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Krustpils novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā, Austrumlatvijas zemienē, Dauga-
vas labajā krastā, ģeogrāfi ski izdevīgā vietā. Lielāko daļu novada teritorijas aizņem viļņoti 
un plakani līdzenumi. Viskalnainākais un ainaviski interesantākais reljefs ir Variešu pagasta 
ziemeļu daļā, kura atrodas Aronas paugurlīdzenumā Austrumlatvijas zemienes un Vidzemes 
augstienes robežjoslā. Krustpils novads robežojas ar Jēkabpils pilsētu un Pļaviņu, Madonas, 
Varakļānu, Riebiņu, Preiļu, Līvānu novadiem un pa Daugavu – ar Jēkabpils un Salas novadiem.

Krustpils novada teritorijas kopējā platība ir 812,2 km2. No tiem lielāko daļu aizņem meži un 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, attiecīgi 38% un 36%. Purvi aizņem 14% no novada 
kopējās platības jeb 11 357 ha. Lielākais purvs Krustpils novada teritorijā ir Teiču purvs. 
Krustpils novada teritorijā atrodas daudz ezeru. Lielākais ezers pēc virsmas platības ir Ba-
ļotes ezers – 149 ha. Varam lepoties ar to, ka mūsu teritorijā ir viens no tīrākajiem ezeriem 
Latvijā – Laukezers. 

Krustpils novads
Krustpils novada kopējā platība: 81 045 ha

Iedzīvotāju skaits (01.01.2019. PMLP): 5941

Pagasti: Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes

Vislabākā vieta, kur dzīvot un atgriezties, ir mājas. Esam lepni, ka dzīvojam šeit un mūsu mājas ir 
Krustpils novadā! Krustpils novada veiksmīgo attīstību lielā mērā noteikuši gan autoceļi, kuri tieši 
Krustpils novadā nosacīti krustojas austrumu – rietumu un ziemeļu – dienvidu virzienā, gan dzelz-
ceļa līnijas. 

Novada ģerbonī un karogā sarkanā laukā atainots zelta krusts – krustceles, tam uzlikts vidus vai-
rogs ar Krustpils pilsētas veco ģerboni.

Krustpils novada logo attēlots cimdu (dūraiņu) pāris, kas veidots pēc Krustpils novada autentiska-
jiem līgavaiņa cimdu rakstu fragmentiem. Cimdi novietoti vertikāli, kas norāda uz garīgo izaugsmi 
un radošajiem meklējumiem. Grafi skajā zīmē izmantotas krāsas – sarkans, dzeltens un zaļš uz 
balta pamattoņa, kuras parādās rakstos Latgalē jau 10. gadsimtā. Sarkanā krāsa simbolizē dzī-
vības enerģiju, dzīvesprieku, garīgumu un pārmaiņas. Dzeltenais dievišķais simbols – saule, spēks, 
intuīcija. Zaļā dabas krāsa – izaugsme un miers. Cimdu pāris attēlo apņēmību sadarboties, saudzēt, 
sakopt un uzturēt apkārtējo vidi. 
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Vasarā valkāja linu drēbes.

Vīrieši valkāja baltus linu kreklus ar krādziņām. Reizēm kreklus mēdza saspraust ar 
saktām. Rotājumam valkāja dažādas krāsas un materiāla lakatiņus.

Zeķes – goda zeķes baltas ar greznu Krustpils rakstu joslu ar valnīti, īsās, ja valkāja 
kurpes vai pastalas. Zeķēs ielocīja bikšu galus. Ar petērnēm (auklu vīzēm) āva autus 
vai sietavas. Apavi – godiem kurpes, retāk zābaki, darbam – pastalas, vīzes, petēr-
nes. Cepures – platās, tumšas platmales vai naģenes, vasarā arī salmu cepures, 
ziemā – ausaines no dabīgās ādas.

Krustpils novada tautas tērps
Sieviešu apģērbs
Jaunietes valkāja ar krāsainām pērlītēm rotātu sarkanas vilnas 
vainadziņu. Precētas sievas valkāja baltu linu vai vilnas torņvei-
da aubi, kas bija pieticīgi rotāta. Aubes malu rotāja mežģīne, 
kas nosedza pieri. Aubes aizmuguri savilka ar šņorīti. Pie darba 
drēbēm valkāja baltus lakatus.

Villaiņu greznākie raksti Austrumlatvijā nāk no Vidzemes un 
Latgales pierobežas Krustpils novadā. Darinātas no baltas vil-
nas dzijas, villaines tika greznotas ar dažādu rakstu zīmēm, kur 
izceļas Austras koks. Villaines galos ieauda vai izšuva rakstu 
joslas. Pamatā rotājuma krāsas bija zaļa, dzeltena, retāk sarka-
na, kamēr Atašienē dominēja Teiču purva krāsas. Villaini noslē-
dza krāsainas bārkstis. Sievietes valkāja baltus linu kreklus ar 
rotātu (izņemot Atašieni) stāvu vai atlokāmu apkakli, ap kaklu 
bija bagātīgs krokojums, papildu elements – uzpleči, piedurkņu 
gali bez aprocēm. 

Vilnas brunči bija sīkrūtaini ar dažādām krāsu kombinācijām 
ar sarkanu pamatu. Brunču apkārtmērs viduklī bija 3 metri, ko 
savilka 3–5 cm krokās. Darba brunči bija vienkāršāki, svītraini.

Jostas darināja no liniem un vilnas, bagātīgi ornamentētas ap 
3 metri garas. Centrālais raksts bija sarkans, gar malām sīkāki 
raksti zilā, zaļā vai dzeltenā krāsā. Krekla saspraušanai lietoja 
vairākas mazās sudraba saktiņas, kamēr villainei lietoja lielo 
sudraba burbuļsaktu. Ņieburu Krustpils novadā nevalkāja. Kā 
apavus nēsāja melnas siksniņu vai šņoru kurpes uz zemiem pa-
pēžiem. Pastalas bija domātas jauniešiem. Pie darba valkāja arī 
vīzes un petērnes. Zeķes – īsās vai pusgarās linu vai vilnas ar 
dažādu krāsu rakstiem.

Vīriešu apģērbs
Tāpat kā visā Austrumlatvijā, arī Krustpils novadā dominē pe-
lēki vai pelēkbrūni vilnas vai pusvilnas svārki līdz ceļgalam ar 
paplašinātu lejasdaļu, vienrindu vai divrindu pogājumu un ap-
kaklīti. Jaunieši valkāja īsās jakas. Bikses pagatavotas no tāda 
paša materiāla. Lai tās sajoztu, izmantoja pītās vai celu jostas. 
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rakteņu ieguve novadā, jo tās deva izejvielas 
gan cukurfabrikai, gan ķieģeļu fabrikai, gan 
citām būvmateriālu ražotnēm. Šūšanas fab-
rika „Asote” gan darbojās ar ievestajām izej-
vielām, bet tās produkcija bija ļoti pieprasīta 
visā plašajā Padomju Savienībā. Krustpils 
kļuva par rajona centru, aptuveni pašreizējā 
novada robežās. 1963.gadā teritorija kā vie-
nota administratīvā vienība beidza pastāvēt.

Krustpils pilsētu pievienoja Jēkabpils pilsētai, 
bet bijušo Krustpils rajonu gandrīz pilnībā – 
Jēkabpils rajonam. Krustpils vārds palika tikai 
dzelzceļa stacijai un daļai bijušā Krustpils pa-
gasta teritorijas uz ziemeļiem un ziemeļrie-
tumiem no pilsētas.

