir sastrādāties 
komandā un cik daudz ir 
atkarīgs no līdera. Šo die-
nu lielākā atziņa, kuru es 
ieguvu, ka līderis nav tas 
pats, kas vadītājs. Līderis 
ir cilvēks, kurš gan iesaka 
savas idejas, gan uzklausa 
savu komandu un moti-
vē, lai kopīgi nonāktu pie 
izvēlētā mērķa. Līderis ir 
viens veselums ar savu 
komandu.» 

Angelīna Smirnova

Krustpils novada 

pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes 

lietu speciāliste

Foto: Jurgita Bareika 

Krustpils novada jaunieši attīsta 
līderības, līdzdalības un iniciatīvas 
prasmes apmācībās 
“Līderis ārpus robežām”

2018.gada 13.septembrī  
plkst. 13:00 - 15:00

Jēkabpils Reģionālā slimnīca, Konferenču

zāle, A.Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī

Programma
12:40 - 13:00      

Reģistrācija un kafijas galds 
13:00 - 15:00      

Galvenās tēmas: skābekļa funkcija organismā, elpošanas
nepietiekamības patofizioloģija, elpošanas nepietiekamības

iemesli, ilgstoša skābekļa terapija, skābekļa terapijas
indikācijas un kontrindikācijas, skābekļa terapijas process  

Semināru vada: Dr.Med., RSU docente Anda Nodieva 

Dalība bezmaksas. Par dalību tiek piešķirti 2.7
tālākizglītības punkti. Sertifikātu izsniegšana

semināra noslēgumā. 

Pulmonālās hipertensijas biedrības projekts. Projekts tiek finansēts A/S “Latvijas
valsts meži” Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv. 

Veselības stunda plkst. 13:30 - 14:30  
poliklīnikas 1.stāvā: holesterīna, cukura līmeņa,
skābekļa saturācijas bezmaksas mērījumi 

Seminārs 
Skābekļa terapijas ABC
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Vasaras izskaņā, š.g. 
18.–19. augustā, Ilūkstes 
novada Dvietē notika  Sē-
lijas novadu apvienības 
novadu:  Salas, Jēkabpils, 
Viesītes, Neretas, Aknīs-
tes, Ilūkstes, Jaunjelga-
vas  un Krustpils novada 
„IV Sēlijas novadu jaunie-
šu diena”. Pasākuma mēr-
ķis bija nemainīgs – vei-
dot sadarbību starp Sēli-
jas novadiem jaunatnes 
darba jomā, veidot kopī-
gas tradīcijas un veicināt 
jauniešu līdzdalību.

Jauniešu atsauksmes:
Gunta Pastare: "Šīs die-

nas tika pavadītas ar prie-
ku un foršām sajūtām. Ne-
nožēloju, ka pieteicos uz 
šo pasākumu. Nākamajā 
gadā piedalīšos atkal. Lie-
liskas sajūtas." 

Madara Smalinska: 
"Man ir prieks, ka mani uz-
aicināja uz jauniešu die-
nām. Divas dienas paskrē-
ja ļoti ātri. Ieguvu daudz 
jaunu draugu no Sēlijas 
novadiem. Man ļoti pati-
ka pasākuma programma, 

it sevišķi vakara daļa. 
Tāpat ļoti patika lau-
ku sēta “Vidzemnieki” 
un visi tās iemītnieki. 
Paldies par šo iespēju 
piedalīties jauniešu die-
nās."

Anna Fedulova: "Šo-
gad jauniešu dienas 
bija izdevušās. Ieguvu 
jaunus draugus no ci-
tiem novadiem un satiku 
jauniešus no iepriekšē-
jiem pasākumiem. Man 
patika!"

Sirsnīgs  paldies pasā-

kuma  organizatoriem un 
dalībniekiem par lieliskiem 
svētkiem! Krustpils novada 
jaunieši šīs jauniešu dienas 
pavadīja ne tikai atpūšo-

ties, bet arī novērojot un 
vērtējot, jo nākamgad sta-
fete jauniešu dienu orga-
nizēšanā jāpārņem mums. 
Uz tikšanos nākamajā gadā 
Krustpils novadā! Paldies 

visiem mūsu jauniešiem, 
jūs esiet labākie!

Krustpils novada pašval-

dības Tūrisma un jaunat-

nes lietu speciāliste 

Angelīna Smirnova

Ar plašu programmu un daudzveidīgām aktivitātēm jaunieši 
noslēdz vasaras sezonu Sēlijas novadu jauniešu dienās

Unikālā Daugavas ūdens-
tūrisma maršruta izpētes ek-
spedīcija, kas ceļu pa Latvijas 
lielāko upi uzsāka 24.jūlijā tās 
augštecē, Latvijas – Baltkrie-
vijas pierobežā un augusta 
sākumā noslēdzās Rīgā, pie 
Mangaļsalas bākas. Trīspad-
smit dienās tika pētīta un 
dokumentēta Daugavas pie-
mērotība laivotājiem aptu-
veni 350 km garumā. Tagad 
sadarbībā ar karšu izdev-
niecību “Jāņa sēta” eksperti 
uzsāks darbu pie interaktī-
vās kartes izveides, kurā būs 
iezīmēts tūrisma ūdensceļš 
visā upes garumā, apstāša-
nās vietas, drošas Daugavas 
HES apiešanas vietas, 1km 
attālumā no abiem krastiem 
– kultūrvēsturiski apskates 

objekti un tūrisma pakalpo-
jumu sniedzēji, kā arī būs pie-
ejama informācija par upes 
tecējumu dažādos posmos. 
Plānots, ka karte tiks publis-
kota līdz šī gada beigām, un 
tā būs bez maksas pieejama 
un viegli lietojama ikvienam 
interesentam, lai atkārtotu 
šo maršrutu pa posmiem vai 
kopumā.

Pēc braucienā pieredzē-
tā vides eksperti secina, ka 
Daugava ir droši laivojama, 
gleznainie dabas skati šim 
maršrutam piešķir īpašu 
vērtību, taču upes ūdens-
tūrisma potenciāls nav iz-
mantots pilnībā, un būtiski 
jāuzlabo vides pieejamība. 
Blīvāk apdzīvotās vietās 
Daugavas krasti ir izkoptāki 

un ērtāk pieejami laivotā-
jiem, taču upes lielākajā daļā 
piestāt un izkāpt ir ļoti sa-
režģīti vai pat praktiski neie-
spējami. Tāpat abos krastos 
atrodas daudz interesantas 
apskates un atpūtas vietas, 
taču nav nedz informatīvu 
norāžu, nedz vienotas infor-
mācijas interneta vidē, un 
vien apkārtnes pazinēji pra-
tīs piestāt pareizajās vietās. 
Īpašs izaicinājums Daugavas 
laivotājiem ir HES pārvarēša-
na – ekspedīcijas komandai 
viena HES apiešana aizņē-
ma vidēji 4 stundas, jo starp 
tuvākajām, iespējamajām 
peldlīdzekļu izcelšanas un 
iecelšanas vietām ir vairāki 
kilometri. Eksperti uzsver, ka 
pie HES apiešanas iespējām 
jāstrādā pašvaldībām sadar-
bībā ar vietējiem vides aktī-
vistiem un HES apsaimnie-
kotājiem, un, ka laivu, plostu 
pārcelšanai vajadzētu kļūt 
par ofi ciālu tūrisma   pakal-
pojumu. Tāpat jāatzīmē, ka 
visā Daugavas garumā ai-
rēšanas bāze ar apmācību 
programmu darbojas tikai 
Rīgā, citviet sporta inventā-
ru vien ie spējams iznomāt. 

