
 2019. gada SEPTEMBRIS    1

Krustpils novada informatīvais izdevums
2019. gada 3. SEPTEMBRIS Nr. 9 (110)

ATAŠIENE • MEŽĀRE • KŪKAS • KRUSTPILS • VARIEŠI • VĪPE

Cilvēka prātam ir trīs atsēgas 

Ar kurām var atslēgt visu,

Tās ir cipars, burts, nots

Jeb – zināt, domāt,sapņot.

/Viktors Igo/

Novēlu saglabāt Zinību 

dienas pozitīvās emocijas, 

enerģiju, aizrautību, prieku 

un zinātkāri visa mācību 

gada garumā! Vecākiem un pedagogiem neatlaidību, sapratni, spēku, 

panākumus, palīdzot bērniem atvērt logu zināšanu pasaulē.

Sūnu pamatskolas direktore Inese Zediņa

Mēs vienmēr esam ceļā – 

No vienas pieturas uz otru, 

No šodienas uz rītdienu, 

No ziemas uz pavasari,

No nakts uz saullēktu,

No sirds uz sirdi, uz gaismu.

/E.Donate/

No sirds sveicam visus skolēnus, vecākus un pedagogus 

jaunajā 2019./2020. mācību gadā! Īpaši sveicieni visiem 

pirmklasniekiem, kuri uzsāks savu jauno ceļu uz zināšanu 

pasauli!

Lai skolēniem šis mācību gads nes labas sekmes un 

neaptrūkstas mācīšanās prieks! Vecākiem un pedagogiem vēlam 

izturību, sapratni, radošumu un panākumus mācot, atbalstot 

bērnus viņu jaunajā dzīves posmā!
Krustpils novada pašvaldība

„Pasaule, kuru esam radījuši, 
ir mūsu domāšanas rezultāts. 
Mēs nevaram izmainīt 
pasauli nemainot mūsu 
domāšanu....” /A.Einšteins/

Dzīvojot izglītības sistēmas 
pārmaiņu laikā, novēlu, 

lai mums visiem izdodas katrai 
dienai iedot krāsainu rītu, pārējo izkrāsos veiksme! 

Krustpils pamatskolas direktore Vija Stiebriņa

Dzīvē viss ir ritmiski! 
Diena – nakts, ziema – vasara, 
ieelpa – izelpa, atpūta – darbs! 
Esam aizvadījuši ļoti siltu, 
piedzīvojumiem un labiem 
darbiem piepildītu vasaru!
Klāt jauns darba cēliens! 
Lai tas ir radošs, interesants un 
enerģisks! 
Lai katru dienu gribas nākt uz 
skolu, satikties, mācīties, domāt un darīt! 

Cienījamie kolēģi! Mūsdienu tik intensīvi piepildītajā laikā atrodiet 
laiku atelpoties un pārbaudīt degvielas līmeni savā enerģētiskajā 

bākā, lai izvairītos no riska noslāpt ceļa vidū! Lai izdodas atrast brīdi, 
kad ar Tevi nenotiek nekas, Tu vienkārši sēdi un skaties uz pasauli. Un 
pasaule šajā brīdī skatās uz Tevi! Lai izdodas mums ieraudzīt prieku 
bērnu acīs, izbaudīt gandarījumu par paveikto un vecākiem sajust 
sirdsmieru! Lai bagāts jaunais mācību gads!

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas dir.p.i. Līga Zalāne

Jaunajā mācību gadā skolēniem 

novēlu saglabāt 1.septembra 

prieku, enerģiju un vēlmi apgūt 

jaunas zināšanas, skolotājiem 

novēlu neatlaidību, sapratni un 

panākumus palīdzot skolēniem 

atvērt logu zināšanu pasaulē. 

Vecākiem saglabāt mīlestību pret 

saviem bērniem un izturību visa 

gada garumā. 
Vīpes pamatskolas direktore Maija Grundšteine

Mūsu zināšanas, prasmes 

un talanti ir atslēga uz 

panākumiem un labklājību gan 

katram individuāli, gan savā 

skolā un novadā, gan valstij 

kopumā, un darbs, ko ieguldām 

zināšanu papildināšanā un savu 

talantu pilnveidošanā, mums 

visiem nākotnē atmaksāsies 

simtkārtīgi.
Sveicu visus savas skolas un novada skolu skolēnus un pirmsskolas 

audzēkņus, kā arī pedagogus un vecākus Zinību dienā un vēlu, lai 

jaunais mācību gads ir radošs, lai pietiek iedvesmas un darbs nes 

gandarījumu!
Variešu sākumskolas direktore Aija Rogāle

..Lai sakrātā saules gaisma
 Man palīdz ik dienu, ik brīdi
 No iesāktā nenovērsties
 Un vienmēr teikt možu „labrīt!“
(M.Svīķe)

Lai enerģijas pilns un 
jaunām zināšanām 

piepildīts jaunais mācību gads 
skolēniem, skolotājiem un 
vecākiem! Antūžu pamatskolas direktors Ziedonis Ozoliņš

Vēsie vakari, putnu 
nemiers, oranžie pīlādži un rudens ziedi dārzos liecina – klāt skolas laiks – 

jauns sākums. Sākums 2019./2020. mācību gadam. Katram skolēnam, vecākam un skolotājam šis sākums ir īpašs – jaunas satikšanās, emocijas un pēc vasaras jauns ritms… Lai 1.septembris mūsu ģimenēs ienāk ar 
prieku, lai mums netrūkst gudrības un izturības tikt galā ar jaunā 
mācību gada izaicinājumiem, lai pietiek spēka un enerģijas katrai 
dienai un katram bērnam! Strādāt, smaidīt, saredzēt un iedvesmas 
garu vienam no otra rast!

 Mežāres pamatskolas direktora p.i. Ilona Golovceva
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No 2019. gada 27. maija 

līdz 28. jūnijam Krustpils no-

vada pašvaldība aicināja jau-

niešu organizācijas, biedrības 

vai nodibinājumus iesniegt 

jaunatnes iniciatīvu projektu 

pieteikumus atklātajam pro-

jektu konkursam „Priekšlai-

cīgas mācību pārtraukšanas 

(PMP) riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projek-

tos”.

Projektu mērķa grupa – 

skolēni ar risku nepabeigt 

skolu, viņu mācību motivā-

cijas palielināšana un aktīvas 

līdzdalības veicināšana ikdie-

nas dzīvē.

Projektu konkurss notika 

Eiropas Sociālā fonda pro-

jekta „Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas sama-

zināšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001 

jeb „PuMPuRS” ietvaros. 

Konkursa mērķi:

palielināt priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riska 

grupas izglītojamo motivā-

ciju turpināt izglītību un vei-

cināt viņu aktīvu līdzdalību 

ikdienas dzīvē.

Iesaistīt priekšlaicīgas mācī-

bu pārtraukšanas riska grupas 

izglītojamos jauniešu aktivi-

tātēs un jaunatnes iniciatīvu 

projektos ārpus formālās iz-

glītības, nodrošinot aktivitāšu 

pieejamību iespējami tuvu 

bērnu un jauniešu dzīves un 

mācību vietai.

Līdz noteiktajam termi-

ņam bija iesniegti četri pro-

jekta iesnieguma pieteikumi, 

no kuriem viens tika apstipri-

nāti un tas ir biedrības „Silta 

sirds” projekts „Tu vari būt kā 

ES”. Projekta „Tu vari būt kā 

ES!” mērķis ir mazināt mācību 

pārtraukšanas risku Krustpils 

novada jauniešu vidū, moti-

vēt jauniešu turpināt mācī-

bas un iesaistīt tos dažādās 

aktivitātēs, kurās jaunieši 

līdzdarbosies ārpus skolas 

un veidos sociāli atbalstošas 

saites savu vienaudžu vidū. 

Projekta aktivitāšu īstenoša-

na notiks laikā no 2019. gada 

1. oktobra līdz 2020. gada 

31. augustam.

Vairāk informācijas par 

projektu: www.pumpurs.lv.

Informāciju sagatavoja:
Angelīna Tukiša

Krustpils novada 
pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 
speciālis te

 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 

2019.gada 21. augusta 

Krustpils novada domes 

sēdē izskatīti un pieņemti 

lēmumi šādos jautājumos:

• Par Krustpils novada 

pašvaldības saistošajiem no-

teikumiem Nr. 2019/7 „Par 

Krustpils novada pašvaldī-

bas nodevām” (apstiprināt 

Krustpils novada pašvaldī-

bas 2019. gada 21. augusta 

saistošos noteikumus Nr. 

2019/7 „Par Krustpils novada 

pašvaldības nodevām” un 

paskaidrojuma rakstu)

• Par grozījumu Krustpils 

novada pašvaldības domes 

2019.gada 29.marta lēmu-

mā (sēdes protokols Nr. 4, 

2.punkts) (grozīt Krustpils 

novada pašvaldības domes 

2019.gada 29.marta lēmu-

mu (protokols Nr.4,2.p.) izsa-

kot 4.punktu jaunā redakcijā)

• Par darba uzdevuma 

Krustpils novada attīstības 

programmas 2020. – 2026.

gadam izstrādei apstiprinā-

šanu jaunā redakcijā (Ap-

stiprināt darba uzdevumu, 

atzīt par spēku zaudējušu ar 

Krustpils novada pašvaldības 

domes 2018.gada 19.sep-

tembra lēmumu (protokols 

Nr.9,1.p. 4.apakšpunkts) ap-

stiprināto pielikumu).