No pagājušā gadsimta divdesmitajiem ga-
diem Krustpils un tās apkārtne bija gan 
Latvijas armijas, gan Padomju armijas bāze. 
Divdesmitajos gados te bija Latgales artilē-
rijas pulka un aviācijas eskadriļas pastāvīgā 
dislokācijas vieta, bet pēc 2.pasaules kara 
Krustpils lidlauks kļuva par vienu no moder-
nākajiem padomju armijas aviācijas atbalsta 
punktiem Baltijā.

1561.gadā, sabrūkot feodālajai Livonijas valstij, Krustpils novads 
kopā ar Latvijas austrumdaļu kļuva par Polijas karaļa Stefana Ba-
torija īpašumu. 1585.gadā karalis tagadējo Krustpils, Kūku, Vīpes, 
Variešu un daļēji arī Mežāres pagastu un Līvānu novada teritorijas 
dāvināja sava karaspēka pulkvedim, luterticīgajam vācu izcelsmes 
baronam Nikolajam Korfam, kura pēcteči šīs zemes pārvaldīja līdz 
1919.gadam, vēlāk emigrējot uz Vāciju.

Kaut arī atbilstoši administratīvajam iedalījumam Krustpils nova-
da zemes piederēja katoliskajai Polijai, liberālo baronu Korfu ietek-
mē novada iedzīvotāju vairākums palika kungu ticībā – luterticībā, 
un viņu garīgā un materiālā kultūra bija tuvāka Vidzemei nekā Lat-
galei. 

Tagadējās Atašienes un daļēji Mežāres pagastu teritorijas, kas 
šodien ietilpst Krustpils novadā, piederēja citai vācu muižnieku 
dzimtai – Borhiem. Borhi piederējuši pie senas, dižciltīgas no Rie-
tumeiropas nākušas dzimtas, par kuru Latvijas teritorijā senākās 
dokumentālās liecības atrodamas sākot ar 1385.gadu. Kopš 14.gs. 
beigām Borhi saistīti ar vairāku Austrumlatvijas novadu vēsturi, jo 
grāfu Borhu dzimtai piederējuši īpašumi tagadējo Preiļu, Varakļānu 
pilsētās, Galēnu, Stirnienes, Barkavas, Atašienes pagastos. Marin-
zejas muižu Atašienē savam dēlam Jozefam Kazimiram Pēterim 
Mihaelam fon der Borham mantojumā atstāja Varakļānu muižas 
īpašnieks, grāfs, dabas zinātnieks, sabiedriskais darbinieks un 
rakstnieks Mihaels Johans fon der Borhs.

Lielāko uzplaukumu Krustpils novads piedzīvoja 20.gadsimta vidū, 
kad Krustpils miests uz 43 gadiem ieguva pilsētas tiesības. Attīs-
tījās rūpniecība pilsētā un uzplauka lauksaimniecība un derīgo iz-

Senais Krustpils novads
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Pagastu šķērso Rīgas – Maskavas starptautiskais autoceļš, Rīgas – Zilupes dzelzceļa 
līnija (stacija Atašiene). Jēkabpils ir 39 kilometru attālumā.

Atašienes pagastā atrodas valsts nozīmes kultūras piemineklis – Marinzejas muižas 
apbūve ar parku un novada nozīmes kultūrvēsturisks objekts – Atašienes Sāpju diev-
mātes katoļu baznīca. Pie skaistā Marinzejas ezera 19.gs. vidū savu pili klasicisma 
stilā uzcēla grāfu Borhu jaunākais dēls Jozefs fon der Borhs. Tur tika izveidots angļu 
un franču jauktā stila parks ar daudzām retām koku sugām. Šobrīd Marinzejas muižā 
atrodas Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, savukārt Marinzejas ezera krastmala un 
muižas apkārtne ir izcila vieta pastaigām un dabas baudīšanai.

Par iedzīvotāju atpūtas un brīvā laika pavadīšanas piedāvājumu un iespējām rūpējas 
Atašienes kultūras nams “Annas Sāta” un bibliotēka.

Atašienes pagasts atrodas Krustpils novada austrumdaļā, 
robežojas ar Mežāres pagastu, Madonas novada Mētrienas 
pagastu, Varakļānu novada Murmastienes un Varakļānu pa-
gastiem, Riebiņu novada Sīļukalna pagastu, Līvānu novada 
Turku un Rudzātu pagastiem.

Pastāv pieņēmums, ka Atašienes nosaukums radies 19.gad-
simta 2.pusē, kad Krievijas cara Aleksandra III atašejs, 
braukdams uz Eiropu, pārnakšņojis Atašienē. Kopš tā laika 
cara ierēdniecība šim novadam devusi nosaukumu – Ata-
šinskaja.

Tagadējā Atašienes pagasta teritorija atradusies Jer-
sikas valstī. 1209. gadā Jersiku ieņēma Zobenbrāļu or-
denis. Pēc vācu iebrukuma Atašienes novadu pārvaldīja 
D.Kokenhauzens, 15. gadsimtā novadā sāka valdīt Borhu 
dzimta.

1935.gadā Atašienes pagasta platība bija 11 685 ha un 
tajā dzīvoja 3 303 iedzīvotāji. 1945. gadā pagastā izveidoja 
Atašienes, Buntiku, Putniņu un Zaļecu ciemu, bet pagastu 
1949. gadā likvidēja. 1954. gadā Atašienes ciemam pie-
vienots Zaļecu un Putniņu ciems. Administratīvi teritoriālo 
pārkārtojumu laikā, kas beidzās 1977.gadā, daļa bijušā Ata-
šienes pagasta teritorijas pievienota tagadējam Mežāres 
pagastam, savukārt tagadējā Atašienes pagastā iekļauta 
neliela daļa bijušā Stirnienes un Barkavas pagasta terito-
rijas. 1990. gadā tika nodibināts Atašienes pagasts taga-
dējās robežās.

Atašienes pagasts
Platība: 24 340, 7 ha 

Iedzīvotāji: 648

Bijušie nosaukumi – 
Atašinskaja, Attaszyn, 
Ataszany
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Mežāres pagasts atrodas Krustpils novada centrā, robežojas ar 
Atašienes, Vīpes, Kūku un Variešu pagastiem, Madonas novada 
Ļaudonas un Mētrienas pagastiem un Līvānu novada Turku pa-
gastu.

Mežāres pagasta teritorijas veidošanās saistāma ar Mežāres 
ciemu, ko 1945.gadā izveidoja bijušajā Vīpes pagastā (1949.
gadā likvidēts). 1954. gadā Mežāres ciemam pievienoja Buntiku 
ciemu un Gromaltu ciema kolhoza "Molodaja Gvardija" teritoriju, 
1964. gadā – Mētrienas ciema padomes saimniecības "Mežāre" 
teritoriju, 1973. gadā – daļu no Kūku un Vīpes ciema, bet 1977.
gadā – daļu Mežāres ciema pievienoja Atašienes ciemam. 1990.
gadā Mežāres ciema teritorijā nodibināja Mežāres pagastu, kuru 
veido daļa bijušā Vīpes, Atašienes, Medņu, Mētrienas un Krustpils 
pagasta teritorijas.

Mežāres pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes Jersikas līdze-
numā. Augstākie pauguri atrodas pagasta ziemeļu daļā: Katlēru 
kalns (138,1 metri virs jūras līmeņa), Vāglānu kalns (135,3 metri virs 
jūras līmeņa), Berku kalni, Vēršu kalns. Mežāres pagasts atrodas 
Daugavas upes baseina Neretas apakšbaseinā. Mežāres pagasta 
teritoriju šķērso upes Ataša – Mežāres teritorijā 6,6 km (kopējais 
garums 27 km), Mārsna – Mežāres teritorijā 15,17 km(kopējis ga-
rums16.km), Odze – Mežāres teritorijā 17,0 km (kopējais garums 
29 km), Taurupe – Mežāres teritorijā 6,56 km (kopējais garums 7,5 
km), un Apozole – Mežāres teritorijā 10,5 km (kopējais garums 11 
km), kuras pieder Neretas upes baseinam. 