Ekspedīcijā ar trim speciā-
li veidotiem plostiem devās 

5 vides ekspertu komanda 
kopā ar 10 brīvprātīgajiem 
palīgiem, un to organi-
zēja Publisko un privāto 
partnerattiecību biedrība 
“Zied Zeme” sadarbībā ar 
vietējās rīcības grupām no 
21 pašvaldības un biedrī-
bu “Ūdensmalu attīstībai” 
sadarbības projekta “Dau-
gavAbasMalas” ietvaros. 
Daugavas ūdenstūrisma 
maršruta izpētes ekspedīcija 
ir sadarbības projekta pir-
mais posms, un rudenī tas 
turpināsies ar sabiedrības 
iesaisti – oktobrī uzsāksies 
konferenču un diskusiju 
cikls ap Daugavu esošajās 
pašvaldībās, kur aicināti pul-
cēties vietējie vides aktīvisti, 
pašvaldību amatpersonas, 
tūrisma uzņēmēji, amatnie-
ki, pētnieki, politikas plāno-
tāji, jaunieši un citas aktīvās 
iedzīvotāju grupas, lai kopīgi 
izvērtētu ekspedīcijas laikā 
gūtos atzinumus, veidotu 
sadarbības un attīstītu ap 
Daugavu esošo vietu eko-
nomisko potenciālu. 

Projektu atbalsta Zem-
kopības ministrija un Lauku 
atbalsta dienests, fi nansē 
– Eiropas Lauksaimniecības 
Fonds lauku attīstībai.

Pirmo reizi izstrādās karti Daugavas 
ūdenstūrisma maršrutam visā upes garumā

Krustpils novada paš-
valdības Simtgades dar-
ba grupa informē, ka visi 
 iesūtītie darbi konkursā 
“Dziesma Krustpils no-
vadam” neatbilst noliku-
mam, līdz ar to, tika no-
raidīti visi pieci iesūtītie 
darbi.

Konkursā varēja pie-
teikties ikviens kompo-
nists vai teksta autors, 
kurš vēlas radīt dziesmu 
Krustpils novadam, lai 
veicinātu lokālpatriotis-
mu, novada vienotību 
un atpazīstamību, tāpat 
arī dotu iespēju izpaus-
ties gan profesionāļiem, 
gan amatieriem iepazīsti-
nāt ar savu kompozīciju. 
Darbam ir jāatspoguļo 
Krustpils novada būtību 
– vēsturi, dabu, tradīcijas. 
Dziesmai jābūt svinīgai un 
pozitīvai, jāpauž vienotī-
ba, kā arī jābūt izpildāmai 
gan koru, gan ansambļu, 
gan solistu izpildījumā.

Kopā tika saņemti pie-
ci sūtījumi, no kuriem 
trīs bija dziesmas teksta 
vārdi, vienā sūtījumā bija 

dziesmas teksta vārdi un 
melodija, kura bija iedzie-
dāta divos variantos, sa-
vukārt viens sūtījums bija 
bez pielikuma. Konkursa 
žūrijas komisija nolēmu-
si, ka neviens no iesūtī-
tajiem darbiem neatbilst 
nolikumam un atkārtots 
konkurss netiks rīkots, bet 
jāiesaista profesionālis, 
kurš veidos Krustpils no-
vada dziesmas tekstu un 
melodiju.

Krustpils novada paš-
valdība pateicas ikvienam 
konkursa dalībniekam par 
ieguldīto laiku un pieda-
līšanos. Visi darbu autori 
tiks sumināti Latvijas Re-
publikas Proklamēšanas 
100. gadadienā, kas šo-
gad notiks 17. novembrī, 
Mežāres kultūras namā.

Sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

Monika Kauranena

Konkursa “Dziesma 
Krustpils novadam” 
rezultāti

Krustpils novada jaunieši – Gunita Veikšāne, Estere Čevere, Rainers Spalviņš un Raivis 
Stepanovs izcīnīja godalgoto 3.vietu orientēšanās sacensībās. Priecājamies par viņiem!

Uzmundrinošajā rīta rosmē jaunieši sevi uzlādēja ar pozitīvu 
enerģiju visai dienai

Burbuļfutbolā visprasmīgākie izrādījās Neretas novada jaunieši

Lauku sētā 
“Vidzemnieki” jauniešiem 

varēja ne tikai apskatīt lauku 
sētas iemītniekus, vienoties 

kopīgās latviešu tradicionā-
lajās spēlēs un rotaļās, bet arī 

sajust ātrumu un adrenalīnu 
nobraucot pa virvju trosi
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Laikā, kad mūs tik reti sasniedz 
ziņas par patīkamiem notiku-
miem, Krustpils novadā bērniem 
un jauniešiem jūnijā un jūlijā 
tika sagādāta iespēja piedalīties 
atpūtas, dzirkstošu smieklu un 
prieka pilnās dienas nometnēs, 
ko katrā pagastā organizēja So-
ciālais dienests.
 „Kūku vasara” (Kūku pa-

gastā, pie Sūnu pamatskolas, 
25.06.2018. – 29.06.2018.) dalīb-
nieku skaits– 27
 „Vilinājums” (Atašienē – pie 

kultūras nama, Atašienes pagas-
tā, 25.06.2018. – 29.06.2018.) da-
lībnieku skaits – 12,
 „Mežāres elpa” (Mežāres 

pagastā. Mežārē – pie kultūras 
nama, 16.07.2018. – 20.07.2018.) 
dalībnieku skaits – 14,
 „Vīpes akmentiņi” (Vīpes 

pagastā – pie kultūras nama, 
16.07.2018. – 20.07.2018.) dalīb-
nieku skaits – 22,
 „Aicinājums” (Spunģēnos 

– pie sporta zāles, Krustpils pa-
gastā, 23.07.2018. – 29.07.2018.), 
dalībnieku skaits – 14,
 „Varieši var!” (Variešu pa-

gastā, pie kultūras nama, 
23.07.2018. – 29.07.2018..) da-
lībnieku skaits – 24.

Vasaras atskaņās vēlos pateik-
ties par brīnišķīgi pavadīto laiku 
bērnu un jauniešu nometnēs 
Krustpils novada Atašienes, Me-
žāres un Krustpils pagastos.  No-
metņu ietvaros esam apguvuši 
sporta deju soļus, iemācoties 
valsi un čaču, gājuši pārgājienā, 
braukuši ekskursijā, spēlējuši 
dažādas spēles, piedalījušies ta-
lantu šovā un ēduši garšīgas pus-
dienas. Mani, kā nometnes va-
dītāju, ļoti pārsteidza Atašienes 
nometnes dalībnieku saliedētība 
un prasme strādāt komandā. Bija 
patīkami novērot, kā kopīgiem 
spēkiem tika veikts darbs pie Jē-
kaba un Annas siena skulptūrām, 
pārsteidza dalībnieku zināšanas, 
pārvarot trasi ar erudīcijas jautā-
jumiem par Latviju. Mežāres pa-

gasta nometņu dalībnieki 
bija īsti darba rūķi, kas cītīgi 
un ar prieku zīmēja uz asfal-
ta klasītes un pēdiņas, ap-
gleznoja logu, kā arī ļoti pa-
līdzēja man, kā nometnes 
vadītājam, dažādos darbos 
un bija izpalīdzīgi un radoši. 
Savukārt, Variešu nometnes 
dalībnieki priecēja ar savu 
izturību, veicot aptuveni 10 
km garu pārgājienu, aktīvi 
piedaloties bērnu laukumi-
ņa labiekārtošanā un pa-
rādot savas spējas talantu 
šovā. Pēc kopīgās fi lmas no-
skatīšanās bija patīkami un 
interesanti piedalīties aktī-
vās diskusijās un sirsnīgās 
sarunās.