• Par grozījumiem lēmu-

ma „Par Krustpils novada 

pašvaldības Jaunatnes po-

litikas attīstības plāna 2020. 

– 2026.gadam izstrādes uz-

sākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu” pielikumā 

(grozīt Krustpils novada paš-

valdības domes 2019.gada 

20.marta lēmuma (protokols 

Nr. 3, 1.p.) izsakot jaunā re-

dakcijā)

• Par lokālplānojuma, kas 

groza Krustpils novada te-

ritorijas plānojumu 2013. 

– 2024. gadam, nekustama-

jiem īpašumiem „Indras” un 

„Indraines”, Krustpils pagas-

tā, Krustpils novadā, pirmās 

redakcijas nodošanu publis-

kajai apspriešanai un institū-

ciju atzinumu saņemšanai 

(nodot lokālplānojuma, kas 

groza Krustpils novada te-

ritorijas plānojumu 2013. 

– 2024. gadam pirmo redak-

ciju publiskai apspriešanai 

un institūciju atzinumu sa-

ņemšanai)

• Par Krustpils novada paš-

valdības Medību koordināci-

jas komisijas apstiprināšanu 

(apstiprināt Krustpils novada 

pašvaldības Medību koordi-

nācijas komisiju uz četriem 

gadiem)

• Par Krustpils novada 

vēlēšanu komisijas locek-

ļu kandidātu pieteikšanas 

termiņu (noteikt Krustpils 

novada vēlēšanu komisijas 

locekļu kandidātu pieteikša-

nas termiņu līdz 2019. gada 

9. septembrim)

• Par pašvaldībai piekritīga 

zemes īpašuma ”Meža ceļš” 

nodošanu bez atlīdzības 

valsts īpašumā Zemkopības 

ministrijas personā (piekrist 

nodot bez atlīdzības valsts 

īpašumā pašvaldībai piekritī-

go zemes īpašumu – 0,1330 

ha platībā)

• Par pašvaldībai piekritīga 

zemes īpašuma ”Steķu sila 

ceļš” un ceļa Nr.4 – 29 no-

došanu bez atlīdzības valsts 

īpašumā Zemkopības minis-

trijas personā( piekrist nodot 

bez atlīdzības valsts īpašumā 

nekustamo īpašumu 0,5430 

ha platībā un ceļu Nr.4 – 29.)

• Par nekustamā īpašu-

ma „Kūkas Nr.1” – 11, Kūkas, 

Kūku pagasts, Krustpils no-

vads, trešās izsoles rezultātu 

(atzīt par nenotikušu trešo 

izsoli, pārtraukt nekustāmā 

īpašuma atsavināšanu)

• Par nekustamā īpašu-

ma „Kūkas Nr.4” – 20, Kūkas, 

Kūku pagasts, Krustpils no-

vads, trešās izsoles rezultātu 

(atzīt par nenotikušu trešo 

izsoli, pārtraukt nekustāmā 

īpašuma atsavināšanu)

• Par nekustamā īpašu-

ma „Vladi”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads, pirmās iz-

soles atzīšanu par nenotiku-

šu un otro izsoli (atzīt pirmo 

izsoli par nenotikušu, pārdot 

nekustamo īpašumu „Vladi” 

otrajā izsolē par nosacīto 

cenu 13500 EUR ar augšup-

ejošu soli)

• Par dzīvokļa ierakstīša-

nu Zemesgrāmatā (ierakstīt 

zemesgrāmatā uz Krustpils 

novada pašvaldības vārda kā 

patstāvīgu īpašumu, pašval-

dības bilancē esošu dzīvokli 

„Kūkas Nr.5” – 8, Kūkas, Kūku 

pagasts, Krustpils novads.)

• Par dzīvojamās telpas īres 

tiesību piešķiršanu (piešķirt 

dzīvojamās telpas īres tiesī-

bas vispārējā kārtībā)

• Par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu (paga-

rināt dzīvojamās telpas īres 

līgumu)

• Par deklarētās dzīvesvie-

tas anulēšanu (jautājums 

netika skatīts, jo persona 

līdz domes sēdei deklarējusi 

savu dzīvesvietu citur)

• Par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu (paga-

rināt dzīvojamās telpas īres 

līgumu)

• Par deleģēšanas līguma 

noslēgšanu ar Jēkabpils pil-

sētas pašvaldību (noslēgt 

deleģēšanas līgumu ar Jē-

kabpils pilsētas pašvaldību 

par pedagoģiski medicīnis-

kās komisijas pakalpojumu 

izmantošanu)

• Par ikgadējā atvaļinā-

juma piešķiršanu Krustpils 

novada domes priekšsē-

dētājam (piešķirt Krustpils 

novada domes priekšsēdē-

tājam apmaksātu ikgadējo 

atvaļinājumu) 

Domes sēdē izskatīti un pieņemti lēmumi

Noslēdzies jaunatnes 
iniciatīvu projektu konkurss

Krustpils novada paš-

valdība informē, ka tās 

administratīvajā teritorijā – 

Mežāres ciematā un Kūku 

pagastā notiks zemessar-

gu mācības no 2019. gada 

27. septembra līdz 29. 

septembrim.

Mācību laikā pārvieto-

sies militārā tehnika un tiks 

izmantota salūtmunīcija. 

Lūgums iedzīvotājiem iz-

turēties ar sapratni pret ze-

messargu mācībām, kuru 

mērķis ir pilnveidot zemes-

sargu iemaņas zemessar-

dzes uzdevumu pildīšanā.

29. septembrī no 

plkst. 11.00 līdz 14.00 

Mežāres ciemā ir plānota 

militārās tehnikas un iero-

ču demonstrēšana. 

Krustpils novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā notiks 
zemessargu mācības
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Projekts tiek īstenots Izglī-

tības un zinātnes ministrijas 

Jaunatnes politikas valsts 

programmas 2019.g adam 

valsts budžeta   fi nansējuma 

ietvaros no  9.augusta  līdz  8.

decembrim

Projekta galvenais mēr-

ķis ir izstrādāt modeli un 

rīcības plānu plānveida un 

strukturētai Krustpils novada 

jauniešu, darbā ar jaunatni 

iesaistīto personu pašvaldībā 

un jaunatnes jomā strādājo-

šo nevalstisko organizāciju 

sadarbībai. Projekta ietvaros 

tiks attīstīti divi darba ar jau-

natni rīcības virzieni, t.i., jau-

niešu līdzdalība un jaunatnes 

jomā iesaistīto personu un 

institūciju kapacitātes stip-

rināšana. Projekta galvenās 

aktivitātes:

• 2 dienu apmācības „Atver 

durvis sadarbībai” Krustpils 

novada jauniešiem, darbā ar 

jaunatni iesaistītajām perso-

nām un jaunatnes jomā strā-

dājošo nevalstisko organizā-

ciju pārstāvjiem par iniciatīvu 

plānošanu un īstenošanu 

vietējās kopienas labā;

• sadarbības modeļa un rī-

cības plāna izstrāde eksperta 

vadībā;

• sadarbības modeļa un 

rīcības plāna integrēšana 

Krustpils novada Jaunatnes 

politikas attīstības plānā 

2020. – 2026.gadam;

Projekta mērķauditorija ir 

Krustpils novada jaunieši ve-

cumā no 13 līdz 25 gadiem, 

darbā ar jaunatni iesaistītās 

personas pašvaldībā, kā arī 

jaunatnes jomā strādājošās 

nevalstiskās organizācijas. 

Projekta rezultātā tiks izstrā-

dāts sadarbības modelis un 

rīcības plāns, kas veicinās 

Krustpils novada jauniešu, 

darbā ar jaunatni iesaistī-

to personu pašvaldībā un 

jaunatnes jomā strādājošo 

nevalstisko organizāciju sav-

starpējo koordināciju un to 

kapacitātes celšanu. Izstrā-

dātais sadarbības modelis 

un rīcības plāns tiks integrēts 

Krustpils novada pašvaldības 

Jaunatnes politikas attīstības 

plānā 2020. – 2026.gadam. 

Projekts veicinās vietējās 

jaunatnes politikas saska-

ņotu izstrādi un īstenošanu, 

jauniešu līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā, kā arī starpin-

stitūciju sadarbības pilnveidi.

Informāciju sagatavoja:
Angelīna Tukiša, Krustpils 

novada pašvaldības
Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Projekts tiek īstenots 

Izglītības un zinātnes mi-

nistrijas Jaunatnes poli-

tikas valsts programmas 

2019. gadam valsts budže-

ta   fi nansējuma ietvaros 

no  9.augusta  līdz  8.decem-

brim.

Aicinām Krustpils nova-

da jauniešus, darbā ar jau-

natni iesaistītās personas 

pašvaldībā un jaunatnes 

jomā strādājošo nevalstis-

ko organizāciju pārstāvjus 

piedalīties apmācībās par 

iniciatīvu plānošanu un īs-

tenošanu vietējās kopienas 

labā! Apmācības notiks no 

14. līdz 15. septembrim 

Gārsenes pilī Aknīstes no-

vadā!