Pagastā atrodas divi ezeri: Buntiku un Spilves. Lielākie purvi – 
Siena purvs un Garais purvs. Mežāres pagasta teritorijā ir arī divi 
dižkoki – Sīkstuļu ozols (apkārtmērs 4,3 m) un Katlēru priede.

Pagasta teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Rīga – Rēzekne, stacija 
Mežāre, autoceļš Jēkabpils – Ludza – Krievijas robeža. Pašvaldī-
bas ceļi 58 km. Jēkabpils atrodas 26km, bet Rīga 169 km attā-
lumā.

Pašreiz pagastā darbojas Mežāres kultūras nams un Mežāres 
bibliotēka. Pamatskolas izglītības programmas apguvi nodrošina 
Mežāres pamatskola. 

Platība: 14 282,7 ha

Iedzīvotāji: 687

Mežāres pagasts
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Kūku pagasts atrodas Krustpils novada dienvidrietumos, robe-
žojas ar Variešu, Mežāres un Vīpes pagastiem, Jēkabpils nova-
da Ābeļu pagastu un Jēkabpils pilsētu.

Kūku pagasts ir kādreizējā lielā Krustpils pagasta daļa. 1945. 
gadā Krustpils pagastā tika izveidoti vairāki ciemi, viens no 
tiem bija Kūku ciems. 1954. gadā Kūku ciemam tika pievieno-
ta daļa Gromaltu ciema teritorijas, 1963. gadā – daļa Ezerie-
šu ciema, 1973. gadā – daļa Vīpes ciema teritorijas. Savukārt 
1973. un 1977. gadā daļa Kūku ciema teritorijas tika pievienota 
Mežāres ciemam. 1990. gadā tika nodibināts Kūku pagasts ta-
gadējās robežās.

Kūku pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienē; tā lielāko daļu 
aizņem Aronas paugurlīdzenuma dienvidaustrumu mala, pa-
gasta austrumu daļa iesniedzas Jersikas līdzenumā. Augstākais 
kalns (160 metri virs jūras līmeņa) atrodas Podkalnos. Pagasta 
dienvidu robežā ar Ābeļu pagastu 13 kilometru garumā plūst 
Daugava. Pārējās lielākās upes ir Daugavas pietekas: Donaviņa, 
Dārzupīte, Rogāļu strauts, Šumānu strauts. Lielākie ezeri: Ba-
ļotes ezers (platība 149 ha, vidējais dziļums 2,6 metri, lielākais 
dziļums 4,2 metri) un Laukezers (platība 52, 2 ha, vidējais dzi-
ļums 6,7 metri, lielākais dziļums 19,8 metri). Pagasta teritorijā 
atrodas Natura 2000 teritorija – dabas parks “Laukezers”, kurā 
ietilpst atpūtnieku iecienītais Laukezers, kā arī Ildzenieku ezers 
(platība 26,8 ha) un Namiķa ezers (platība 5,2 ha) un vēl vairā-
kas nelielas ūdenstilpes. 

Pagasta teritoriju šķērso dzelzceļa līnijas Rīga – Daugavpils, 
Rīga – Rēzekne, autoceļi Rīga – Daugavpils, Jēkabpils – Ludza. 
Pašvaldības ceļi ir 92 kilometri. Attālums līdz Jēkabpilij – 1 km, 
līdz Rīgai 144 km.

Šobrīd pagastā darbojas Zīlānu kultūras nams, Zīlānu un Kūku 
bibliotēkas, Sūnu pamatskola, Kūku pagasta brīvdabas estrāde 
“Mārdadzis” un Kūku pagasta radošā darbnīca „Mākslas dārzs. 
Aktīviem cilvēkiem savukārt ir iespēja darboties Jāņa Āboliņa 
sporta klubā.

Kūku pagasts
Platība: 11 450,4 ha

Iedzīvotāji: 1894
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Krustpils pagasts atrodas Krustpils novada rietumdaļā, robežo-
jas ar Variešu pagastu, Pļaviņu novadu, Jēkabpils pilsētu, kā arī 
Salas novada Salas un Sēlpils pagastu.

1935.gadā Krustpils pagasta platība bija ievērojami lielāka 
nekā šobrīd – 23 340 ha, iedzīvotāju skaits – 6 477. 1945.gadā 
Krustpils pagastā izveidoja Draudavas, Ezeriešu, Krustpils, 
Kūku, Variešu un Zīlānu ciemu, bet pagastu 1949.gadā likvidē-
ja. 1954. gadā Krustpils ciemam pievienoja Draudavas ciemu. 
1990.gadā Krustpils pagastu atjaunoja, tajā tagad ietilpst daļa 
bijušā Krustpils pagasta un bijušā Aiviekstes pagasta austrumu 
daļa, kas atradās Aiviekstes kreisajā krastā.

Krustpils pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes augstā-
kajā daļā – Aronas paugurlīdzenumā, Daugavas labajā krastā 
starp Krustpili un Aivieksti. Daugavas ielejas platums lejpus 
Krustpils ir 1,2 – 2 kilometri (pie Krustpils 4 kilometri). Pie Zeļ-
ķu tilta Daugavā pavasarī bieži veidojas lieli ledus sastrēgumi. 
Daugavas palienē izveidojušās auglīgas augsnes. Daugavas un 
Aiviekstes pietekas veido biezu upju tīklu. Daugavā ietek Kārklu-
pīte, Aiviekstē – Bērzaune, Babraunīca (Braslava) un Lukstupe. 

Pagasta teritoriju šķērso dzelzceļa līnijas Rīga – Krustpils, 
Krustpils – Jelgava, autoceļi Rīga – Krāslava, Madona – Jēkab-
pils. Pašvaldības ceļi 84 km. Jēkabpils ir 3 km, bet Rīga – 140 
km attālumā.

Šobrīd pagasta centrā – Spuņģēnos, atrodas Krustpils pagasta 
pārvalde, kultūras nams, bibliotēka un sporta zāle. Krustpils pa-
matskolas izglītības programmu realizē Krustpils pamatskola, 
kuras 150 gadu jubileju svinēja 2018.gadā.

Krustpils pagasts
Platība 8 611,7 ha 

Iedzīvotāji: 894

Bijušie nosaukumi: 
vāciski – Kreuzburg, 
krieviski – 
Kreicburgskaja
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Variešu pagasts atrodas Krustpils novada ziemeļdaļā, robežo-
jas ar Krustpils, Mežāres, Kūku pagastiem, Jēkabpili, Madonas 
novada Kalsnavas un Ļaudonas pagastiem, Pļaviņu novada Ai-
viekstes pagastu.

Variešu pagastu veido daļa no agrākā Krustpils, Ungurmuižas 
(1939. gada decembrī pieņemts lēmums, ar 1940.gada 1.jan-
vāri pārdēvēt par Medņu pagastu) pagasta teritorijas. 1945.
gadā Krustpils pagastā izveidoja vairākus ciemus, arī Variešu 
ciemu. 1954.gadā Variešu ciemam pievienoja likvidēto Antūžu 
un Brīvzemnieku ciemu. 1977.gadā Variešu un Medņu ciema 
teritoriju iekļāva jaunizveidotajā Cīņas ciemā. 1990. gadā Cīņas 
ciema teritorijā nodibināja Cīņas pagastu, ko oktobrī pārdēvēja 
par Variešu pagastu.