Sirsnīgi vēlos pateikties 
katram bērnam un jaunie-
tim, kā arī viņu vecākiem 
par iespēju pavadīt laiku 
kopā, gūstot savstarpēju 
pieredzi. Uz tikšanos arī nā-
kamgad!

Nometnes vadītāja Marija 

Goršelatova

Nometņu darbība tiek 
balstīta uz dabas procesu 
izzināšanu, atjaunošanu, 
vides sakopšanu. Nomet-
nēs piedalījās   visjaukākie 
un čaklākie bērni un jau-
nieši, kuri uzkopa gājēju celiņus, 
ravēja un veidoja arī jaunus vi-
des objektus, tādējādi priecējot 
ciemu iedzīvotājus ar sava darba 
rezultātu, bet pēcpusdienās pie-
dalījās jautros sporta pasāku-
mos, pilnveidoja savas radošās 
spējas. Pārgājienos nometnes 
dalībniekiem patika dažādas 
spēles, brīvā laika pavadīšana 
mežā, bet bērnu pacietību mē-
rīja svelmaini karstā saule un 
asie kazenāji taciņu brikšņos. 
Nometņu pēdējās dienas eks-
kursijās bērni iepazinās ar Vīn-
gliemežu audzētavu Preiļu no-
vadā,  izpētīja Varakļānu pils ēku 
un apkārtni, aplūkoja un iepazi-

na Viļānu baznīcu un tās dārzu, 
atpūtās pludmalē Preiļos.

Nometņu dalībnieki piedalī-
jās saturīgos jaunrades, atpūtas, 
kultūras, sporta un izglītojošos 
pasākumos, kas nodrošina bērnu 
personības vispusīgu attīstīša-
nos, ļauj attīstīt spējas, paaugsti-
nāt pašvērtējumu. Nometņu dar-
bība Kūkās, Vīpē un Spunģēnos 
aizritēja kopā ar Pepiju Garzeķi. 
Pepija pati gan neieradās uz 
nometnes nodarbībām, taču ar 
savām idejām noteikti bija klāt 
visos pasākumos un galvenokārt 
nometnes sagatavotajās muzikā-
lajās teātra izrādēs.

Liels gandarījums, ka ir izvei-

dojusies laba nometņu audzinā-
tāju komanda, kurā radoši strādā 
jaunieši – Rolands Laguns no Va-
riešu pagasta, Darja Semjonova 
no Vīpes pagasta, Māra Gādmane 
un Jana Lukjanova no Jēkabpils.

Nometņu dalībnieki ir priecīgi 

par iespēju kopā interesanti pa-
vadīt brīvo laiku, un gaida nāka-
mo vasaru, kad cer atkal satikties 
vēl kuplākā skaitā, lai īstenotu at-
kal jaunas un aizraujošas idejas!

Inita Gādmane, nometņu 

vadītāja 

Krustpils novadā notikušas sešas bērnu un 
jauniešu vasaras nometnes

Sagaidot Latvijas simtgadi, 
„Monsinjora Pētera Vilcāna piemi-
ņas fonda” valde izveidoja izstādi 
„Monsinjors Pēteris Vilcāns –90” 
Krustpils novada pašvaldības NVO 
projektu konkursa ietvaros. Izstādē 
skatāmas fotogrāfi jas, liecības par 
Pētera Vilcāna personības lomu sa-
biedrībā, darbību garīgās un ma-
teriālās kultūras vēstures atklāsmē. 
Izstādes mērķis – Krustpils novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma sa-
glabāšana, eksponēšana un piedā-
vājums tūrisma veicināšanai.

Pēteris Vilcāns dzimis Krustpils 
novada Atašienes pagastā, mācī-
jies Brāļu Skrindu Atašienes sep-
tiņgadīgajā pamatskolā,Varakļāņu 
un Līvānu viduskolās. Pēc Rīgas 
Metropolijas Garīgā seminara ab-

solvēšanas, kā priesteris un dekāns 
strādājis daudzās katoļu draudzēs. 
Pateicībā par uzticīgo kalpošanu, 
priesterības 50.gadadienā, svētais 
pāvests Jānis Pāvils II 2001.gadā 
viņam piešķīra monsinjora titulu. 
Monsinjoram tika uzticēti arī Rē-
zeknes – Aglonas diecēzes ģene-
rālvikāra pienākumi. 

Monsinjors Pēteris Vilcāns, strā-
dādams Preiļu draudzē, kā prieste-
ris un dekanāta dekāns Atašienes 
katoļu baznīcai sarūpējis Krus-
taceļa gleznas, kuras saglabātas 
līdz mūsdienām. Rīgas arhidie-
cēzes arhibīskaps– metropolīts 
V.E.Zbigņevs Stankevičs raksta: „ar 
savu darbību monsinjors P.Vilcāns 
ir sekmējis ne tikai ticīgo, bet visas 
sabiedrības labumu. Kā baznīcu 

atjaunotājs un apkārtnes labiekār-
totājs viņš devis nozīmīgu iegul-
dījumu arī kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšanā.” Ņemot vērā 
unikālo notikumu – pāvesta Fran-
ciska ierašanos Latvijā 2018.gada 
24.–25.septembrī, kas ievērojami 
ceļ visas Latvijas valsts nozīmi pa-
saules sabiedrībā, piemiņas fonda 
valde apzināja pieejamā arhīva do-
kumentus un izveidoja izstādi par 
monsinjora darbību. Tas ir būtisks 
ieguldījums Krustpils novada kul-
tūrvēstures izpētē, saglabāšanā un 
popularizēšanā. Izstāde izvietota 
monsinjora dzimtā pagasta Atašie-
nes bibliotēkas telpās un pieejama 
visiem interesentiem un tūristiem 
bibliotēkas darba laikā. Sadarbībā 
ar bibliotēkas vadītāju Ritu Pastari, 

monsinjora Pētera Vilcāna 90 gadu 
jubilejas atceres pasākums plānots 
2019.gadā 16.janvārī. 

Projekta ietvaros, Atašienes bib-
liotēkas telpās, tika uzstādīta mūs-
dienīga dizaina stacionāru stendu 
sistēma, kura kalpos daudzus ga-
dus tematiski izglītojošo izstāžu 
izveidei un prezentācijai. Šajā izstā-
dē skatāma ekspozīcija, kas sastāv 
no 8 vienībām, no kurām trīs vel-
tītas grāmatas „Monsinjors Pēteris 
Vilcāns 1929–2012” atvēršanas 
svētkiem Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā 1916.gada 19.aprīlī, pārējās 
piecās monsinjora Pētera Vilcāna 
kalpošana Aglonas, Rušonas, Bērz-
gales, Nīdermuižas, Jasmuižas, 
Malnavas (Kārsavas), Ruskolovas, 
Viļakas, Kupravas, Liepnas, Preiļu, 

Ludzas, Pušmucovas un Līvānu 
draudzēs no 1951. līdz 2012.ga-
dam.  