 Apmācību mērķi:

• veidot izpratni par ie-

spējām rīkoties vietējās 

kopienas labā un dažādu 

iestāžu/organizāciju sadar-

bības iespējām vietējās ko-

pienas labā;

• veicināt savstarpējo sa-

darbību starp jauniešiem, 

darbā ar jaunatni iesaistīta-

jām personām pašvaldībā 

un jaunatnes jomā strādā-

jošām nevalstisko organizā-

ciju pārstāvjiem;

• veidot izpratni par jau-

niešu līdzdalības veicināša-

nas iespējām;

• attīstīt jauniešu līderības 

spējas un motivāciju iesais-

tīt citus savu iniciatīvu īste-

nošanā vietējās kopienas 

labā.

 Pieteikšanās apmācībām 

līdz 9.septembrim, pietei-

kuma anketa pieejama paš-

valdības mājaslapā jaunu-

mu sadaļā rakstā „Piesakies 

apmācībām „Atver durvis 

sadarbībai””. 

 Dalībnieki: no pagasta 

tiek aicināti pieteikties 2 

pārstāvji – 1 jaunietis vecu-

mā no 15 līdz 25 gadiem un 

1 darbā ar jaunatni iesais-

tītā persona. Dalības pie-

teikums jāaizpilda katram 

pārstāvim!

 A pmācības jaunatnes 

darbiniekiem un jaunie-

šiem notiks atsevišķi, to-

mēr dažās sesijās tās notiks 

kopā, lai viens otram palī-

dzētu izstrādāt ideju, kuru 

varēs īstenot savā vietējā 

kopienā.

Apmācības vadīs: nefor-

mālās izglītības apmācību 

vadītāja Ieva Garjāne.

Apmācības notiks pilnas 

2 dienas, tāpēc svarīgi, lai 

pārstāvji varētu piedalīties 

visas apmācību dienas! Ap-

mācības ir BEZ MAKSAS!

Ja rodas jautājumi vai 

nepieciešama papildus in-

formācija, lūdzu, raksti vai 

zvani – Angelīnai Tukišai, 

tālr.: 28311364, e-pasts: an-

gelina.tukisa@krustpils.lv

Informāciju sagatavoja:
Angelīna Tukiša

Krustpils novada 
pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 
speciāliste

Vīpes amatniecības centrs 

„Māzers” turpina nodot ne-

materiālo kultūras manto-

jumu. Šajā vasarā centra 

piedāvājumu papildinājusi 

keramika, īstenojot vairākus 

nozīmīgus projekta posmus. 

Īstenojot Latvijas Valsts 

mežu atbalstītās Zemgales 

kultūras programmas 2019 

projektu ,,Zemgales kerami-

ķu ieguldījums Latvijas ke-

ramikā”, Vīpes amatniecības 

centrā šovasar uzsākta ap-

mācība keramikā. Projekta 

ie tvaros aizvadīta vēstures 

lekcija, kā arī nodarbību da-

lībnieki satikās ar keramiķi 

Ausmu Žūriņu.

Projekta ietvaros 4. jūnijā 

notika lekcija ,,Ieskats Zem-

gales podniecības tradīcijās, 

caur Jēkabpils Vēstures mu-

zeja krājumu”, ko sagatavoja 

Jēkabpils Vēstures muzeja 

krājuma glabātāja Iluta Bēr-

ziņa. Klausītāji tika iepazīsti-

nāti ar apkārtnes podniecī-

bas tradīcijām, veiktajiem ar-

heoloģiskajiem izrakumiem 

Krustpils pusē un muzejā 

esošo keramikas priekšmetu 

krājumu.

24.jūlijā keramikas apmā-

cību dalībnieki viesojās kera-

miķes Ausmas Žūriņas dzim-

tas mājās „Josti” Vīpes pagas-

tā. Ilggadējā Rīgas Dizaina 

un mākslas vidusskolas (to-

laik Lietišķās mākslas vidus-

skolas) pasniedzēja Ausma 

Žūriņa ir Latvijas Mākslinie-

ku Savienības biedre kopš 

1960. gada. Par savu de-

vumu mākslā novērtēta ar 

Valsts Kultūrkapitāla fonda 

piešķirto mūža stipendiju 

(kopš 2017. gada). Tikšanās 

laikā ar mākslinieci bija ie-

spēja aplūkot viņas darbu 

kolekciju, kam visa pamatā 

ir latviešu zemnieku trauki. 

Piena podus, medauniekus, 

bļodas un citus tradicionā-

los latviešu māla traukus 

Ausma Žūriņa ir veidojusi 

ar smalku līnijas izsvērumu, 

dažādās toņu niansēs, no-

strādājot formu līdz pilnībai.

Vīpes amatniecības cen-

trā „Māzers” pakāpeniski tiek 

papildināts keramikas aprī-

kojums un telpas pielāgotas 

regulārām nodarbībām ar 

mālu. No 28. jūnija notiek 

regulāra prasmju apgūšana 

meistarklasēs mākslinieces 

Eleonoras Pastares vadībā. 

Pirmie audzēkņu darbi jau 

apdedzināti malkas ceplī, 

taču aizvien gaidām pietei-

kumus no jauniem dalībnie-

kiem! Nodarbībās iespējams 

piedalīties visiem interesen-

tiem bez vecuma ierobežo-

juma.

Projekta noslēgumā tiks 

veidota izstāde ,,Zemgales 

keramikas nākotnei”, izrādot 

gan apmācību laikā tapušos 

audzēkņu darbus, gan aici-

not piedalīties profesionā-

liem reģiona māksliniekiem.

Krustpils novada Vīpes 

amatniecības centrs „Mā-

zers” kopš 2011. gada pie-

dāvā apgūt nemateriālā kul-

tūras mantojuma prasmes. 

Centrā regulāri iespējams 

apgūt kokapstrādi, aušanu, 

keramiku, mašīnadīšanu un 

citus amatus meistarklasēs, 

kā arī aplūkot mākslas un 

amatniecības darbu izstā-

des.

Sagatavoja 
Inese Bramane

Vīpes amatniecības centra 
,,Māzers” vadītāja

inese.bramane@krustpils.lv

Amatniecības centrs „Māzers” 
īsteno projektu „Zemgales keramiķu 
ieguldījums Latvijas keramikā”

Krustpils novads īsteno projektu 
„Atver durvis sadarbībai”

KRUSTPILS NOVADA DOME ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ, AR 

AUGŠUPEJOŠU SOLI PĀRDOD ŠĀDU NEKUSTAMO ĪPAŠUMU:

1. „Vladi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, ar kopējo platību 6.78 ha, 

par sākumcenu EUR 13500. 

Izsole notiks 2019.gada 3.oktobrī plkst. 10.00 

Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpilī. 

Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu var iepazīties tīmekļa vietnē: 

http://www.krustpils.lv.”

 

Krustpils novada dome 

2019.gada 21.augustā pieņē-

ma lēmumu (prot. nr.10, 5.p.) 

„Par lokālplānojuma, kas gro-

za Krustpils novada teritorijas 

plānojumu 2013. – 2024. ga-

dam, nekustamajiem īpašu-

miem „Indras” un „Indraines”, 

Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā, pirmās redakcijas no-

došanu publiskajai apsprie-

šanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai.”

Lokālplānojumu mērķis ir 

mainīt Krustpils novada terito-

rijas plānojumā 2013. – 2024. 

gadam noteikto funkcionālo 

zonējumu un izmantošanas 

nosacījumus nekustama-

jiem īpašumiem „Indras” un 

„Indraines” no „Lauksaimnie-

cības teritorija (L)” un „Meža 

teritorija (M)” uz „Publiskās 

apbūves teritorija (P1)”, kurā 

būtu atļauta aizsardzības un 

drošības iestāžu apbūve un 

to darbības nodrošināšanai 

nepieciešamie objekti un in-

frastruktūras izveidošana, tai 

skaitā šautuves, kazarmu un 

noliktavu apbūve.

Lokālplānojuma publiskās 

apspriešanas laiks noteikts 

no 2019.gada 2.septembra 

līdz 30.septembrim. Publiskās 

apspriešanas sanāksme no-

tiks 2019.gada 19.septembrī 

plkst.15.00 Krustpils pagasta 

kultūras namā (adrese: „Dau-

gavieši„, Spunģēni, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads).

Rakstiskus priekšlikumus 

līdz 2019.gada 30.septem-

brim var: 

• iesniegt personīgi vai 

nosūtīt pa pastu Krustpils 

novada pašvaldībā (adrese: 

Rīgas iela 150 a, Jēkabpils, LV 

– 5202);

• sūtīt elektroniski ar drošu 

elektronisko parakstu uz e-

pastu: novads@krustpils.lv;

• iesniegt Latvijas ģeotel-

piskās informācijas portāla 

www.geolatvija.lv sadaļā „Te-

ritorijas attīstības plānošana”. 