Variešu pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes Aronas 
paugurlīdzenumā, austrumu daļa iesniedzas Madonas – Trepes 
valnī. Virsas augstums 93,5 – 152,1 metrs virs jūras līmeņa. 
Pa pagasta ziemeļrietumu robežu plūst Aiviekste, dienvidos tek 
robežupe Donaviņa, ziemeļaustrumos pagastu šķērso robežu-
pe Alūksnīte; vēl ir Bērzaune, Babraunīca, Sāvīte, Timsmalīte un 
Uģērnīcas upe. Lielākais ezers – Baltezers (platība 45 ha, lielā-
kais dziļums 8,5 metri), vēl ir Silabebru, Ungurmuižas, Timsiņu 
un Dzeņezers. 

Pagastā ir vairāki purvi: ziemeļaustrumu daļā iestiepjas zemais 
Timsiņu (salas) purvs (platība 264 ha); Bauru, Piņņu, Rusuļu 
purvs.

Pagasta teritoriju šķērso autoceļi Jēkabpils – Madona, Kriev-
ciems – Andrāni. Valsts ceļi sastāda 66 km, pašvaldības ceļi 
– 62 km. Jēkabpils atrodas 11 km, bet Rīga – 156 km attālumā.

Šobrīd Variešu pagastā darbojas Variešu bibliotēka ar diviem 
ārējās apkalpošanas punktiem – Antūžos un Medņos, divi kul-
tūras nami – Antūžu kultūras nams un Variešu kultūras nams. 
Izglītības iespējas nodrošina Variešu sākumskola, kura tika iz-
veidota 2013.gadā, reorganizējot divas pagastā esošās izglītī-
bas iestādes, kā arī Antūžu speciālā internātpamatskola, kura 
nodrošina speciālās pamatizglītības programmu apguvi.

Variešu pagasts
Platība: 14 826,3 ha

Iedzīvotāji: 1133
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Vīpes pagasts atrodas Krustpils novada dienviddaļā, robežojas 
ar Kūku un Mežāres pagastiem, Jēkabpils novada Ābeļu pagas-
tu un Līvānu novada Turku pagastu.

1925.gadā Mežmuižas pagastu pārdēvēja par Vīpes pagastu. 
Var domāt, ka Vīpes nosaukums cēlies no pagastā plūstošās 
Vijupītes (Vīpītes). Pagastnams sākotnēji atradies Lukstu kro-
gā, vēlāk tas pārcelts uz bijušo barona fon Korfa Mežmuižas 
centru. 1935.gadā Vīpes pagasta platība bija 8190 ha. 1945.
gadā pagastā izveidoja Mežāres un Vīpes ciemu, bet pagastu 
1949.gadā likvidēja. 1966.gadā Vīpes ciemam pievienoja Eze-
riešu ciemu, savukārt daļu Vīpes ciema 1973.gadā iekļāva Kūku 
ciemā un 1977.gadā – Mežāres ciemā. 1990. gadā Vīpes ciemu 
reorganizēja par Vīpes pagastu. 2009. gadā Vīpes pagastu kā 
administratīvo teritoriju iekļāva Krustpils novadā.

Vīpes pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienē, teritorijas rie-
tumu daļā iesniedzas Madonas – Trepes vaļņa dienvidu mala. 
Pagasta dienvidrietumu robežu veido Daugava, tā uzņem Nere-
tu ar labo pieteku Odzi, kas pagasta austrumos nelielā posmā 
ir robežupe. Pa pagasta teritoriju plūst Sokaža, Vīpīte (Vijupīte), 
Vilbaudīte, Kaļupīte. Pagasta dienvidu daļā ir Pāķu (arī Darvas) 
ezers (platība 15 ha, lielākais dziļums 4 metri) un Gruženieku 
ezers (platība 24,7 ha, lielākais dziļums 2,8 metri), kuri veido 
Silavas piecu ezeru virkni. No Pāķu ezera, kas atrodas ezeru 
virknes ziemeļu galā, ir grāvis uz Neretu. Ezeru apkaime samē-
rā mežaina, to krasti lēzeni. Vīpes pagastā atrodas Vilku purva 
dienvidu daļa. Vēl Vīpes pagastā ir Jaundruvu avots, kura ūdens 
strūklu apakšzemes spiediens paceļ 1,5 metru augstumā virs 
zemes, un neaizsalstošais Pāķu avots ar sārmainu ūdeni. 

Pagasta teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils 
(dzelzceļa stacija Trepe), autoceļi Rīga – Krāslava, Jēkabpils – 
Ludza. Līdz Jēkabpilij 18 km un Rīgai – 152 km .

Šobrīd Vīpes iedzīvotāji un citi interesenti var apgūt un pilnvei-
dot aušanas, kokapstrādes un citas prasmes Vīpes amatniecī-
bas centrā „Māzers”, apmeklēt kultūras pasākumus Vīpes klubā 
un lasīt grāmatas Vīpes bibliotēkā. Pagastā atrodas Vīpes pa-
matskola.

Vīpes pagasts
Platība: 7 700,1 ha 

Iedzīvotāji: 685

Bijušais nosaukums – 
Mežmuižas pagasts
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Krustpils pamatskola
Krustpils pamatskola dibināta 1868.gada 8.novembrī un ir vie-
na no vecākajām skolām Krustpils novadā. Laika gaitā skolai 
vairākkārt ticis mainīts nosaukums. 1992.gadā skolai tika at-
jaunots Krustpils pamatskolas nosaukums. Skola atrodas Jē-
kabpils pilsētas teritorijā, Krustpils novada pārvaldījumā. 

Skola piedāvā plašas iespējas skolēniem pilnveidot sevi ārpus-
stundu nodarbībās. Skolā darbojas 1.–4.klašu koris, 1.–4.klašu 
ansamblis, Teātra klubiņš 1.–4.kl., Dramatiskais 5.–9.kl., 5.–9.
klašu koris, Mākslīgās kāpšanas sienas nodarbības, mazpulks, 
rotaļdejas, žurnālistikas pulciņš, “Mazais ziepnieks”, fi tnesa no-
darbības, “Pindzelītes”, jaunsargi, kā arī teātra sporta pulciņš.

2018.gadā Krustpils pamatskola svinēja skolas pastāvēšanas 
150 gadu jubileju. 

Sūnu pamatskola
Sūnu pamatskola dibināta 1920.gadā kā četrklasīga pamat-
skola Sūnu Maijas mājās „Sūņi” pie Sūnu ezera – no turienes 
arī radies skolas nosaukums. Pašreizējā ēkā skola darbojas no 
2007. gada 1. septembra. Skolas teritorija aizņem 2,2 ha lielu 
platību, tajā atrodas divas skolas ēkas, sporta stadions, ābeļ-
dārzs un divi bērnu rotaļu laukumi.

Īpašu godu un pacilātību skolai nes Sūnu 748.mazpulks. 20 
atjaunotā mazpulka pastāvēšanas gados tā dalībnieki ir saņē-
muši 17 augstākos LM apbalvojumus “Augsim Latvijai” – sud-
raba karotītes. Mazpulcēni regulāri piedalās mazpulku projektu 
forumos, sporta spēlēs, nometnēs un vienmēr iegūst godalgo-
tas vietas. 

2020.gadā svinēs skolas pastāvēšanas 100 gadu jubileju.