Monsinjora Pētera Vilcāna pie-
miņas fonds izsaka pateicību 
Krustpils novada pašvaldībai un 
priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam, 
Atašienes pagasta bibliotēkas va-
dītājai Ritai Pastarei, Atašienes pa-
gasta pārvaldniecei Ilonai Zalānei 
un izpilddirektoram Pēterim Gra-
vānam.

Paldies par personisko ieguldī-
jumu: Anetei Gapaņonokai, Vitai 
Salmiņai, Jānim Pastaram (juni-
oram); Jānim Pastaram (senioram), 
Jānim Grigam.

Monsinjora Pētera Vilcāna 

piemiņas fonda valde. 

www.monsinjorspeterisvilcans.lv

Izstāde „Monsinjors Pēteris Vilcāns – 90” 
Atašienes pagasta bibliotēkā

Atašienes pagastā.

Spuņģēnos.

Vīpes pagastā.

Kūku pagastā.

Variešu pagastā.

Mežāres pagastā.
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Klāt jau septembris – aizva-
dīta vasara, skolās mācību gada 
sākums, bet šoreiz ne tikai – šo-
gad 1. septembris, ir laiks, kad 
Kūku bibliotēka svin nozīmīgu 
jubileju – 70 darba gadus.

Kūku bibliotēka dibināta 1948.
gadā. Savos 70 darba gados vai-
rakkārt nācies mainīt gan atraša-
nās vietu, gan nosaukumu. Pir-
mās ziņas par bibliotēku ir sākot 
ar 1948. gadu, kad Jēkabpils ra-
jona Kūku ciema „Sūņos” tika at-
vērta pirmā bibliotēka. To vadīja 
Marija Budāne. 1951. gada viņu 
nomainīja Broņislava Budens, 
kura strādāja līdz 1953. gadam. 
No 1953. gada bibliotekāre bija 
Zelma Putāne.

1954. gadā bibliotēka tika pār-
vietota uz esošajām Kūkām un 
atradās kūdras fabrikai „Driksna” 
piederošā ēkā, tā saucamajā „ba-
rakā”. Šajā ēkā bija izvietota cie-
ma padome, pasts un bibliotēka. 
Sākotnējais bibliotēkas nosau-
kums bija Kūdras fabrikas “Driks-
na” arodbiedrības bibliotēka. 
Vēlāk – Krustpils rajona Kūku 
ciema bibliotēka. 1955.–1956. 
gadā bibliotēkā strādāja Maija 
Vītola. 1957.gada 3.janvārī par 
bibliotēkas vadītāju apstiprināta 
Ārija Sondore, kura tur nostrādā-
ja septiņus gadus.

1962. gadā ekspluatācijā no-
dod klubu ar 260 vietām un bib-
liotēkai tika atvēlēta telpa kluba 
otrajā stāvā (43,78 m2). No 1963. 
gada Kūku bibliotēkā strādāja 

Ērika Raga, tad kādu laiku Skaid-
rīte Čote, Elga Bērziņa. 1967.
gadā bibliotēkas nosaukums at-
kal ticis mainīts – Jēkabpils rajo-
na Kūku ciema 1. bibliotēka.

No 1972. līdz 1985. gadam 
bibliotēkā strādājusi bibliotekā-
re Aina Reņko. 1981.gadā kūdras 
fabrikas “Driksna” klubs pārgāja 
Kūku ciema padomes bilancē 
un saucās Kūku ciema kultūras 
nams. Kultūras namā bibliotēka 
atradās līdz 1987.gadam, kad 
tika pārvietota uz bijušo ciema 
padomes ēku, turpat blakus klu-
bam. Astoņdesmitajos gados 
bibliotēka bijusi iecienīta atpū-
tas un brīvā laika pavadīšanas 
vieta. Par to liecina arī vēstu-
riskie dokumenti, kuri saglabā-
jušies līdz šodienai. Piemēram 
1984. gada lasītāju skaits biblio-
tēkā 384, t.sk. 125 bērni, izsnieg-
tas 9814 grāmatas, t.sk. 4445 
bērniem, grāmatu fonda lielums 
– 10 619. 1985. gadā Ainu Reņ-
ko nomainīja bibliotekāre Anita 
Rubine, kura tur nostrādāja 11 
gadus līdz 1996. gadam. Anita 
bijusi čakla pasākumu un izstāžu 
organizētāja. Bieži rīkotas literā-
rās viktorīnas kopā ar Sūnu pa-
matskolu, kārtotas arī izstādes. 
Piemēram, kā liecina masu pasā-
kumu kopsavilkums – Kūku bib-
liotēkā 1986. gadā organizēts 
101 pasākums, t.sk. 68 izstādes.

1987. gadā ciema padome 
pārcēlās uz Zīlāniem, 1993. gadā 
likvidēts tika arī kūdras ražoša-

nas iecirknis Kūkās. Šajos gados 
lasītāju skaits sāka samazināties 
– 1988.gadā – 261 lasītājs, 1990. 
gadā – 180, 1995. gadā vēl ma-
zāk – 164 lasītāji. Šajā laikā tiek 
veikta bibliotēku pakļautības 
maiņa no valsts uz pašvaldību. 
Tā rezultātā, 1991.gadā Kūku 
bibliotēka nokļuva pagasta pār-
ziņā.

1996. gadā no Anitas Rubi-
nes bibliotēkas vadīšanas stafe-
ti pārņēma Aija Žilvinska, kura 
bibliotēkā nostrādāja 10 gadus. 
Laiks ritēja uz priekšu. Bibliotēka 
atkal tika pārvietota. Tad jau uz 
bijušo kūdras fabrikas “Driksna” 
kantori, kur arī joprojām strādā-
jam. Neskatoties uz to, ka lasītā-
ju skaits vairs nav tik liels, tomēr 
svārstās ap 200 (1998. gadā – 
188), taču tas nemazina biblio-
tēkas nozīmi pagasta dzīvē, jo 
Kūku bibliotēka palikusi vienīgā 
kultūras iestāde ciematā.

No 2005. gada līdz šai dienai 
bibliotēku vada Jeļena Hniki-
na. 2007. gadā Kūku bibliotēka 
tika akreditēta un tai piešķirts 
vietējas nozīmes bibliotēkas sta-
tuss. 2009.gadā administratīvi 
teritoriālās reformas rezultātā, 
apvienojoties Atašienes, Kūku, 
Krustpils, Mežāres, Variešu un 
Vīpes pagastiem tika izveidots 
Krustpils novads un Kūku biblio-
tēka ir novada pakļautība. Līdz 
ar to, bibliotēkas darbību fi nansē 
Krustpils novada pašvaldība. Bib-
liotēkai piešķirtais fi nansējums ir 

stabils un nodrošina bibliotēkas 
pamatfunkciju veikšanu. Tas ļauj 
iegādāties lietotāju vajadzībām 
atbilstošus iespieddarbus un 
abonēt pietiekami plašu preses 
izdevumu klāstu, kā arī veikt bib-
liotēkas saimniecisko darbību. 
Kūku bibliotēkai ir labs, lasītāju 
un laika prasībām atbilstošs teh-
niskais nodrošinājums informāci-
jas tehnoloģiju jomā. Ir izveidots 
lokālais datortīkls, visas darba 
vietas pieslēgtas internetam. Pie-
ejams bezvadu internets. Lasītā-
ju skaits svārstās ap 250, grāmatu 
fonds ir ap 7000.