Ar lokālplānojumu var 

iepazīties Krustpils pagasta 

pārvaldē (adrese:„Daugavieši”, 

Spunģēni, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads), Krustpils 

novada administrācijā 29.ka-

binetā (Rīgas iela 150a, Jēkab-

pils), kā arī interneta vietnē 

www.krustpils.lv sadaļā „Sa-

biedrības līdzdalība” un Latvi-

jas ģeotelpiskās informācijas 

portāla https://geolatvija.lv/

geo/tapis#document_14578)

Kontaktpersonas: Krustpils 

novada pašvaldības Attīstības 

nodaļas vadītāja Inga Rube-

ne, t.29406408, e-pasts: inga.

rubene@krustpils.lv, Krustpils 

pagasta pārvaldes vadītāja 

Andra Munce, t.: 26602676, 

e-pasts: andra.munce@krust-

pils.lv . 

Paziņojums par lokālplānojuma 
nekustamajiem īpašumiem „Indras” un 
„Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils 
novadā, pirmās redakcijas publisko 
apspriešanu

Apmācības jauniešiem, darbā ar 
jaunatni iesaistītajām personām 
pašvaldībā un jaunatnes jomā strādājošo 
nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par 
iniciatīvu plānošanu un īstenošanu 
vietējās kopienas labā
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Vasara 
Krustpils
pagasta 
bibliotēkā

17.augustā Marinzejas muižā 

norisinājās Sēlijas novadu apvie-

nības un Krustpils 17.augustā Ma-

rinzejas muižā norisinājās Sē lijas 

novadu apvienības un Krustpils 

novada jauniešu die na „Dzimis 

Sēlijā”. Visas aktivitātes pasākuma 

dienā bija bez maksas, pateico-

ties visu astoņu iesaistīto paš-

valdību fi nansiālajam atbalstam. 

Pasākums norisinājās jau piekto 

gadu pēc kārtas un priecēja jau-

niešus ar dažādām aktivitātēm, 

konkursiem, pārsteigumiem un, 

protams, kārtīgu ballīti. Pasākuma 

programma bija plaša, lai ikviens 

varētu atrast sev interesējošu akti-

vitāti. Svētkus ar laba vēlējumiem 

un sveicieniem atklāja Krustpils 

novada domes priekšsēdētāja 

vietniece Kornēlija Brūniņa. At-

klāšanas ceremonijā, izlozes veidā 

tika noskaidrots nākamās Sēlijas 

novadu jauniešu dienas organi-

zators. Nākamajā gadā 

tiekamies – Jēkabpils 

novadā. Pasākuma 

pirmajā dienas daļā 

jaunieši piedalījās ko-

mandu cīņās „Izlauzies”. 

Komandu cīņās jaunieši, 

pildot dažādus uzdevu-

mus izlauzās radošumā, 

atjautībā, spēkā un veiklībā. Die-

nas turpinājumā neformālā gai-

sotnē izzināja Latvijas Radio Pieci 

ētera personības Inese Pučekas 

ceļu līdz sapņu darbam, spraigo 

ikdienu un dzīvi pie radio pults. 

Dienas otrajā daļā ikviens varēja 

izbaudīt pozitīvas emocijas un 

neaizmirstamus mirkļus aizrau-

jošā peintbola spēlē, izskraidīties 

burbuļfutbola spēlē, uzspēlēt vir-

tuālās realitātes spēles, pilnveidot 

savas prasmes dažādās radošajās 

darbnīcās, kā arī tikt pie foršām 

bildēm nieka pāris minūšu laikā 

momentfoto stendā. Pa-

ralēli aktivitātēm ikviens 

pasākuma apmeklētājs 

varēja apskatīt fotoizstā-

des „Šī puse” un „Mana 

pašvaldība – mana sapņu pils”. Va-

kara daļa bija iespaidiem bagāta. 

Dienas noslēgumā tika apbalvoti 

komandu cīņu „Izlauzies” dalībnie-

ki. Lai nevairotu sīvu sportisku sa-

censību, nebija cīņas par medaļu, 

bet gan par īpašām nominācijām, 

ko tiesneši komandām piešķīra. 

Tāpat tika apbalvoti fotokonkursa 

„Mana pašvaldība – mana sapņu 

pils” uzvarētāji un tika pateikts 

paldies pašvaldībām par atbalstu 

un sadarbības iespējām. Pēc tam 

visi kopā izbaudīja grupas „Roll-

mans Band” sniegto koncertu, 

vakarā noslēgumā vienojās kopī-

gā dejas solī DJ Mareka Liepiņa 

vadībā.

 Tie bija fantastiski jauniešu 

svētki un neaizmirstams piedzīvo-

jums vasaras noslēgumā!

Jāatzīst, ka brīvprātīgo kustība 

Krustpils novadā arvien pieaug un 

teju neviens pasākums nav iedo-

mājams bez brīvprātīgo atbalsta. 

Tāpēc vislielākais paldies par iegul-

dījumu svētku radīšanā sakāms 

tieši brīvprātīgajiem. Paldies Jums 

par atsaucību, atbalstu, ieguldīto 

darbu un enerģiju. Bez jums jau-

niešu dienas nebūtu izdevušās tik 

lieliskas. Tāpat paldies ikvienam, kas 

pasākumu apmeklēja, juta līdzi, teica 

labus vārdus, deva vērtīgus pado-

mus un jaunas idejas. Tiekamies nā-

kamajā gadā Jēkabpils novadā!

Foto: Kārlis Zalāns
Informāciju sagatavoja:

Angelīna Tukiša
Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 
s peciāliste

Marinzejas muižā aizvadīti fantastiski jauniešu svētki

Arvien vairāk dabā jūtams rudens 

tuvums, kad koku lapas kļūst košā-

kas, rīti vēsāki, bet vakari tumšāki. 

Tikpat strauji ir pietuvojies arī jaunais 

2019./2020. mācību gads. 

22. augustā Krustpils novada do-

mes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

kopā ar Krustpils novada pašvaldī-

bas izpilddirektoru Raimondu Spēku, 

novada deputātiem – Viju Stiebriņu, 

Dainu Kalvi, Krustpils novada pašval-

dības pārstāvjiem un Jēkabpils nova-

da izglītības pārvaldes vadītāja Anda 

Ķiploka, kā arī ar galveno speciālisti 

izglītības jautājumos Raineldu Muiž-

nieci apmeklēja visas Krustpils no-

vada pašvaldības izglītības iestādes, 

kur tikās ar katras izglītības iestādes 

vadību un pedagogiem.

Tikšanās laikā tika pārrunāts, kas 

paveikts vasarā, kā arī noskaidrots kā-

dos projektos izglītības iestādes tur-

pinās darboties vai uzsāks no jauna, 

pārbaudīts vai viss atbilst drošības 

noteikumiem un novērtēta kopumā 

izglītības iestāžu gatavība 2. septem-

brim. 

Skolēnu vasaras brīvlaikā skolās 

veikti dažādi darbi. Ir veikti gan kos-

mētiskie remonti, gan iegādāti jauni 

krēsli un galdi, āra trenažieri, ievietoti 

jauni logi un durvis, labiekārtota sko-

lu apkārtne. Tāpat arī, kļūstot mūs-

dienīgākiem un sekojot jaunajām 

tehnoloģijām, paaugstinot mācību 

kvalitāti, iepirktas jaunas interaktīvās 

tāfeles.

Īpašu uzmanību šogad Jēkabpils 

novada pašvaldības izglītības pār-

valde vērsa pirmsskolu gatavību 

jaunajam mācību gadam, jo no š.g. 

1. septembra stājas spēkā jaunās 

pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kas 

ir viens no trim saistošajiem vispārē-

jās izglītības dokumentiem skolām 

un skolotājām. Akcents tika vērsts uz 

materiālo resursu nodrošinājumu, lai 

īstenotu jaunā mācību satura ievie-

šanu (datortehnika, apģērba žāvētāji 

u.c.) un pedagoģisko kadru izglītoša-

nai ar pirmsskolas izglītības obligāto 

saturu. 

Kopumā Krustpils novada izglītī-

bas iestādēs jauno mācību gadu ie-

sāka 534 izglītojamie, no tiem 62 sko-

lēniem tas būs pirmais mācību gads. 

Savukārt pirmsskolā durvis vaļā vēra 

137 audzēkņi.

Informāciju sagatavoja
Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību  speciāliste
Justīne Iie

Krustpils novada 
mācību iestādes gatavas 
jaunajam mācību gadam

Jūlijā un augustā Krustpils pa-

gasta bibliotēkā bija iespēja pa-

vadīt brīvo laiku gatavojot skais-

tas rokassprādzes no pērlītēm. 

Ikviens, kas vēlējās, varēja izveidot 

dažādu rakstu un krāsu rokassprā-

dzi. Tika veidotas rokassprādzes 

arī tautiskos rakstos. Kuriem pēr-

ļošanas tehnika jau zināma, izvei-

doja paši savus rakstus, tādejādi 

tika izveidotas visdažādāko rakstu 

rotas. Šo iespēju izmantoja bērni 

no 6 gadu vecuma, jaunieši kā arī 

seniori. Kopā izveidotas vairāk kā 

70 rokassprādzes, kas sagādāja 

prieku gan pašiem pērļotājiem, 

gan citiem bibliotēkas apmeklē-

tājiem. 

Sarma Lazdiņa
 Krustpils pagasta bibliotēkas 

vadītāja
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Vēja spārniem ir aiztraucies siltā-

kais un saulainākais gadalaiks – va-

sara. Turpinot tradīcijas, Krustpils 

novada pašvaldības sociālais die-

nests ikvienā pagastā dzīvojošajiem 

bērniem piedāvāja vienu nedēļu 

no vasaras aizvadīt krāsainiem pie-

dzīvojumiem un smiekliem bagātā 

nometnē. 