Adrese: Madonas iela 48, 
Jēkabpils, LV–5202

Tālrunis: 65223936

E–pasts: 
kps48@inbox.lv

Mājaslapa: 
krustpilspamatskola.lv 

Adrese: Skolas iela 1, 
Kūkas, Kūku pagasts, 
Krustpils novads, LV–5222

Tālrunis: 65228004

E–pasts: 
sunupsk@krustpils.lv

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 
Skola pie ezera... Zeltaini baltā Marinzejas pils Marijas ezera 
krastā simtgadīgo parka koku ielokā. 1845.–47.g. celtās pils 
sienas glabā vairāku paaudžu vēsturi. Pils cēlējs un pirmais 
īpašnieks Jozefs Mihaels fon der Borhs cēlies no muižnieku 
dzimtas, kuras zari sniedzās visā Eiropā, zinātnieka un literāta 
Mihaela fon der Borha jaunākais dēls, jaunībā bijis personīgi 
pazīstams ar dzejnieku Aleksandru Puškinu.

Kopš 1925.gada pilī ir skola, zīda tērpu šalkoņu un valša skaņas 
nomainījušas skaļas skolēnu balsis, skolotāju padomi un skolas 
zvans, kurš sauc uz stundām Atašienes jauno paaudzi. 12 gadu 
laikā mazajiem putnēniem, kuri bailīgi meklē māmiņas roku, 
izaug stipri un spēcīgi spārni, kuri tos aiznes pāri Teiču purva 
koku galotnēm plašajā pasaulē.

2019. gadā Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola svin pastāvē-
šanas 115 gadadienu.

Mežāres pamatskola
Ēka, kurā šobrīd atrodas Mežāres pamatskola, celta 1987. 
gadā kā padomju saimniecības ”Mežāre” bērnudārzs. Bērnu-
dārzs tajā darbojās līdz 1993. gadam. 1993. gadā tika dibināta 
Mežāres 2. pamatskola ar latviešu mācību valodu. 2001. gada 
vasarā Mežāres pamatskolā tika veikti renovācijas darbi, tika 
siltināta skolas ēka un uzsākta otrā stāva izbūve. Projekta mēr-
ķis – Mežāres 1. un Mežāres 2. pamatskolu apvienošana. Ar 
2002. gada 1. septembri Mežāres 2. pamatskolā mācību gadu 
uzsāka sākumskolas klašu bērni no Mežāres 1. pamatskolas, 
mācību process notika divās plūsmās līdz 2010. gadam. Sākot 
ar 2005./2006. m.g. pēc abu skolu apvienošanas Mežāres 2. 
pamatskolu pārdēvē par Mežāres pamatskolu. 2005. gadā kā 
skolas piebūve tika uzcelta jauna, moderna sporta zāle.

Skolas teritorija kopumā aizņem 1,355 ha lielu platību, tajā 
atrodas skolas ēka, sporta zāles piebūve, moderns sporta sta-
dions, atpūtas zona ar āra trenažieriem.

2018.gadā tika svinēta Mežāres pamatskolas 25 gadu jubileja. 

Izglītība
Krustpils novadā darbojas septiņas izglītības iestādes:

Adrese: „Marinzeja”, 
Atašienes pagasts, 
Krustpils novads, LV–5211

Tālrunis: 65228357, 
65228358

E–pasts: 
atasiene.vsk@krustpils.lv

Adrese: Rozessala, 
Mežāre, Mežāres 
pagasts, Krustpils 
novads, LV–5226

Tālrunis: 65228320

E–pasts: 
mezarepsk@krustpils.lv
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Antūžu speciālā 
internātpamatskola 
Antūžu speciālā internātpamatskola ir 1969./70. mācību gadā 
dibināta speciālās izglītības iestāde skolēniem ar speciālām 
vajadzībām, kura īsteno vairākas speciālās izglītības program-
mas. Antūžu speciālā internātpamatskola atrodas 16 km no 
Jēkabpils, Variešu pagastā.

Veselības, uzvedības un mācīšanās traucējumu novēršanai, pēc 
iespējas maksimālai un veiksmīgākai katra bērna rehabilitāci-
jai un integrēšanai sabiedrībā Antūžu speciālā internātpamat-
skola piedāvā speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodar-
bības – grupu un individuālās nodarbības logopēdijā, ritmiku, 
ārstniecisko vingrošanu, individuālās un grupu konsultācijas 
mācību priekšmetos, medicīnisko palīdzību, psihologa palī-
dzību, peldēšanu un citas ūdens procedūras, daudzveidīgu un 
veselīgu uzturu, kā arī skolas atrašanās vietu ekoloģiska vidē.

2019.gadā skola svin 50 gadu pastāvēšanas gadadienu.

Adrese: „Bārenīši”, Variešu 
pagasts, Krustpils novads, 
LV–5236

Tālrunis: 65229169

E–pasts: 
antuzispsk@krustpils.lv

Variešu sākumskola
Variešu sākumskola tika veidota 2013.gadā, reorganizējot di-
vas pagastā esošās izglītības iestādes (pirmsskolas izglītības 
iestādi „Varavīksne” un Liepenes pamatskolu). Skolā mācās 
izglītojamie no Variešu pagasta un Jēkabpils pilsētas. 2015.
gadā nodota ekspluatācijā moderna sporta zāle un sākumsko-
las mācību klases. 

Izcili sasniegumi ir sportā, vieglatlētikas krosa sacensībās, kur 
mazās Variešu sākumskolas komanda spēja konkurēt ar skait-
liski lielāku skolu komandām. 

Vīpes pamatskola
Vīpes pamatskola dibināta 1904.gadā. 1995.gadā ielikti pa-
mati Vīpes pamatskolas sporta zālei, bet 2000.gadā jaunajā 
sporta zālē noticis skolas absolventu izlaidums. 2012.gadā 
atvērta pirmsskolas grupa pie skolas bērniem no 1,5 gadu 
vecuma. 2014. gadā notikusi sporta zāles rekonstrukcijas 1. 
kārta – nomainīts skolas jumts, uzstādīta ugunsdrošības sig-
nalizācija, stiprinātas sienas un pamati, sakārtota notekūdeņu 
kanalizācija, ierīkots bruģa celiņš.

Skolā darbojas skolēnu līdzpārvalde, kas atbalsta skolēnu ini-
ciatīvas un iesaistās skolas dzīves aktivitāšu organizēšanā. 
Skolēni darbojas interešu izglītības pulciņos, kuros papildus 
apgūst dažādas iemaņas un darbošanās prieku. Īpašu atzinību 
ieguvusi skolēnu dalība folkloras kopa ”Lākači”.

2019.gadā Vīpes pamatskola svin 115 gadu jubileju.

Adrese: Varieši, Variešu 
pagasts, Krustpils novads 
LV–5236

Tālrunis: 65229181

E–pasts: 
variesi.ssk@krustpils.lv

Adrese: Skola, Vīpes 
pagasts, Krustpils novads, 
LV–5238

Tālrunis: 65233398, 
65230365

E–pasts: 
vipespsk@krustpils.lv
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Laukezers
Dabas parks „Laukezers” ir Eiropas Savienības valstu kopīgi izvei-
dotā aizsargājamo dabas teritoriju tīklu Natura 2000 sastāvda-
ļa. Laukezers uzskatāms par vienu no tīrākajiem ezeriem Latvijā. 
Desmito daļu no dabas parka 327 ha kopējās platības aizņem 
ezeri, kamēr nākamā lielākā parka bagātība – meži – apbur ik-
vienu. Kādu ezera piekrastes daļu klāj skrajš priežu–egļu mežs ar 
stāvām nogāzēm un atsevišķām gravām, kamēr otru ezera krastu 
rotā dzidrā zilganzaļā ūdens krāsa. Ejot tālāk, Laukezera teritorijā 
pamanīsi purvainu ainavu, kamēr iespaids par ezeru, skatoties no 
laivas, noteikti būs vēl savādāks.