Uz neilgu laiku bibliotēku ir 
vadījusi Iveta Turkina. Un no 
2013. gada bibliotēkā ir divi dar-
binieki – kopā ar bibliotēkas va-
dītāju Jeļenu Hnikinu strādā bib-
liotekāre Liene Anteviča. Kūku 
bibliotēka lietotājiem ir atvērta 
49 stundas nedēļā. Četras die-
nas nedēļā bibliotēka atvērta no 
plkst. 9.00–18.00, ceturtdienās 
no plkst. 9.00–17.00 un sestdie-
nās no plkst. 10.00–15.00. Infor-
mācija par aktivitātēm bibliotē-
kā pieejama Krustpils novada 
mājas lapā www.krustpils.lv un 
sociālajos tīklos draugiem.lv un 
facebook.com.

Kūku bibliotēka vienmēr ir bi-
jusi radošu ideju šūpulis, mājas, 
patvērums, kur laimīgi ir bijuši 
visi, kas to vēlējušies, jo iespēja 
tika dota visiem – gan bērniem, 
gan pieaugušajiem. Bērniem ir 
lieliska iespēja ne tikai izvēlēties 

skaistas grāmatas, bet arī pieda-
līties radošās darbnīcās, skatīties 
televizoru, spēlēt galda spēles 
speciāli aprīkotā rotaļu istabā. 
Savukārt pieaugušie var ne tikai 
pārlasīt mīļākās savas bērnības 
grāmatas, bet arī mācīties no 
bērniem – baudīt dzīvi un nodot 
tālāk savas zināšanas un piere-
dzi. Bibliotēka organizē izstādes, 
aizraujošus konkursus un rado-
šas darbnīcas. Šodien bibliotēkā 
ir bagāta grāmatu kolekcija, pla-
ši informācijas resursi, komfor-
tablas istabas. Ir viss kas nepie-
ciešams, lai bērni un pieaugušie 
varētu pilnvērtīgi pavadīt savu 
brīvo laiku. Ir sakopta un labie-
kārtota bibliotēkas apkārtne.

Arvien biežāk bibliotēka veic 
arī sociālās funkcijas, kas pastāv 
līdzās bibliotēkas pakalpoju-
miem. Bibliotēka ir kļuvusi par 
ierastu komunālo, patērētās 
elektrības, telefonu maksājumu 
vietu. Bibliotēkā tiek pasūtītas, 
rezervētas, apmaksātas un iz-
drukātas koncertu, teātra izr āžu 
biļetes. Izmantojot bezmaksas 
interneta pakalpojumus, tiek 
meklēts darbs, pirkts un pārdots, 
aizpildītas dažādas anketas un 
VID deklarācijas. Bibliotēkas 
darbinieki ir starpnieki starp pa-
gasta, novada un valsts iestāžu 
darbiniekiem un iedzīvotājiem. 
Kūku bibliotēkā mājvietu radu-
šas senioru rokdarbnieces.

Jau vairākus gadus bibliotēkai 
ir sadarbība ar vietējiem uzņē-
mumiem, kuri atbalsta biblio-
tēkas organizētos pasākumus 
un palīdz labiekārtot teritoriju. 
Laba sadarbība ir ar Sūnu pa-
matskolu. Kopā rīko izglītojošus 
un lasītprasmi veicinošus pasā-
kumus, aicina bērnus kļūt par 
bibliotēkas lasītājiem un veicina 
viņos radošumu.

Gatavojoties bibliotēkas ju-
bilejai apkopoti un tematiski 
sakārtoti bibliotēkas vēstures 
materiāli, kurus no 27. augusta 
ikviens varēs apskatīt Kūku bib-
liotēkā.

Uz tikšanos Kūkās!
Jeļena Hnikina

Kūku bibliotēkas vadītāja

KŪKU BIBLIOTĒKAI 70!

Esam izskrējušies gandrīz pa 
visu Latviju! "Stirnu buks 2018" 
piektajā posmā atgriezās pie sak-

nēm, vietā, kur pirms 5 (!!!) ga-
diem dzima taku skrējienu seriāls! 
Un ne bez Vilkaču meža, Āžu kal-

na un Tukuma apkaimes mežos, 
purvos sastapto dīvaino tēlu un 
mistisko šaušalu atbalsta. Esam 
ieskrējušies, un Stirnu buku or-
ganizatori izdomā arvien jaunas 
aktivitātes, lai būtu interesantāk! 
Ieskrienot mežā, cilvēks taču kļūst 
labāks. Organizatori saka: ”Mēs 
svēti ticam, ka tieši šāds arī bija 
sākotnējais Latvijas dabisko mežu 
mērķis – ievest mūs visus mežā!”

Komanda KROKUS, spītējot 
traumām un grūtībām, kas gadās 
sezonas laikā, Šlokenbekā 18.au-
gustā ieguva visas nepiecieša-
mās ieskaites, kas pēc nolikuma 
vajadzīgas pa divām ieskaitēm 
trīs garākajās distancēs – Zaķos, 
Stirnu bukos, Lūšos (13 km, 23 

km, 30,4 km), lai kopvērtējuma 
tabulā nebūtu “tukšumu”. Ilze 
Tomiņa Stare un Guntars Siliņš 
izskrēja Zaķu takas, Ieva Rogāle 
un Juris Grodnis – Stirnu buka 
distanci, garāko un sarežģītāko 
Lūšu distanci pieveica Aija Ro-
gāle u n Vladislavs Aļehnovičs. 
Jaunākais komandas dalībnieks 
Svens Spēks veiksmīgi skrēja 
7km garo Vāveru distanci! Šādos 
sarežģītos, ar kalnainu reljefu 
bagātos apvidos, galvenais ir sa-
censība pašam ar savu izturību, 
gribasspēku, neatlaidību! 

Komandai “KROKUS” šobrīd 
25.vieta no 53 startējušām ko-
mandām Šlokenbekas skrējienā, 
un 27.vieta no 59 komandām 

kopvērtējumā pēc piecām seri-
āla “Stirnu buks” kārtām.

Augustā sporta komanda 
“KROKUS” dibinājusi sporta 
biedrību, 6. augustā notika di-
bināšanas sapulce. Septembrī 
plānojam kopā ar Krustpils no-
vada pašvaldību rīkot skrējienu 
apkārt Laukezeram, kur mūsu 
novada un apkārtējo novadu 
aktīvajiem cilvēkiem būs iespēja 
izbaudīt skrējiena prieku dabā! 
Sašņorējam krosa apavus un 
skrienam!

Informāciju apkopoja 

Aija Rogāle, komandas 

“KROKUS” pārstāve

Foto: “KROKUS”

Krustpils novada komanda “KROKUS” pieveikusi seriāla 
“Stirnu buks” sezonas piekto kārtu kalnainajās Šlokenbekas takās

Ēka, kurā atradās ciema padome, pasts un bibliotēka (1954.gads).Kūku bibliotēka tagad.
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Krustpils novadā dzīvo stipri un 
sporta laukumos cīnīties griboši 
ļaudis. Par to jau vairākus gadus 
varam pārliecināties futbola spēles 
dažādajos laukumos. 