Šogad norisinājās šādas 
vasaras nometnes:

„Kūku vasara” (Kūku pagastā, 

pie Sūnu pamatskolas, 08.07.2019. – 

12.07.2019.)

„Mežāres elpa” (Mežāres pa-

gastā. Mežārē – pie kultūras nama, 

15.07.2019. – 19.07.2019.) 

„Vīpes akmentiņi” (Vīpes pagas-

tā – pie kultūras nama, 15.07.2019. 

– 19.07.2019.)

„Aicinājums” (Spunģēnos – 

pie sporta zāles, Krustpils pagastā, 

22.07.2019. – 26.07.2019.)

„Varieši var!” (Variešu pagastā, 

pie kultūras nama, 22.07.2019. – 

26.07.2019.)

Vasaras atskaņās vēlos pateikties 

par brīnišķīgi pavadīto laiku bērnu 

un jauniešu nometnēs Krustpils no-

vada Mežāres un Variešu pagastos. 

Nometnes laikā tās dalībniekiem 

tika piedāvātas daudzveidīgas dar-

ba formas: minilekcijas,  prezentāci-

jas, grupu darbs, talantu šovs, teātra 

iestudēšana, spēles, dejošana, rado-

šās darbnīcas, popiela, kino pēcpus-

diena, pārgājieni, muzikālā viktorīna 

u.c.

Jāatzīst, ka visspilgtākās emocijas 

varēja novērot braucot ar kanoe lai-

vām pa Daugavas krācēm, kur kat-

ram bija iespēja apgūst airēšanas 

iemaņas! Jauki laiks bija pavadīts 

arī vērojot skaisto dabu mūsu pašu 

Baļotes ezerā braucienā ar laivām. Ir 

skaisti kavēties patīkamās atmiņās 

par pavadīto laiku pie jūras, kuras 

viļņos varēja izbaudīt sāļo ūdens 

garšu un mūzikas ritmos izdejojot 

apgūtās jaunās dejas. Katra diena 

tika noslēgta ar vakara apli, kas radīja 

īpašu emocionālu noskaņojumu un 

atvērtību sarunām par to, kas notiek 

nometnes bērnu un jauniešu prātos 

un sirdīs, kādi dienas notikumi īpaši 

uzrunājuši, kā veidojas komunikācija 

ar citiem nometnes dalībniekiem.

Mežāres pagasta nometņu dalīb-

nieki, kuru lielākais vairums bija zēni, 

patīkami pārsteidza ar savu aktīvo 

līdzdalību talantu šovā un radošo 

pieeju dažādos konkursos, kā arī 

prasmi sastrādāties komandās. Sa-

vukārt, Variešu nometnes dalībnie-

ki, priecēja ar savu izturību, jau otro 

gadu pēc kārtas, veicot aptuveni 10 

km garu pārgājienu, un parādot sa-

vas spējas izrādes iestudēšanā. 

Sirsnīgi vē-

los pateikties 

katram bēr-

nam un jaunietim, kā arī viņu vecā-

kiem par iespēju pavadīt laiku kopā, 

gūstot savstarpēju pieredzi. Paldies 

viesiem atbalstītājiem un Krustpils 

novada pašvaldībai. Uz tikšanos arī 

nākamgad!

Nometnes vadītāja Marija 
Goršelatova

Katru gadu nometnes atstāj lie-

liskas atmiņas gan bērniem, gan 

skolotājiem, tāpēc ikviena pagasta 

nometne tiek gaidīta ar prieku, un 

lielu entuziasmu īstenot visas jaunās 

un jautrās ieceres.

Nometnes šovasar aizvadījām 

krāsainu smaidu noskaņās.

Man, kā vadītājam nometņu pie-

dzīvojumu laiks aizsākās ar Kūku 

pagasta bērniem un jauniešiem, 

kuri uz nometni bija pulcējušies ļoti 

kuplā pulkā. Visi gatavi līdzdarboties, 

draudzēties un superīgi pavadīt ne-

dēļu. Lai nometne būtu izdevusies, 

ir jārada nometnes atpazīšanas zīme 

– karogs. Kūku bērni izmantojot sa-

vus radošos prātus radīja skices, un 

izveidoja lielu, krāsainu karogu, par 

kuru visiem bija prieks – šaubu nav! 

Lietainās dienas mijās ar sauli, tāpēc 

izmantojām ikvienu saulaino dienu 

dažādām sporta, orientēšanās un 

jautrības aktivitātēm ārā. Nedēļas 

laikā nometnes dalībnieki apguva 

teātra mākslu un deju soļus, lai no-

metnes noslēgumā priecētu visus 

Kūku iedzīvotājus ar izrādi „Sarkan-

galvīte pa jaunam” Kūku lapenē. 

Skatītāji dalībnieku veikumu novēr-

tēja ļoti atzinīgi.

Turpinot piedzīvojumu vasaru – 

aizvadījām lielisku nedēļu kopā ar 

Vīpes bērniem un jauniešiem. Vīpes 

dalībnieki katru gadu pārsteidz ar 

savu aktivitāti, organizētību un ide-

jām. Jau pirmajā dienā metāmies 

izaicinājumos, un devāmies laivu 

braucienā pa Daugavas ūdeņiem 

un krācēm. Ikviens ar prieku izbau-

dīja braucienu, un bija gandarīts, 

ka spējis pieveikt 5 km. garo ceļa 

posmu airējot. Lieliskas emocijas 

dalībniekiem sagādāja foto orientē-

šanās uzdevumi Vīpes ciematā. Tika 

radīta jautri un neaizmirstami foto! 

Tāpat kā citās nometnēs arī šeit tika 

iestudēta izrāde, kura pirmizrādi un 

viesizrādi piedzīvoja Mežāres pagas-

tā. Pēc tam jautrās un pozitīvās no-

skaņās tika rādīta arī Vīpes pagastā.

Nometņu sezonu noslēdzām 

ar atraktīvu nometni Krustpils pa-

gastā. Šie bērni un jaunieši atmiņā 

ir palikuši kā aktīvi un nenogurdi-

nāmi sporta aktivitāšu fani. Jautrās 

aktivitātēs, tautas bumbas turnīros 

un spēlēs izdauzījāmies gan sporta 

zālē, gan brīvā dabā, kā arī devāmies 

piedzīvojumu laivu braucienā. 

Visu nometņu nedēļu dienas 

noslēdzām ar savu šīs dienas emo-

cijzīmju radīšanu un emociju pla-

kāta izveidošanu Noslēguma dienā 

braucām Ekskursijā uz Jūrmalu, lai 

izbaudītu jūru līdz ceļiem, sauli sejā 

un smiltis matos. Katram dalībnie-

kam tika izsniegts apliecinājuma 

raksts par dalību nometnē un mag-

nēts, ko nedēļas laikā pats darinājis.

Pēc katras nometņu sezonas ir 

liels gandarījums par paveikto, pro-

tams, prieks lasīt dalībnieku atziņas 

par nometni. Kā piemēram Kūku 

nometnes dalībniece raksta šādi: 

„Paldies par interesanto, foršo no-

metni. Gribētos nometni vismaz 

divas nedēļas. Tas būtu perfekti. 

Katra diena bija aizraujoša, superīga. 

Paldies mūsu lieliskajiem vadītājiem. 

Jūs bijāt un būsiet labākie! Smaids 

sejās bija visiem. Tautas bumba un 

mafi ja bija – BOMBA! Bučas, mīlam!”

Neviltotu prieku sagādāja Vīpes 

dalībnieču – Evitas un Dārtas – radio 

sveiciens un izturības vēlējums no-

metņu vadītājiem un skolotājiem. 

Paldies Jums!

Lai nometnes būtu izdevušās 

neiztikt bez spēcīgas, saliedētas 

darba komandas. Paldies Nikam 

Grīsniņam – Grīslim, Janai Lukja-

novai, Darjai Semjonovai, Dārtai 

Ozoliņai, Initai Gādmanei, Marijai 

Goršelatovai par ieguldīto enerģiju. 

Par neaizmirstamo laivu braucienu 

piedāvājumu neizsakāms paldies 

atpūtas vietai „Daugmales”. Liels pal-

dies pārvaldēm, katra pagasta so-

ciālajam darbiniekam un visiem kuri 

labās domās un darbos bija kopā ar 

mums!

Hei – Tiekamies nākamgad!

Nometnes vadītājs 
Rolands Laguns

Veiksmīgi noslēgušās Krustpils novada pašvaldības 
Sociālā dienesta rīkotās bērnu un jauniešu nometnes

Krustpils novada pašvaldība aicina 

izvirzīt pretendentus apbalvošanas 

ceremonijai, Latvijas Republikas Prok-

lamēšanas 101.gadadienai veltītajā 

svētku pasākumā.

Pašvaldības apbalvojumi – Goda 

raksti, Atzinības raksti un Pateicības 

raksti – tiek piešķirti fi ziskām un ju-

ridiskām personām, kuras veicina 

Krustpils novada atpazīstamību, iz-

augsmi, uzņēmējdarbību, cilvēku 

labklājību, kā arī par sasniegumiem, 

augstiem rezultātiem un ieguldījumu 

Krustpils novadā kultūras, izglītības, 

sporta, kā arī citās jomās.