Pēdējo gadu laikā Laukezera teritorijā veikti vērienīgi labiekārtoša-
nas darbi, izbūvējot ezera laipu, skatu platformu, atpūtas vietas un 
informatīvos stendus. Laukezers ir iecienīta atpūtas vieta Krustpils 
novadā. Ezerā mīt līdakas, asari, raudas, vēži. Ezera platība 52,2 ha, 
maksimālais dziļums 19,8m, vidējais dziļums 6,7 m. 

Timsmales ezers
Timsmales ezers (Baltezers) atrodas Variešu pagastā un tam ir 
piešķirts dabas lieguma statuss. Tā ir Natura 2000 teritorija, kas 
ietver Timsmales ezeru un apkārtējos mežus, kas veido buferjos-
lu. Tā kā ezers ir bezteces, meža buferjosla ir īpaši svarīga ezera 
ūdens kvalitātes saglabāšanā. Tas ir viens no izcilākajiem Latvijas 
dzidrūdens ezeriem – ar mazmineralizētu ūdeni, izcilu īpaši aizsar-
gājamās sugas – šaurlapu ežgalvītes atradni. Sastopami vairāki 
Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Ezera spoguļlaukums – 45 ha, 
vidējais dziļums ir 3,7 metri, bet maksimālais dziļums – 8,5 metri. 
Sastopamās zivis ezerā – līdakas, asari, raudas, ķīši, līņi. Timsmales 
ezera krastā ir labiekārtotas vairākas publiskas atpūtas vietas.

Silabebru ezers
Silabebru ezers atrodas Krustpils novada Variešu pagastā un ir 
dabas lieguma, Natura 2000 teritorija no 2004.gada, tāpat ezers 
ir nozīmīga ūdensputnu (melnais zīriņš, lielais dumpis, Seivi ķauķis 
u.c.) ligzdošanas vieta un nozīmīga aizsargājamās augu sugas – 
lēzeļa lipares atradne, kā arī nozīmīgs ES aizsargājamais biotops 
– mezotrofa ūdenstilpe, kas ir Austrumlatvijā ļoti reti sastopams 
biotopu komplekss. Aizsargājamā teritorija izveidota, lai nepieļautu 
šīs vietas pārveidošanu un ūdens režīma pielāgošanu saimniecis-
kajām interesēm, kas negatīvi ietekmētu aizsargājamo putnu sugu 
ligzdošanu un augu atradnes.

Baļotes ezers
Baļotes ezers pēc virsmas platības ir lielākais publiskais ezers 
Krustpils novadā. Ezers atrodas Kūku pagasta administratīvajā 
teritorijā. No Baļotes ezera iztek 11 km garā Donaviņas upe, 
kura ietek Daugavā. Vairākās vietās ir strautiņi, kas ietek Baļotes 
ezerā. Ezera vidējais dziļums ir 2,6 metri, bet maksimālais dzi-
ļums – 4,2 metri. Šeit mīt līdakas, asari, raudas, līņi, karūsas, ķīši, 
plauži, zandarti, kā arī karpas. Makšķerniekiem un kājāmgājējiem 
ir tiesības brīvi izmantot dabisko tauvas joslu, kuras platums ir 
noteikts 10 metri. No 2015. gada 1. septembra Baļotes ezerā 
noteikta licencētā makšķerēšana. Pie ezera pieejama labiekār-
tota publiska atpūtas vieta. Karpu makšķerēšanas entuziastiem 
Baļotes ezers ir viens no populārākajiem galamērķiem ne tikai 
Latvijā, bet arī Baltijas valstīs. Ziemā ezeru iecienījuši arī zem-
ledus makšķernieki un uz ezera regulāri notiek ne tikai vietēja 
mēroga, bet arī starptautiskas makšķerēšanas sacensības.

Marinzejas ezers
Marinzejas (Marijas, Marindzes, Mariņezers, Mariensejas) ezers 
atrodas Atašienes pagastā un tas ir otrais lielākais ezers novadā 
pēc tā platības. Ezera platība – 74,5 ha (agrāk 99 ha), garums – 2,0 
km (DA–ZR), lielākais platums – 0,6 km. Vidējais dziļums – 2,2 m, 
lielākais dziļums – 4,0 – 4,5 m. Ezerā ietek Ilzīte un Oklā jeb Asaru 
upes un grāvji. Ezerā mīt līdakas, asari, raudas, līņi, plauži, zuši, vī-
ķes, ķīši, mailītes, vēdzeles, karūsas, karpas, kā arī ruduļi. Makšķer-
niekiem un kājāmgājējiem ir tiesības brīvi izmantot dabisko tauvas 
joslu, kuras platums ir noteikts 4 metri. Makšķerēšana ezerā norit 
saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem. Marinzejas ezera kras-
tā atrodas majestātiskā Marinzejas muiža, kas bijusi grāfa Borha 
"vasaras pils". Tagad muižā atrodas Brāļu Skrindu Atašienes vidus-
skola. Gar ezeru aiz pils ir paša grāfa veidots ainavu parks. Blakus 
ezeram pieejamas labiekārtotas atpūtas vietas.

Lepnums – ezeri
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ražošana, SIA “Latgran” – koksnes pārstrāde; SIA “Saldus ceļinieks” – asfaltbetona 
ražošana, SIA “Dižmežs” – mežizstrāde, SIA “DLLA” – mežizstrāde un kokapstrāde, ZS 
“Vīnkalni” – rapša eļļas ieguve, SIA “Laumiņas” – suņu audzētava un suņu viesnīcas 
pakalpojumu nodrošināšana, ZS “Kalves” – zivsaimniecības attīstība (pilna cikla zivs 
ikra audzēšana līdz zivs produkta pārstrādei), ZS “Avotiņi” – viesmīlības, ēdināšanas un 
banketu pakalpojumi, SIA “Krustpils” – ceļu būves uzņēmums ar asfaltbetona ražotni 
un materiālu testēšanas laboratoriju, ZS “Meža rasas” – kokaudzētava, kas nodarbojas 
ar stādu audzēšanu, pavairošanu un izplatīšanu.

Zemgales labāko uzņēmēju gada balvas ieguvēji:
„Gada uzņēmējs Zemgalē 2016” apbalvoto vidū Z/S “Zaļbirzes”;
„Gada uzņēmējs Zemgalē 2017” apbalvoto vidū Z/S “Vīnkalni”;
„Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” apbalvoto vidū SIA “Ferrums”.

Pēc centralizētās ekonomikas sabrukuma 20.gadsimta 90. gadu 
sākumā Latvijā ar privātās iniciatīvas palīdzību pilsētās un vēlāk 
arī lauku teritorijās atjaunojās un sāka attīstīties saimnieciskā 
darbība. Krustpils novada teritorija nebija izņēmums, un tieši tā-
pat kā citviet Latvijā, arī šeit pamazām attīstījās uzņēmējdar-
bības vide. Tradicionāli lauku teritorijas izmantošanas iespējām 
Krustpils novadā uzņēmējdarbības vides galvenās nozares ir 
lauksaimniecība, zivsaimniecība, mežsaimniecība, ražošana, pa-
kalpojumu nodrošināšana un lauku tūrisms. 