Pirms diviem gadiem pulcējām 
kopā jauniešus no visas Krustpils 
novada teritorijas un sākotnējās 
Variešu komandas vietā kļuvām 
par Krustpils Junioriem. Līdz šim 
komanda pulcējusi 13–20 gadus 
vecus jauniešus no Mežāres, Kūku 
un Variešu pagastiem un regulāri 
gan ar novada fi nansiālu atbal-
stu, gan patstāvīgi piedalījusies 
vairākos dažādos futbola turnīros 
Jēkabpilī, Pļaviņās, Dignājā, De-
gumniekos un, protams, arī mājās 
– dažādos turnīros Krustpils nova-
dā. Pēdējo divu gadu laikā kopā 
nospēlētas vairāk nekā 100 spēles.

Tomēr futbola spēle mums, 
galvenokārt, ir tikai hobijs, ar kuru 
lepni varam sevi saistīt ar Krust-
pils novadu. Neesam profesionāla 
komanda, reti kurā turnīrā esam 
pieskaitāmi pie favorītiem, tomēr 
piedalāmies tajos un cīnamies par 
uzvaru katrā spēlē. Turklāt, šādās 
amatieru komandās, sportiskos re-
zultātus var ietekmēt ļoti daudz citi 
apstākļi, jo bieži vien spēlētājiem 
priekšplānā var izvirzīties tādas 
lietas, kā ģimene, darbs, studijas, 
sacensības citos turnīros, ierobe-
žotās iespējas trenēties vai citi pri-
vātās dzīves jautājumi. Neskatoties 
uz to, milzīgs prieks, ka turamies 
kopā kā komanda, ka varam atrast 

laiku tam, ko patīk darīt un, spēlē-
jot ar prieku, nereti neizpaliek arī 
labi rezultāti. Šo kopīgo azartu, cī-
ņas sparu un prieku vēlamies dalīt 
arī ar citiem interesentiem.

Tāpēc mēs, kā Krustpils koman-
da, aicinam pievienoties mūsu ko-
mandai visus futbola spēles intere-
sentus, kuri grib kopīgi piedalīties 
turnīros, vai vienkārši pavadīt brī-
vo laiku futbola gaisotnē treniņu 
laikā. Pievienoties mūsu futbola 
ģimenei var apmeklējot treniņus 
Krustpils novada Kūkās, Sūnu pa-
matskolas stadionā. Treniņi notiek 
divas reizes nedēļā – sestdienās un 
svētdienās. Pieteikties, kā arī uzzi-
nāt vairāk informācijas var zvanot 
uz telefona numuriem: 29925703 
(Jevgenijs), 26355872 (Gusts), vai 
rakstot uz e–pastu: jansons.gusts@
gmail.com.

Visas komandas vārdā vēlamies 
pateikt arī lielu paldies par ko-
mandas atbalstu Krustpils novada 
pašvaldībai, priekšsēdētājam Kār-
lim Pabērzam, Mežāres pagasta 
pārvaldes vadītājai Nadeždai Mit-
rofanovai. Mums ir nodrošinātas 
gan treniņu iespējas un telpas, gan 
spēļu formas, gan iespējas trenē-
ties kopīgi ar treneri. 

Paldies visiem, kas ir bijuši un 
būs kopā ar mums un jūt līdzi ko-
mandai. Sportojot mēs augam ko-
pīgi ne tikai sporta laukumos, bet 
arī kā Krustpils novads.

Futbola komanda 

“Krustpils Juniori”

Futbols aizrauj! 

Krustpils novada komandas 
KROKUS dalībnieks Juris Grodnis, 
individuāli piesakoties startam 
Latvijas čempionātā krosstriat-
lonā, kas norisinājās 29 .jūlijā Ik-
šķilē, nākamajā dienā pēc starta 
Stirnu buka seriālā Kamparkalnā, 
pieveica čempionāta garo dis-
tanci, kas nozīmē to, ka nopeldē-
ja 600m, ar kalnu divriteni pievei-
ca 27 km tehniski sarežģītu kalnu 
distanci un noskrēja 6 km krosu, 
savā vecuma grupā M50 izcīnot 
sudraba medaļu. Juris atzīst, ka 
šīs ir vienas no grūtākajām sa-
censībām viņa mūžā, tādēļ vēl 
jo lielāks gandarījums par iegūto 
Latvijas vicečempiona titulu līdz 
šim neierastā sporta veidā. 

Sasniegtais ir nopelnīts ar 
neatlaidīgu darbu , visu vasaru 
treniņos peldot distances no da-

žiem simtiem metru līdz pat 2km 
viena treniņa laikā, desmitiem ki-
lometru pieveicot ar velosipēdu, 
un protams, pievienojot skrieša-
nas treniņus un speciālos vingro-
jumus.  

Komandas KROKUS pārstāve 

Aija Rogāle

Sudrabs Latvijas čempionātā 
krosstriatlonā Ikšķilē 
JURIM GRODNIM

4. augustā Krustpils pagasta 
“Līčos” notika vērienīgs pasākums 
– “Svētki kopā ar zirgiem”, ko rī-
koja Krustpils novada pašvaldība 
sadarbībā ar vietējo „Mīļdzīvnieku 
biedrību”. 

“Mūsu svētkos bija aptuveni tūk-
stotis cilvēku: gan dalībnieku, gan 
apmeklētāju. Jātnieku sporta sa-
censībās, kas notika piecās discip-
līnās, piedalījās 63 dalībnieki un 78 
zirgi. Daži sacensību dalībnieki pat 
bija atveduši līdz vairākus zirgus, 
kā, piemēram, Roberts Škapars no 
Zilupes, kuram bija pieci rikšotāji,” 
stāsta pasākuma organizētāju un 
„Mīļdzīvnieku biedrības” pārstāve 
Zanda Bojere. 

Pirmā jātnieku sporta disciplīna 
šajā dienā bija vadība, kurā startē-
ja, piemēram, bērni un arī nepie-
redzējušākie zirgi. Kā skaidro Z. 
Bojere, šī disciplīna domāta iesācē-
jiem, lai arī viņi sajustu sacensību 
gaisotni. Otrā disciplīna – šķēršļi 
augstumā līdz 60 cm, kur dalībnie-
ki startēja divās – A un B – grupās. 
Te balvas saņēma katras grupas 
seši labākie. 

Trešajā disciplīnā šķēršļu augs-
tums jau bija līdz 80 cm, un arī te 
balvas sešiem labākajiem. Ceturtā 
disciplīna jeb maršruts bija ar šķēr-
šļiem līdz 1 m augstumam. Arī te 
sešiem labākajiem balvas. Un tad 
jau piektā – visgrūtākā – disciplīna 
(šķēršļu augstums līdz 1,20 m un 
dažādas grūtības pakāpes šķēršļi), 
kur arī tika izcīnīta galvenā balva – 
Krustpils novada kauss, kas aizce-
ļoja uz Mārupi, uz Tīraines staļļiem. 