Aicinām izvirzīt pretendentus gan 

Goda rakstam, gan Atzinības rakstam, 

balstoties uz nolikumu „Par Krustpils 

novada pašvaldības apbalvojumiem 

– Goda Rakstu un Atzinības rakstu”. Ar 

apbalvošanas nolikumu var iepazīties 

Krustpils novada pašvaldības mājas-

lapā : www. krustpils.lv

Pretendentus apbalvošanai izvirza 

jebkura fi ziska vai juridiska persona, 

pašvaldības iestāžu vadītāji, Krustpils 

novada pašvaldības izpilddirektors, 

iesniedzot iesniegumu Krustpils no-

vada pašvaldības kancelejā Jēkab-

pilī, Rīgas ielā 150a, gan nosūtot pa 

pastu līdz šī gada 1.oktobrim! (Pasta 

adrese: Krustpils novada pašvaldība, 

Jēkabpils, Rīgas iela 150a, LV – 5202). 

Iesniegums atrodams Krustpils nova-

da pašvaldības mājaslapā. 

Aicina pieteikt Krustpils novada cienījamākos, 
spējīgākos un varošākos cilvēkus apbalvojumiem



6    2019. gada SEPTEMBRIS

No 15. līdz 18. augustam 

Krustpils novada Baļotes 

ezerā norisinājās Latvijas 

čempionāta karpu makšķe-

rēšanā trešais – noslēdzošais 

– posms. Tajā izšķīrās, kurš 

būs šīgada čempions un 

kuri sportisti pretendēs uz 

dalību pasaules čempionā-

tā. Trešajā posmā piedalījās 

23 komandas. Arī pirmie divi 

posmi notika Baļotes ezerā, 

kas pašlaik ir vienīgā ūdens-

tilpe Latvijā, kas var uzņemt 

tik lielu dalībnieku skaitu, 

reizē nodrošinot pieklājīgus 

karpu lomus. 

Pēc pirmajiem diviem 

posmiem pārliecinošā vadī-

bā ar 2 punktiem bija „Ami-

go Carp“. Likās, ka šī koman-

da viegli tiks pie čempionu 

titula, bet makšķernieka 

veiksme ir ļoti mānīga lieta. 

Bet par visu pēc kār-

tas...

Pirmajā dienā līdz va-

kara svēršanai pie zivīm 

bija tikušas septiņas 

komandas. Tikai vienai 

no tām bija divas kar-

pas, pārējām – pa vienai. Pir-

mā nakts bija veiksmīga „MK 

Saldus“, kas izvilka ne tikai 

sacensību lielāko zivi (8,425 

g), bet arī vēl pāris iespaidī-

gas karpas un izvirzījās vadī-

bā. Pavisam skābus ģīmjus 

rādīja favorītu „Amigo Carp“ 

dalībnieki 9. sektorā. Viņi bija 

viena no tām divām koman-

dām, kam pēc pirmās dienas 

un pirmās nakts protokolā 

nebija ko ierakstīt. Vīri 

sprieda, ka kaut kas jā-

maina, citādi čempionu 

tituls var aiziet gar de-

gunu. Neveiksmes tika 

norakstītas uz sektora 

īpatnībām – dziļums tur 

strauji palielinoties līdz 

3 metriem un ūdens esot 

aukstāks nekā citur, tādēļ kar-

pu nav. Lielākie „Amigo Carp“ 

konkurenti „Barons Baits“, 

„Copes nams“, „Capital Carp“, 

„Auto meistars“, „Carpio“ un 

„Mītava“ par lomiem nesū-

dzējās un sāka drūzmēties 

tabulas augšgalā, apdraudot 

favorītu izredzes uz zeltu. To-

mēr līdz piektdienas vakaram 

„Amigo Carp“, pamainījuši 

ēsmu, bija tikuši pie četrām 

karpām, paceļoties uz 12. 

vietu. Ja šajā pozīcijā izdotos 

noturēties līdz maču beigām, 

čempionu kauss būtu kaba-

tā. 

Varētu likties, ka makšķe-

rēšanas sacensības 72 stun-

du garumā aizrit miegaini, 

bez īpašām emocijām, lēni 

sūcot aliņu ērtos krēslos un 

sildoties augusta vēl siltajos 

saules staros. Tā nebūt ne-

bija – emocijas sita augstu 

vilni. Neliela pagrūstīšanās, 

pēc neofi ciālām ziņām, esot 

bijusi jau pirms maču sā-

kuma, WatsApp grupā tika 

ievietotas viltīgi maldinošas 

ziņas, kas varētu konku-

rentiem sajaukt prātus, un 

neiztika arī bez komandu 

un tiesnešu izspiegošanas 

ar binokļiem. Kā jau spor-

tā! Kopumā gan karpinieki 

šķiet draudzīga saime, un 

kaislības uzvirmo tikai īpaši 

saspringtos brīžos. 

Naktī uz sestdienu labi 

bija ķēries komandai „Ba-

rons Baits“, kas makšķerēja 

18. sektorā. Tur ķērās daudz 

un nelielas zivis, kas ļāva 

„baroniem“ pacelties uz 1. 

vietu. Otrajā čempionāta 

posmā jūlijā šajā sektorā 

līdzīgi veicās arī „Amigo 

Carp“. Ja naktī „baroni“ tika 

pie 10 ieskaites zivīm, tad 

dienā – tikai pie vienas. To-

ties vairākas „svarīgas“ zivju 

mammas izvilka „Tora Carp“, 

pirms pēdējās nakts izvirzo-

ties posma vadībā. 

Svētdienas naktī un rītā 

„Barons Baits“ ar 17 pieveik-

tām zivīm nedeva konku-

rentiem nekādas cerības 

un posmā fi nišēja 1. vietā. 

Komanda, kuras sa stāvā bija 

Jurijs Aļehno, Māris Bullis 

un Ainārs Barons, kopumā 

izvilka 38 karpas ar kopējo 

svaru 84 kg. Otro vietu ar 25 

karpām un 67,5 kg izcīnīja 

„Tora Carp“ (Andrejs Rižovs, 

Jevgeņijs Nilovs, Nikolajs Ko-

zirevs), bet trešie posmā bija 

„Carpio“ (Guntars Melderis, 

Aivis Bērziņš), kas pieveica 

17 zivis 48 kg kopsvarā. Ko-

pumā šajās sacensībās tika 

noķertas 270 karpas ar ko-

pējo svaru 674 kg. Vidējais 

zivs svars – 2,6 kg.

„Amigo Carp“ (Vitālijs 

Ņečepurenko, Ilja Ibatuļins, 

Artjoms Ņečepurenko) šajā 

posmā izrāva 10. vietu, kas 

ļāva komandai trīs posmu 

kopvērtējumā ar 12 punk-

tiem ieņemt pirmo vietu 

un iegūt 2019. gada čem-

pionu titulu. Turpmākajās 

vietās – „Barons Baits“ (16 

punkti) un „Carpio“ (19 

punkti). 

Pēc uzvarētāju apbalvo-

šanas rosība Baļotes ezera 

krastā vēl nerimās. Sporta 

makšķernieki piedalījās tāl-

mešanā, kur galvenais bija 

izpildīt normatīvu – 160 m.

Nākamais pasaules čem-

pionāts notiks Ukrainā, un 

ūdenskrātuvē, kur tas risinā-

sies, lai tiktu pie loma, apmē-

ram tik tālu jāspēj nogādāt 

ēsma. Tas pa spēkam bija 

vairumam izlases preten-

dentu. 

Šīs bija šīgada pēdējās 

sacensības Baļotes ezerā. 

Nākamās gaidāmas ziemā, 

kad tradicionāli notiks tau-

tas mači makšķerēšanā no 

ledus.

Juris Šteinbergs
Foto: Ilmārs Luksts

Baļotē noskaidroti Latvijas čempioni karpu makšķerēšanā

Otro gadu pēc kārtas, 

augusta sākumā Krustpils 

novadā, Krustpils pagasta 

„Līčos” norisinājušies „Svētki 

kopā ar zirgiem”, pulcējot 

kuplu skaitu gan dalībnie-

ku, gan skatītāju.

Svētki sākās ar svinīgu 

atklāšanu, kur runu teica 

Krustpils novada priekš-

sēdētājs Kārlis Pabērzs, 

Krustpils pagasta pārvaldes 

vadītāja Andra Munce, kā 

arī Mīļdzivnieku biedrības 

pārstāve Zanda Bojere. 

Šogad maršrutu sacen-

sībās pieteikti bija 80 zir-

gi. Jātniekiem bija iespēja 

piedalīties gan pirmo reizi, 

startējot maršrutā iesācē-

jiem, gan pārbaudīt savas 

spējas šķēršļu pārvarēšanas 

maršrutos 60 cm, 80cm, 100 

cm un 105 – 120cm augstu-

mos. Jātnieku sasniegumus 

vērtēja starptautiskas kva-

lifi kācijas tiesneši – Egīls 

Broks un Laura Tomsone.