Atskatoties nelielā vēsturē, var teikt, ka Krustpils novadā ir bijuši 
un vēl aizvien notiek meklējumi arī “eksotisku” nozaru apguvē, kā 
piemēram, Latvijas videi neraksturīgu putnu audzēšana, glieme-
žu audzēšana un gaļas liellopu ganāmpulku izveide savvaļas aps-
tākļos. Diemžēl līdz ar Jēkabpils Cukurfabrikas slēgšanu Jēkabpils 
pilsētā, novadā ir zudušas cukurbiešu audzēšanas tradīcijas.

Krustpils novads var lepoties arī tādu šauru uzņēmējdarbības vei-
du, kā suņu viesnīcas pakalpojumu nodrošināšanu, ko izmanto 
daudzi Latvijas iedzīvotāji dodoties tuvākos vai attālākos ceļo-
jumos.

Jāteic, ka novadā pamazām sāk attīstīties arī izklaides pakalpo-
jumu uzņēmējdarbība, kā piemēram zirgu izjādes, peintbols un 
SUP dēļu noma.

Kopumā Krustpils novadā ir reģistrēti aptuveni 406 uzņēmumi no 
kuriem 30,3 % ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 69,7 % ir 
zemnieku saimniecības.

Atpazīstamākie uzņēmumi Krustpils novadā ir SIA “Jēkabpils pie-
na kombināts” – piena iepirkšana, realizācija, ražošana un siera 

Uzņēmējdarbība
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3. Atpūtas vieta “Daugmales”
Ja esat gatavi īstam piedzīvojumam, tad izbaudiet neaizmirs-
tamu 1 vai 2 dienu laivu braucienu pa Daugavas krācēm pos-
mā Līvāni–Jēkabpils. Šajā posmā sākotnēji mierīgais Daugavas 
tecējums kļūst arvien straujāks. Izpētot nelielās Daugavas sa-
liņas, atklājas lieliskas smilšainas peldvietas, bet krāčainajos 
sēkļos var izbaudīt spēcīgas ūdens straumes masāžas. Biedrība 
“Vīpes stils” iznomā inventāru laivu braucieniem. Organizē laivu 
braucienus pa Daugavu, Neretu, Dubnu u.c. Piedāvā labiekār-
totu vietu Daugavas krastā dažādiem brīvdabas pasākumiem. 
Piknika vieta, laukums sporta aktivitātēm, telšu vietas. Viss, lai 
atpūstos aktīvi dabā atpūtas vietā “Daugmales!”

Adrese: “Daugmales”, Vīpes pagasts, Krustpils novads
Kontakttālrunis: +371 26413188
Facebook: Atpūtas vieta “Daugmales”, laivu noma

4. Mīļdzīvnieku biedrība Krustpils 
pagastā
Mīļdzīvnieku biedrība piedāvā izjādes laukumā un apvidū, jāša-
nas ar zirgu pamatu apmācības lieliem un maziem, terapeitisko 
un pedagoģisko jāšanu, vizināšanos ratos vai ragavās, fotose-
sijas un pastaigas ar dzīvniekiem. 

Katra augusta pirmajā sestdienā biedrība rīko lielu pasākumu 
Krustpils novadā “Svētki kopā ar zirgiem” (jātnieku sacensības, 
amatnieku tirgus, zirgu parāde, izjādes un vizināšanās pajūgā, 
kā arī koncerts un atrakcijas bērniem)

Adrese: “Līči”, Krustpils pagasts, Krustpils novads
Kontakttālrunis: +371 26603773
Facebook: Mīļdzīvnieku biedrība

1. Retro motociklu kolekcija
Aizrautīgākajiem vēstures entuziastiem tiek piedāvāta 
iespēja ne vien apskatīt Jāņa Zalāna motociklu un seno 
formas tērpu kolekciju, bet arī darbībā iepazīt retro mo-
tociklus un citu senu sadzīves tehniku, pārģērbties oriģi-
nālos armiju formastērpos un nofotografēties aizgājušo 
laiku noskaņās.

Adrese: Liepu iela 16, Atašiene, Atašienes pagasts, 
Krustpils novads
Kontakttālrunis: +371 26470730

2. Inetas Dzirkales podnieku darbnīca
Ikviens interesents var izmēģināt roku keramikā, iesaisto-
ties Inetas Dzirkales vadītajās ekskursijās podnieku darbnīcā 
“Zaļbirzes”. Dzimtajā sētā “Zaļbirzes” savu keramikas darb-
nīcu un cepli ierīkojusi keramiķe, Jēkabpils mākslas skolas 
Atašienes fi liāles pasniedzēja Ineta Dzirkale, kura savu kera-
miķes praksi apguvusi Rēzeknes lietišķās mākslas vidussko-
lā. Keramiķei šis ir gan darbs, gan sirdslieta. Piecās minūtēs 
no māla pikas viņa spēj izveidot vāzi, krūku vai arī kādu citu 
no māla veidotu brīnumu.

Adrese: “Zaļbirzes”, Atašienes pagasts, Krustpils novads
Kontakttālrunis: +371 26559420
Saziņai: ineta.dzirkale@inbox.lv

10 vietas Krustpils novadā, 
ko iesakām apmeklēt 
Ceļojot pa Zemgales ārēm, atcerieties apciemot Krustpils novadu, kur upes 
un ceļi krustojas! Novada galvenās vērtības ir sirsnīgi un viesmīlīgi cilvēki, 
kā arī dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.
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5. Amatniecības centrs “Māzers”
Latvijā lielā godā tiek turētas senču tradīcijas – latviešu folklorā 
sakņotā kultūra, ko mūsdienās visspilgtāk var novērot gadskārtu 
ieražu svinēšanā un Dziesmu un deju svētkos, kā arī apdziedātā 
iesaistīšanās rokdarbos. Amatniecības centrs “Māzers” aicina ik-
vienu interesentu savus sapņus pārvērst sirds darbos – kokapstrā-
dē, aušanā, tamborēšanā, adīšanā, keramikā, radošajās darbnīcās. 
Centrā izveidotajā izstāžu zālē regulāri var apskatīt dažādas rok-
darbu izstādes.
Adrese: ,,Vālodzīte”, Vīpes pagasts, Krustpils novads
Kontaktālrunis: +371 26611297

6. Atašienes Sāpju Dievmātes Romas 
katoļu baznīca
Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca atrodas Atašie-
nes pagasta centrā. Atašienes pirmā koka baznīcas ēka tika uzcel-
ta 1804. gadā par draudzes un Marinzejas muižas īpašnieka Borha 
līdzekļiem. Par jaunas Atašienes baznīcas celtniecību sāka rūpēties 
prāvests Boļeslavs Grišāns un 1931. gadā tika likti jaunās baznīcas 
pamati. Baznīcu uzcēla 1937. gadā, to septembra pēdējā svētdie-
nā konsekrēja bīskaps Jāzeps Rancāns, veltot Sāpju Dievmātes un 
Svētā Kārļa Boromeja godam. Atašienes Sāpju Dievmātes Romas 
katoļu baznīcas draudze iekļaujas Romas Katoļu Rīgas Metropoli-
jas klēra Rēzeknes–Aglonas diecēzē. 

7. Kristakrūga skatu tornis
Tornis atrodas pie Jēkabpils – Rēzeknes autoceļa (A 12) – auto 
stāvlaukuma malā. No 27 metrus augstā Kristakrūga skatu torņa 
paveras ainaviski skati uz Latvijas lielākā dabas rezervāta –Teiču 
rezervāta purvu daudzkrāsainajiem plašumiem. Teiču purvs ir viens 
no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā. No torņa redza-
ma samērā plaša Teiču purva daļa ar atsevišķām salām (kokiem 
apauguši paaugstinājumi) augstā purva ainavā.