 Kuplajā sacensību dalībnieku 
skaitā piedalījās arī divi zirgi no 
“Līču” saimniecības, tāpat labi re-
zultāti bija saimniecības „Vecpūķi” 
diviem rumakiem un Jānim Celmi-
ņam, vēl sacensībās piedalījās arī 
divi rikšotāji no Annas Lazdānes 
saimniecības Zīlānos, kā arī zīlānie-
te Sintija Fjodorova ar savu zirgu 
un Loreta Dišlere no Jēkabpils ar 
personīgo zirgu, kura ieguva vie-
nu no godalgotajām vietām. Vēl 
no vietējiem uz svētkiem ieradās 
Spuņģēnu jātnieku sporta skolas 
pārstāvji. Un, protams, pārējie – 
ciemiņi no Rīgas, Jūrmalas, Māru-
pes, Staļģenes, Zilupes, Rēzeknes, 
Madonas, Cēsīm, Skrīveriem un 
Sunākstes. Sacensības vērtēja na-
cionālās kategorijas tiesnesis Egīls 
Broks. 

“Darba viņam šajā dienā bija pil-
nas rokas: tik liels jātnieku sporta 
sacensību dalībnieku skaits bieži 
nav sastopams. Diemžēl ir tā: jo 
tālāk uz Latgales pusi, jo mazāk 
tiek rīkots šā sporta veida sacensī-
bu. Mūsu pusē vēl šajā jomā aktī-
vi strādā „Ūsiņa” ferma. Mēs bijām 
ieguldījuši lielu darbu sacensību 
laukuma sagatavošanā, un par tā 
iekārtojumu saņēmām atzinību 
no sacensību tiesneša, kurš sacīja, 
ka laukums mums ir visaugstākajā 
līmenī,” stāsta Z. Bojere. 

Šo svētku mērķis bija popula-
rizēt jātnieku sportu, bagātināt 
jauno jāšanas sporta entuziastu 
pieredzi, sniegt apmeklētājiem 
patīkamu atpūtu, saskarsmes ie-

spējas ar dzīvniekiem, kā arī iepa-
zīties ar Latvijas šķirnes zirgiem, 
kuri ir iekļauti Latvijas ģenētiskajos 
resursos.

Jebkuram pasākumam, lai tas 
notiktu, ir vajadzīgs fi nansiāls at-
balsts. Daļu izdevumu sedza Krust-
pils novada pašvaldība, bet daļu 
–dāsni cilvēki un organizācijas. 

Tāpēc pasākuma organizato-
ri teic lielu paldies labvēļiem no 
Krustpils novada: zemnieku saim-
niecībām „Delles” un „Vīnkalni”, un 
SIA „Skabarga”. No Pļaviņu novada: 
Ingum Baltābolam, Pļaviņu Māks-
las skolai, alus darītavai „Bursh”, EK 
„Investicija”. No Jēkabpils novada 
šos svētkus atbalstīja zemnieku 
saimniecība „Krasti”, bet no Jēkab-
pils pilsētas – „Albi Group”, SIA „Jē-
kabpils zieds”, „Sedumi” un „Gaļas 
nams”. No Madonas puses atbalstu 
sniedza salons „Saulespuķe” un 
„Zirglietas”. No Gulbenes novada 
– zemnieku saimniecība „Lācīši”, 
no Pārgaujas novada – zemnieku 
saimniecība „Kaktiņi”, no Salas no-
vada – SIA „Dona”, no Viesītes nova-
da – zemnieku saimniecība „Kalna 
Dambrāni”. 

Tāpat atbalstītāju vidū bija arī 
SIA „Dobeles dzirnavnieks”, „KG 
Latvija”, „Jaunpils piens”, Latvijas 
šķirnes zirgu audzētāju asociācija, 
Latvijas jātnieku federācija, „Vilo-
mix Baltic” un Latvijas Valsts meži, 
zirglietu veikali no Rīgas – „Zirgu 
stallis”, „Ippeas”, zirgu barība „Ha-
vens”. 

“Tāpat lielu ieguldījumu deva 
privātpersonas, kā Iveta Laurso-
ne un Iveta Priede, Luksu ģimene, 
Krastiņu ģimene no „Glāzniekiem”, 
Aldonis Spule, Ainārs Lipša, Karī-
na Davidova no Pļaviņām, kā arī 
Baltābolu ģimene, Kaspars Bonda-
revs, Bērziņu ģimene, Katrīne Vīgu-
pe no Kokneses, zemnieku saim-
niecība „Vecpūķi”, Iveta Zvīdriņa ar 
ģimeni no Gulbenes novada, arī 

Anitas Ozoliņas dēls Marks,” dau-
dzos palīgus balvu fonda sagādē 
un citā atbalstā uzteic Z. Bojere. 

Savukārt viena no šā pasākuma 
atbalstītājiem – LLKC Jēkabpils bi-
roja – pārstāve Anita Putka teic: “Tā 
kā Krustpils novads ir zirgkopības 
speciālista, grāmatu autora, jātnie-
ku sporta entuziasta Viļa Stukula 
dzimtene un patlaban novadā ir 
vairāki veiksmīgi zirgaudzētāji, tad, 
mūsuprāt, šis pasākums varētu būt 
aizsākums jaunai tradīcijai Krust-
pils novadā.”

Līdztekus jātnieku sporta sa-
censībām “Svētku kopā ar zirgiem” 
apmeklētāju interesi piesaistīja 
Latvijas vēsturisko zirgu šķirņu 
parāde, interesantais Latvijas šķir-
nes zirgu audzētāju asociācijas 
valdes priekšsēdētāja, profesora 
Gunta Rozīša stāstījums par zirgu 
šķirnēm. Tāpat novadpētnieces 
Sarmītes Ozoliņas izstāde „Kad 
zirgs bija cilvēka spārni”, Pļaviņu 
mākslas skolas audzēkņu darbu 
izstāde, vizināšanās ar zirgiem, ka-
noe laivu braukšana pa Aivieksti 
un citas izklaidējošas un izglītojo-
šas lietas.

“Runājot par līdzcilvēku atsau-
cību, nevar nepieminēt pilnīgi 
negaidītās problēmas, ko mums 
piektdienas pēcpusdienā sagādāja 
daba: pēkšņi sacēlies orkāns pacē-
la trīs metru augstumā un aiznesa 
pa gaisu lielo sapušķoto telti un 
divas mazākas, ne tikai tās sabojā-
jot, bet izjaucot visu rotājumu un 
salaužot koka galdus. Tādā brīdī 
nenovērtējama bija Krustpils no-
vada domes priekšsēdētāja Kārļa 
Pabērza un Pļaviņu novada domes 
priekšsēdētāja Aigara Luksa orga-
nizatoriskā palīdzība, kā arī vietējo 
cilvēku atbalsts un čaklās rokas,” 
stāsta Zanda Bojere. 

Ilze Bičevska

Foto: Andris Kļaviņš,

 Monika Kauranena

“Svētkos kopā ar zirgiem” 
piedalījās 63 dalībnieki un 78 zirgi
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Tajās lapās,
Ko mūžības vēji nu 
šķirsta,
Paliek cilvēka 
mūžs.
/Z.Purvs/

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI

BRITĀNS MĀRTIŅŠ 
13.03.1946.– 
11.08.2018.

PIKULIS IVANS 
17.06.1934.– 
13.08.2018.

SUHORUKOVS 
ANATOLIJS 
09.09.1957.– 
12.08.2018.

TROPS RIHARDS 
13.07.1934.– 
12.08.2018.

DOMINOVSKIS 
VITOLDS 
12.01.1944.– 
16.08.2018.

OSTROVSKA 
MARIJA 
07.04.1931.– 
20.08.2018.