Šajā gadā „Svētki kopā ar 

zirgiem” tika veltīti slavenā 

zirgkopja, Krustpils novad-

nieka  un zirgkopības entu-

ziasta – Viļa Stukuļa – 110. 

dzimšanas dienai. Skatītā-

jiem bija iespēja ne tikai 

apskatīt V. Stukuļa manto-

jumu zirgu parādē, bet arī 

uzzināt vairāk par to kādas 

zirgu šķirnes izveidotas un 

saglabātas līdz mūsdienām.

Visa pasākuma laikā ska-

tītājus priecēja arī dažādi 

muzikāli priekšnesumi, ku-

rus sniedza Variešu līnijde-

jas grupa „Variants”, Rožupes 

k.n. līnijdeju grupa „Rose Ri-

ver”, Bērzaunes šova dejas 

un Atašienes „Zvirbuļi” jau-

nieši. Īpašs priekšnesums 

bija „Zvirbuļi” jauniešu deja 

„Es izjāju prūšu zemi”, kura 

tika izdejota zirgu pavadībā. 

Lai gan galvenais uzsvars 

svētkos tika likts uz zirgiem 

un jātniekiem, neizpalika 

arī citas izklaides. Skatī-

tājiem bija iespēja vērto 

biedrības „Lūšu ķepas K9“ 

dienesta suņu paraugde-

monstrējums. Tāpat bija arī 

Valsts policijas hipologu 

(patruļas zirgi un viņu jāt-

nieki) demonstrējums ar 

zirgiem. Ar savu ekipējumu 

iepazīstināja arī Zemessar-

dzes 56. bataljona pārstāvji 

un sniedza iespēju pavi-

zināties ar zemessardzes 

apvidus automašīnu. Sport-

iskas izklaides – Mežakaķa 

tipa trasēs – piedāvāja bied-

rība „Daugavas Pārupieši”. 

Mazākajiem pasākuma 

apmeklētājiem bija iespēja 

izpausties radoši, darbojo-

ties biedrības „Silta sirds” un 

novadu bibliotēku darbnī-

cās vai ļauties sportiskākām 

aktivitātēm, izlēkājoties pie-

pūšamajās atrakcijās – milzu 

traktorā „John Deer”.

Neizpalika arī svētku tir-

dziņš, kurā varēja iegādā-

ties gan rotas, gan amat-

nieku izstrādājumus, gan 

gardus našķus. 

Krustpils novada pašval-

dība izsaka lielu pateicību 

pasākuma organizatoriem, 

atbalstītājiem un, protams, 

apmeklētājiem. Prieks būt 

kopā! 

Informāciju sagatavoja
Krustpils novada 

pašvaldība Sabiedrisko 
attiecību speciāliste

 Justīne Iie

„Svētkos kopā ar zirgiem” – sacensības, atskats 
zirgkopības vēsturē un izklaides
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1.septembrī tiek izsludi-

nāts matemātikas konkurss 

7. un 8. klasēm „Gudrības 

pūce 2019.” Līdz 30. sep-

tembrim interesentiem 

jāiesniedz mājas darbs ar 

3 praktiskiem, 3 interesan-

tiem un 3 asprātīgiem uz-

devumiem un to atbildēm. 

Uzdevumiem jābūt pašu 

veidotiem, glīti noformē-

tiem, dalības maksa 3 EUR. 

Labākie 10 darbu autori ar 

līdzjutējiem tiks aicināti uz 

konkursa fi nālu 12. oktobrī, 

lai cīnītos par Gudrības pūci, 

medaļām un dāvanu kar-

tēm, visi dalībnieki saņems 

Vizmas skoliņas Pateicības.

2. septembrī plkst. 14.00 

tiks atklāta izstāde – Bērnu 

organizācijas Latvijas vēstu-

res dažādos posmos: skauti, 

gaidas, mazpulki, oktobrē-

ni, pionieri un komjaunieši, 

atraktīvas izdarības. Aicinu 

ciemos bijušos pionieru va-

dītājus, līdzi ņemot groziņus.

Plkst. 15.00 skolēnu 10 da-

lībnieku komandas aicinātas 

uz jautrām Zinību dienas 

sacensībām, dalības maksa 

3 EUR katram dalībniekam. 

Jauno mācību gadu iesāk-

sim jautri, asprātīgi un azar-

tiski. 

Vizmas skoliņā iespējams 

privātstundās apgūt mate-

mātikas pamatus / 4. – 9.kl./, 

iemācīties mezglot, veidot 

puzurus un suvenīrus. Iz-

glītības atbalsta pasākumi, 

mākslinieciskā jaunrade, 

tirdzniecība stendos un tir-

dziņos ir labs pamats katra 

turpmākajām darba, sadzī-

ves, atpūtas un svētku izda-

rībām.

Nāciet Vizmas skoliņā,

Jaunas prasmes apgūstiet.

Noderēs tās kādu dienu, 

Tad kad paši gribēsiet.

Darboties aicināti arī strā-

dājošie vecāki, pensionāri, 

invalīdi, bezdarbnieki un tū-

risti. Dalības maksa elastīga 

un draudzīga.

Pieteikties pa tālr. 

29717245, lai vienotos par 

nodarbību laiku.

Sertifi cēta privātprakses 
pedagoģe Vizma Lejiņa

Par Vizmas skoliņu
Konkursā „Pasākumi ko-

mercdarbības vai pašnodar-

binātības uzsākšanai” NVA. 

Starp 147 konkurentiem es 

guvu atbalstu savam bizne-

sa plānam VIZMAS SKOLIŅA, 

ieguvu līdzfi nansējumu un 

sāku savu darbību Jēkabpilī 

Rīgas ielā 103. no 2018. gada 

jūnijā.

Moto: Viss jaunais – labi 

aizmirsts senais!

Mērķis: Apzināt, vākt, 

izstādīt, mācīt un realizēt 

stendā un tirdziņos.

Vizmas skoliņas 
darbības sfēras ir:

• izglītības atbalsta pasā-

kumi matemātikā un fi zikā 

4. – 9.klasei,/ privātstundas /

• mākslinieciskā jaunrade 

mezglošanā, puzurošanā, 

suvenīru gatavošanā un no-

formēšanā,

• izveidoto suvenīru u.c. 

mazumtirdzniecība stendos 

un tirdziņos.

VIZMAS SKOLIŅA ir sav-

dabīgs apmācības veids 

visu kategoriju cilvēkiem, 

atbilstoši viņu interesēm un 

iespējām. Lekcija, praktiskā 

nodarbība un pašu rokām 

pagatavots suvenīrs. To var 

nest mājās vai atstāt Vizmas 

skoliņas vitrīnā citu apskatei 

vai pārdošanai. Materiāli un 

piederumi ir arī uz vietas, 

kas ietverti dalības maksas 

summā. Darboties dienā ai-

cināti pensionāri, invalīdi un 

bezdarbnieki, bet no 15.00 – 

19.00 skolu jaunatne skolas 

laikā. Piedāvāju privātstun-

das matemātikā, kā arī rok-

darbos. Vizmas skoliņas in-

terjers iekārtots ar senajiem 

darba rīkiem un rokdarbiem 

– kā ideja pagātnes rokdar-

bu modernizācijai mūsdie-

nās, īpaši izceļot makramē 

un puzuru mācīšanas iema-

ņas kā vienas no senāka-

jām senlatviešu nodarbēm 

pirms dažādiem svētkiem. 

Vizmas skoliņa palīdz risināt 

brīvā laika lietderīgas izman-

tošanas iespējas Krustpilī un 

Jēkabpilī. Vizmas skoliņa or-

ganizē arī latviešu tradicio-

nālo svētku svinības: Mete-

ņus, Pelnu dienu, Lieldienas, 

Jāņus, Mārtiņus, Miķeļus, 

Māras dienu, Ziemassvētkus, 

piedāvā pārgājienus, velosi-

pēdu izbraucienus, vasaras, 

rudens un ziemas brīvdienu 

nodarbes skolēniem un pie-

augušajiem.

Top Seno rokdarbu istaba 

ar darbiem no māmiņu un 

vecmāmiņu pūra.

Krustpils evaņģēliski lute-

riskajā baznīcā no 4.08.2018.

līdz Adventei bija apska-

tāms Lielpuzurs 100 seš-

staru zvaigznes Latvijai, tas 

bija mans veltījums Latvijai 

100 gadu jubilejā un baznī-

cai 400 gadu jubilejā, sko-

las, bibliotēkas, KN saņēma 

manu Zvaigžņveida puzuru 

veidošanas bukletu.

No tautas atziņām:
Neviens nav tik gudrs, ka 

nevarētu kļūt vēl gudrāks.

Neviens bieži vien neņem 

vērā 0, lai gan tā tāpat ir ci-

pars. Ja kādu grib iznīcināt, 

tad pareizina ar 0.

Neviens nezina visu – arī 

skolotājs.

Vizmas skoliņa aicina mā-

cīties, izklaidēties un radīt 

sev patīkamus darbiņus dā-

vanām vai sev! Atsaucīgākie 

saņems Zvaigžņveida puzu-

ru veidošanas bukletu, Viz-

mas skoliņas medaļas.

Vizmas skoliņas pasākumi septembrī

Pozitīvā gaisotnē augusta 

sākumā noritējis Lauku part-

nerības „Sēlija” rīkotais rado-

šā konkursa „VEDĒJS” nos-

lēguma pasākums. Šogad 

titulu „Vedējs 2019” ieguva 

Jeļena Hnikina. 