Ja rodas vēlēšanās skatīt Teiču purvu tuvplānā – tas iepazīstams 
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku pavadībā pēc iepriekšē-
jas pieteikšanās pa tālr. +371 28333415

8. Asotes pilskalns
Asotes pilskalns atrodas Daugavas krastā netālu no senās Aso-
tes zemes, kas bija Jersikas karaļa pakļautības pārvaldes centrs. 
Izrakumos atklāts, ka pilskalns apdzīvots 1.gadu tūkstoša pirms 
mūsu ēras līdz mūsu ēras 13.gadsimtam. Sevišķu ievērību pelnī-
jis laika posms starp 10. un 13. gadsimtu, kad te bijušas dzelzs 
ieguves krāsns un podnieku darbnīca. No pilskalna paveras skats 
uz Daugavas senleju, Ābeļu salām un Dignājas mežiem. Ik gadu 
Asotes pilskalnā tiek svinēti Saulgriežu svētki, jo šīs vietas vēsture 
un senču spēka dziesmas, kas allaž saulgriežos tiek izpildītas, kopā 
rada īpašu noskaņu. 2018. gadā pie Asotes pilskalna tika uzstādīts 
retrospekcijas stends ar vēstures vīziju par pilskalna aizsargsistē-
mu. Sameklējot atbilstošu skatupunktu, var gūt priekšstatu par to, 
kā pilskalns varēja izskatīties 13.gadsimtā.

 

9. Rogāļu akmens un grava 
Apmeklētāju iecienītais dižakmens atrodas Daugavas labajā kras-
tā, Rogāļu gravā 50 metrus no upītes ietekas Daugavā. Akmens 
garums ir 6,5m, platums – 4,6m, augstums līdz 3,7m, apkārtmērs – 
18,5m un to papildina turpat blakus esoša 4 metrus gara atlūdza. 
Lai apskatītu šo akmeni, iespējams doties  brīnišķīgā pastaigā gar 
Rogāļu upīti. Rogāļu gravā ikviens var ne tikai izstaigāt ainavisko 
pastaigu taku, apskatīt Rogāļu dižakmeni, pasmelt dzidro Mīlestī-
bas avota ūdeni, bet arī sastapt mītiskos tēlus no Rogāļu gravas 
rašanās teikas. 

10. Marinzejas muiža un parks
Marinzejas muiža ir grāfu fon der Borhu dzimtas “vasaras pils”. 
Borhiem bija daudz īpašumu Latgalē. Galvenā Borhu rezidence at-
radās Varakļānos, bet dēliem dāvinātas muižas Barkavā, Atašienē 
un Varakļānos. Marinzejas pils, kur tagad atrodas Brāļu Skridu Ata-
šienes vidusskola, celta 1845. – 1847. g. klasicisma stilā. Gar ezeru 
aiz pils ir paša grāfa veidots ainavu parks, kas pāriet mežaparkā. 
Marinzejas ezers un tā apkārtne ir teicama atpūtas vieta klusuma 
un skaistas un neskartas dabas cienītājiem. Meži, ziedošas pļavas, 
pauguru un ieleju saspēle, ezera ūdeņu atspulgi pastāvīgi ļauj sa-
just dabas spēku un enerģiju.
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“Avotiņi”
“Avotiņos” ir atjaunota 1936.gadā celtā saimniecības ēka, kur ir īstā 
vieta, lai nosvinētu kāzas, jubilejas ballīti vai citus Jums svarīgus pa-
sākumus. Pirmajā stāvā ir 120 m2 liela svinību zāle ar āra terasi, 
otrajā stāvā labiekārtotos numuriņos iespējams izguldīt pasākuma 
viesus, kā arī nakšņošanai tiek piedāvāta pirts mājiņa un lielā viesu 
māja. Tāpat pieejama pirts mājiņa – atpūtas telpa un svinību zāle 
līdz 25 personām, otrajā stāvā guļvietas līdz 15 personām.

Adrese: “Avotiņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads
Kontakttālrunis: +371 28782279 
Mājaslapa: http://www.avotinizs.lv
Facebook: Viesu nams “Avotiņi”

Brīvdienu māja “Celmiņi”
Brīvdienu māja “Celmiņi” viesību telpu līdz 35 personām, guļvie-
tas ar papildvietām (15 līdz 20 personām), telšu vietas, atpūtas 
telpas, āra kublu, malkas pirti, pieejama arī koplietošanas virtu-
ve ar nepieciešamo aprīkojumu. Pagalmā lapene, grils, uguns-
kura vieta un katls zupas pagatavošanai. “Celmiņos” iespējams 
izīrēt arī velosipēdus, nūjošanas inventāru.

Adrese: “Celmiņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads
Kontakttālrunis: +371 29124049

Lauku māja “Kieģeļmājas”
Lauku mājā “Ķieģeļmājas” iespējams izīrēt āra kamīna telpu ar 
nojumi pie dīķa. Nojumē iespējams sarīkot pasākumu 30 per-
sonām. Pie nojumes grils ar iesmiem, katls zupas vārīšanai un 
ugunskura vieta. Volejbola laukums. Iespējama makšķerēšana 
dīķos. Mājā viesiem pieejama viena istaba četrām personām 
un kamīnzāle (ar papildus trīs guļvietām). Mājas saimniece 
īpaši lepojas krāšņām un daudzveigīgām peonijām (pašlaik ap-
mēram 140 ziedošas škirnes), dienziedēm, lilijām un daudziem 
citiem košiem kolekciju augiem.

Adrese: “Ķieģeļi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads
Kontakttālrunis: +371 29199159

Kur nakšņot un ieturēt maltīti?
Sātīgas un gardas pusdienas Krustpils novadā 
varat nobaudīt kafejnīcās:

“A12” 
Adrese: Zīlānu iela 145, Zīlāni, Kūku pagasts, 
Krustpils novads 
Kontakttālrunis: 652220315
Darba laiks: P–SV 09:00–21:00

“Murdiņš” 
Adrese: Laukezera iela 4, Zīlāni, Kūku pagasts, 
Krustpils novads
Kontakttālrunis: +371 26556415
Darba laiks : Darbadienās 9:00 – 17:00

Motelis “Sapnis”
Adrese: Rīgas–Daugavpils šoseja 141. km, 
Krustpils novads, Krustpils pagasts 
Kontakttālrunis: 65 234 944
Darba laiks: 00–24

Atpūsties un uzkavēties Krustpils novadā ilgāk var 
šādās viesu mājās:

“Akmentiņi”
Viesu mājas ”Akmentiņi” pirmajā stāvā atrodas svinību zāle līdz 
30 personām. Otrajā stāvā atrodas 2 mājīgas istabiņas ar 6 
guļvietām un halle papildus guļvietām līdz 5 cilvēkiem. Blakus 
atrodas pirtiņa, kurā vienlaicīgi var pērties 10 cilvēku kompānija, 
gan arī iespēja baudīt naksnīgās lauku debesis, sēžot siltā kublā. 

Adrese: Akmentiņi, Kūku pagasts, Krustpils novads, 
LV–5222
Kontakttālrunis: +371 26 127 110
Facebook: Akmentiņi
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Krustpils novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009118116

Juridiskā adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202
Tālr. 65237635, e-pasts: novads@krustpils.lv
Krustpils novada aktualitātes: www.krustpils.lv

www.facebook.com/krustpilsnovads

Informāciju apkopoja: Monika Kauranena
Foto: Krustpils novada pašvaldības arhīvs, Ginta Grūbe

Informācijas avoti: Dabas aizsardzības pārvalde, 
2011.gada bukleta 

“Kur upes un ceļi krustojas” teksta autoru sniegtā informācija un 
fotogrāfi jas, www.krustpils.lv
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