GRANTIŅA 
DRASIJA 
11.03.1918.–
18.08.2018.

KAPKOVA 
VALENTĪNA 
21.11.1946.–
21.08.2018.

MARUŠEVSKA 
NADEŽDA 
03.03.1978.–
16.08.2018. 

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

SEPTEMBRĪSEPTEMBRĪ
VARIEŠU 
PAGASTĀ
11. septembrī 
plkst. 14.00 – 
Variešu Kultūras namā 
leļļu teātris ”Tims” ar 
izrādi “Draudzības skola”. 
Ieeja bezmaksas.
No 24.09. līdz 28.09 
– Dzejas nedēļa Variešu 
pagasta bibliotēkās un 
kultūras namos.

KRUSTPILS 
PAGASTĀ 
7. septembrī 
plkst. 19.00 – 
Radošais vakars 
jauniešiem
29. septembrī 
plkst. 22.00 – 
Amatiermākslas 
kolektīvu sezonas 
atklāšana. Par lustīgu 
noskaņojumu ballē 
rūpēsies grupa 
“Apvedceļš”. Vietu 
rezervācija pie 
galdiņiem un biļešu 
iepriekšpārdošana no 
24. septembra Spunģēnu 
kultūras namā, tālr. 
26607259. Biļetes 
iepriekšpārdošanā 5,00 
eiro, balles laikā –7,00 
eiro. 

VĪPES PAGASTĀ
22. septembrī 
plkst. 20.00 – Vīpes 
pagasta “Daugmalēs” 
Baltu Vienības dienas 
ugunskurs
29. septembrī 
plkst.13.00 – 
Miķeļdienas danči Vīpes 
klubā

MEŽĀRES 
PAGASTĀ
11. septembrī 
plkst. 17.00 – 
Mežāres Kultūras namā 
leļļu teātris “Tims” ar 
izrādi “Draudzības skola”. 
Ieeja bezmaksas.
14. septembrī 
plkst. 16.00 – 
Mežāres Kultūras namā 
“Kartupeļu ballīte”

ATAŠIENES 
PAGASTĀ
14. septembrī 
plkst. 10.00 Brāļu 
Skrindu Atašienes 
vidusskolā – Krustpils 
novada grāmatu svētki 
(organizē Atašienes 
bibliotēka)

Projekta “Veselības vei-
cināšanas un slimību pro-
fi lakses pasākumi Krust-
pils novada iedzīvotājiem” 
ietvaros visos Krustpils 
novada pagastos no jūlija 
līdz  septembrim norisinā-
sies nū jošanas nodarbības, 
kurās aicināti iesaistīties 
visi nūjot gribētāji – gan 
iesācēji, gan lietpratēji. No-
darbības ir bez maksas un 
dalībnieki tiks nodrošināti 
ar nepieciešamo nūjošanas 
inventāru. Uz nodarbībām 
ir aicinājums doties ērtā 
apģērbā, atbilstoši laikaps-
tākļiem, jo nodarbības no-
tiks ārā, un sportam piemē-
rotos apavos. Nodarbības 
vadīs sertifi cēta nūjošanas 
instruktore Ligita Upīte. 

Nodarbībās kopā ar ins-
truktori Ligitu būs iespē-
ja uzzināt, kādas nūjas ir 
piemērotākās, kā pareizi 
uzsākt nūjošanu un apgūt 
dažādas nūjošanas paņē-
mienus. Pēdējās nūjošanas 
nodarbības notiks:

Atašienes pagastā 12., 
19., 26. septembrī. Pulcēša-
nās pie Atašienes pagasta 
pārvaldes ēkas.

Krustpils pagastā 6., 
13., 20. septembrī. Pulcē-
šanās pie Krustpils pagasta 
pārvaldes ēkas

Kūku pagastā 5. sep-
tembrī. 

Projekts 9.2.4.2/16/I/012 
„Veselības veicināšanas un 
slimību profi lakses pasāku-
mi Krustpils novada iedzīvo-
tājiem” norisinās darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.2.4. spe-
cifi skā atbalsta mērķa “Uz-
labot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību 
profi lakses pakalpojumiem, 
jo īpaši nabadzības un so-
ciālās atstumtības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem” 
9.2.4.2. pasākuma “Pasāku-
mi vietējās sabiedrības vese-
lības veicināšanai un slimību 
profi laksei” ietvaros. Projekts 
tiek fi nansēts no Eiropas So-
ciālā fonda un valsts budžeta 
līdzekļiem.

Turpinās nūjošanas 
nodarbības Krustpils 
novada pagastos!

Noslēdzies gadskārtējais 
biedrības „Lauku partnerī-

ba Sēlija” organizētais ra-
došais konkurss „VEDĒJS 
2018”, kurš šogad 9.augus-
tā notika Krustpils novada 
Kūku pagasta brīvdabas 
estrādē “Mārdadzis”. 

Pērn laurus plūca mūsu 
novadnieki “VEDĒJI 2017” 
– Mārīte un Gaitis Poļi, kuri 

šodien nodeva konkursa rī-
košanu un uzvarētāja godu 
Rubenes kultūras nama 
vadītājai, Jēkabpils novada 
kultūras koordinatorei Intai 
Tomānei. 

Konkursa mērķis ir rosināt 
partnerības teritorijas lau-
ku ļaudis teikt labus vārdus 

par saviem kaimiņiem, sava 
pagasta iedzīvotājiem, kuri 
ir apliecinājuši savu piede-
rību laukiem ar izpalīdzību, 
sabiedrisko aktivitāti un op-
timismu. Ir iesniegti 10 ap-
raksti. Tradicionāli aprakstu 
varoņi ir dažādu lauku dzī-
ves jomu pārstāvji – uzņē-
mēji, vietējās kopienas aktī-
visti, skolotāja, kultūras dzī-
ves organizētāja, kultūrvēs-
turiskas vietas uzturētāji un 
labi sava darba veicēji. Jau-
ninājums – aicinājām rakstīt 
arī par lauku cilvēkiem, kuru 
aizraušanās un vaļas prieks 
padara daudzkrāsaināku arī 
apkārtējo cilvēku dzīvi.

Informāciju apkopoja, 

foto: Sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

Monika Kauranena

Novadnieki Mārīte un Gaitis Poļi “VEDĒJS 2018” 
uzvarētāja godu nodod Intai Tomānei

Kar, māmiņa, šūpulīti
Kar pie loga saulītē.
Lai es augu daiļš bērniņš,
Daiļa darba darītājs.
/L.t.dz./

Krustpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēts
1 jaundzimušais – zēns

Sveicam mazulīti 
un viņu vecākus!
Lai bērniņš aug 
vesels un laimīgs!

Sadarbībā ar biedrību ,,ELPAS’’

Neatņemama ,,Kartupeļu ballītes’’ svinību sastāvdaļa ir pats kartupelis, 
tapēc uz vietas cepsim gardas un kraukšķīgas kartupeļu pankūkas. Varēs 
izmēģināt savus spēkus kartupeļu ātrmizošanas un ātr– lasīšanas sacen-
sībās. Uzzināsim faktus par mūsu latviešu ,,otro maizi’’– kartupeļiem, kuri 
mūsdienās ir neatņemama ikdienas maltīšu sastāvdaļa, kādas ir kartupeļu 

labās īpašības un kā tie ietekmē mūsu veselību.