Konkurss norisinājās 

14.reizi un tika rīkots Jēkab-

pils novada Rubenes pagas-

tā, kur dzīvo Inta Tomāne 

– Vedēja 2018. Tā mērķis ir 

rosināt „Lauku partnerības 

Sēlija” teritorijas lauku ļaudis 

teikt labus vārdus par sava 

pagasta ļaudīm, kaimiņiem, 

kuri ir apliecinājuši piede-

rību laukiem ar izpalīdzību, 

labo sirdi un optimismu. 

Šogad konkursam tika ie-

sniegti deviņi apraksti, tajā 

skaitā arī par Krustpils no-

vada, Krustpils pamatskolas 

logopēdi un biedrības „Jāņa 

Āboļina sporta klubs” treneri 

Ilzi Tomiņu – Stari, kuru izvir-

zīja Mārīte Pole un Krustpils 

novada, Kūku bibliotēkas 

vadītāju Jeļenu Hnikinu, 

kuru izvirzīja Valda Kalniņa 

– Vītola. 

Aprakstā par I. Tomiņu – 

Stari uzsvērts viņas aktīvais 

dzīves veids, entuziasms 

un pozitīvisms ar kuru viņa 

aizrauj savus līdzcilvēkus: 

„…ļoti svarīgi, ka jauni cil-

vēki dzīvo un darbojas lau-

kos. Tam ir sniega bumbas 

efekts. Ja vieni kaut ko dara 

– sakārto vidi, vingro, tad citi 

šim piemēram seko un ne-

paliek malā.” 

Savukārt V. Kalniņa – Vī-

tola, aprakstā par J. Hnikinu 

uzsvērusi viņas radošumu 

un vēlmi uzlabot vidi sev 

apkārt: „Ja katrs Krustpils 

novada iedzīvotājs būtu ie-

mūrējis tik ķieģelīšu pasau-

les būvē, kā to ir paveikusi 

Kūku bibliotēkas vadītāja 

Jeļena Hnikina, tad Latvijas 

galvaspilsēta atrastos Kūkās. 

[…] Jeļena ir cilvēks, kam 

idejas dzimst ne pa dienām, 

bet stundām. Tās visas ir vēr-

stas uz to, lai labuma guvējs 

būtu visa sabiedrība – pirm-

kārt jau Krustpils novada ie-

dzīvotāji.” 

Krustpils novada pašval-

dība lepojas ar saviem ie-

dzīvotājiem un mudina arī 

turpmāk dalīties ar labiem 

vārdiem par saviem novada 

līdzcilvēkiem. 

Informāciju sagatavoja
Krustpils novada 

pašvaldība Sabiedrisko 
attiecību speciāliste

 Justīne Iie

Titulu – „Vedējs 2019“ iegūst Kūku bibliotēkas 
vadītāja Jeļena Hnikina

Šogad apmeklējām Lat-

gales pērli – Krāslavu. Laika 

apstākļi bija pateicīgi ceļoša-

nai autobusā, jo visas dienas 

garumā lietus lija bez mitas, 

tomēr tas netraucēja baudīt 

ekskursiju. 

Sākumā apmeklējām 

Naujenes novadpētniecības 

muzeju, klausījāmies gida 

stāstījumā par novada vēs-

turi un populāru novada 

tēlnieci Valentīnu Zeili, kuras 

darbi bija skatāmi arī ekspo-

zīcijā. 

Sulīgam lietum līstot de-

vāmies uz Slutišķu sādžu, kas 

ir neliels vecticībnieku ciems 

Naujenes pagastā, Daugavas 

krastā, un kur ir saglabājies 

unikāls vecticībnieku sādžas 

apbūves komplekss.

Arī ierodoties Krāslavā lie-

tus bija mūsu sabiedrotais. 

Pēc ieturētām pusdienām 

devāmies apskatīt leļļu eks-

pozīciju, kuru papildināja 

aizraujošs stāstījums. 

Lietus apmīļoti jaukas 

gides stāstījuma pavadībā 

apskatījām arī Krāslavas pils 

kompleksu. Gida stāstījuma 

pavadīti apskatījām ekspo-

zīciju „Pieci airi”, kas izvietota 

17 metrus garā improvizētā 

laivā. Par Krāslavā dzīvojo-

šo piecu tautību kulināro 

mantojumu uzzinājām no 

ekspozīcijas „Pie viena galda”, 

ko papildināja atraktīvs gida 

stāstījums.

Interesants un informā-

cijas bagātīgs bija Krāslavas 

katoļu baznīcas apmeklē-

jums. Savukārt atpakaļceļā 

apmeklējām skaisto Aglonas 

baziliku. 

Vēlreiz liels paldies visiem 

senioriem, kuri piedalījās ik-

gadējā ekskursijā un tik pat 

liels paldies par izturību un 

par pozitīvo noskaņojumu, 

par spīti lietainajai dienai.

Krustpils pagasta 
pārvaldes vadītāja

Andra Munce 

Krustpils pagasta seniori 
viesojas Krāslavā
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Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!
/K. Apškrūma/

Krustpils novada 
dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 
4 jaundzimušie – 
3 zēni un viena 
meitene.

Sirsnīgi sveicam 
vecākus un vēlam 
izturību! Lai bērniņi 
aug veseli un laimīgi! 

Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt neiespējamo,
Par spīti ikdienišķībai
Uzplaucēt brīnumu 
dzīvē,
Laimīgiem būt!

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas četras 
laulības

Sirsnīgi sveicam ar 
skaisto notikumu! Lai 
Jūsu mīlestība ir tīra 
un mūžīga!

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā
SEPTEMBRĪSEPTEMBRĪ

Tas visskumjākais 
brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem 
pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie 
debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums 
kļūst mājas.

KRUSTPILS 
NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI

OZOLIŅŠ ANDRIS 
17.03.1970. 29.07.2019.

KĻAVIŅA ILGA ĀRIJA 
12.08.1926.–04.08.2019.

REINFELDE VILMA 
09.01.1923.–02.08.2019.

HMEĻINSKA VALIJA 
19.11.1940.–10.08.2019.

SALMIŅA ELENA 
10.12.1937.–12.08.2019.

KASTANAUSKS JOZS 
24.11.1931.–12.08.2019. 

ŠARINS VIKTORS 
30.05.1949.–12.08.2019.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

VĪPES PAGASTĀ
9. septembrī 
plkst. 10.00 Vīpes 
klubā Leļļu teātra 
„TIMS” muzikāla leļļu 
izrāde ”Mošķu diena”. 
Ieeja bezmaksas.
12. septembrī 
notiks Krustpils novada 
grāmatu svētki.
27. septembrī 
Nakts orientēšanās.

ATAŠIENES 
PAGASTĀ
19. septembrī 
plkst. 9.30 
Atašienes kultūras 
namā „Annas sāta” 
Leļļu teātra „Tims” 
muzikāla izrāde 
„Mošķu diena”. 
Ieeja – 0,50 EUR

VARIEŠU 
PAGASTĀ
12. septembrī 
plkst. 15.00 
Variešu kultūras namā 
leļļu teātra „Tims“ 
Muzikāla leļļu izrāde 
„Mošķu diena“ 
Ieeja bezmaksas.

KRUSTPILS 
PAGASTS
13. septembrī 
plkst. 18.00 aiz 
brīvdabas estrādes 
„Mārdadzis” „Mazās 
Māras lielo notikumu 
parks” veidošana,
plkst. 19.00 Zīlānu 
kultūras namā Santa 
Sāre muzikālā sarunā 
„Ceļā pie Tevis..”

OKTOBRĪOKTOBRĪ
KRUSTPILS 
PAGASTĀ 
4. oktobrī 
plkst. 20.00 
KN Spunģēnos grupas 
„LATVIAN BLUES 
BAND“ koncerts. 
Biļetes iepriekš 
pārdošanā Krustpils 
pag. k. n., zvanot uz 
t. 26607259. Biļetes 
cena 18.00 EUR. 

2019. gada Biedrību inicia-

tīvu konkursā, kuru izsludinā-

ja biedrība „Lauku parnerība 

Sēlija”, Mīļdzīvnieku biedrība 

no Krustpils novada guva 

atbalstu par āra informatīvā 

stenda izveidi.

Konkursa mērķis bija veici-

nāt biedrības atpazīstamību, 

tās lomas palielināšanu vie-

tējā sabiedrībā.

Āra informatīvais stends ir 

piejams „Līčos”, Krustpils pa-

gastā, Krustpils novadā, kur 

informācija ir sniegta stendā, 

ar to var iepazīties jebkurš 

interesents, jo tas atrodas sa-

biedriski pieejamā vietā.

Izglītojošais un informatī-

vais stends sniedz informā-

ciju par biedrības patreizējo 

darbību, vēsturi un tagadni, 

kā arī iepazīstina ar esoša-

jiem dzīvniekiem. Stendā ir 

plaša informācija par Latvijas 

šķirnes braucamā tipa zir-

giem, ģenētisko resursu, kas 

popularizē šo lēnām zūdošo 

vērtību. Šī ir iespēja ielūko-

ties no senatnes līdz mūs-

dienām.

Mīļdzīvnieku biedrība

Mīļdzīvnieku biedrība guvusi atbalstu 
informatīvā stenda izveidei


