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“Mūsu sirdīs – Latvija” – Krustpils novada pašvaldība 
godina un sveic 25 novada iedzīvotājus

Turpinot tradīcijas, arī 
šogad 17. novembrī, dienu 
pirms Latvijas 101.gadadie-
nas, Mežāres kultūras namā 
norisinājās svinīgs pasā-
kums – Krustpils novada 
Goda  un Atzinības rakstu 
pasniegšana, kā arī svētku 
koncerts. 

Pasākuma pirmajā daļā 
tika prezentēta Krustpils no-
vada filma “Krustpils novads. 
Kur upes un ceļi satiekas”. 
Īsfilma  ir  ceļojums pa Krust-
pils novadu.  Ceļojums nav 

garš, mazliet vairāk par 10 
minūtēm, bet tas ir skaists 
un smaidu raisošs. Īsfilmā 
redzama novada simboli-
ka – dūraiņi – kas simboli-
zē apņēmību sadarboties, 
saudzēt un kopt Krustpils 
novadu. Tieši cimdi ir tie, kas 
ikvienam skatītājam ļauj sa-
skatīt Krustpils novada vēr-
tības, krāšņo dabu un skais-
tos skatus, tradīciju bagātos 
svētkus. 

Tāpat, sveicot svētkos un 
priecējot ar patriotiskām, 

sirds siltām dziesmām uz-
stājas grupa “Tirkizband”, 
pēc kā sekoja novada iedzī-
votāju sveikšana.  Šogad go-
dināti un apbalvoti tika 25 
novada iedzīvotāji. 

Paldies visiem, kas priecē-
ja ar savu klātbūtni skaistajā 
pasākumā! 

Krustpils novada 
pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste
Justīne Iie

Pirms iededz sveci egles zarā, 
dedz svētku liesmu sirdī savā, 
ar piedošanu, sapratni, 
ar mīlestības dzirksteli 
un tici - tas ir Tavā varā 
nest gaismu, kā to sveces dara… 
/S.Vasiļevska/

Lai ikkatrs no mums atrod savā sirdī 
svētku staru, kas nesīs svētku prieku un 
siltumu gan sev, gan saviem tuvajiem. 
Lai gaiši, mierpilni un mīlestībā 
piepildīti svētki!

Krustpils novada pašvaldība
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Skolēni devās Meža ek-
spedīcijā, kas izvērtās par 
apjomīgu un izzinošu ceļu 
cauri 10 izziņas pieturvie-
tām, lai uzzinātu par meža 
apsaimniekošanu.

Pieredze pārņemta no 
Somijas, kad skolēni dodas 
mežā, to izzinot un māco-
ties saudzēt dabu.

Skolēniem un skolotājiem 
piedāvāja darba burtnīcas, 
kurās vajadzēja atbildēt uz 
dažādiem jautājumiem. Bija 
arī mājas darbs. Katrā no sta-
cijām profesionāls sniegums 
un radošas nodarbes skolē-
niem! 

10 stacijas
1. Iepazīsti meža zinātni!
2. Skaitām kokus!
3. Kopjam jaunaudzes!
4. Retinām mežu!
5. Mērām koku augstu-

mu!
6. Aizsargājam mežu!
7. Atklājam koksnes pro-

duktus!

8. Atpūšamies dabā!
9. Būvējam zaļi!
10. Nosakām koka vecu-

mu!
Skolēniem bija iespēja 

dabā praktiski darboties. Tas 
sagādāja patīkamas emoci-
jas svaigā gaisā un iegūtas 
jaunas zināšanas ne tikai 
skolēniem , bet arī skolotā-
jām.

 Raksta autors bioloģijas 
skolotājs Vēsma Madžule.

IEDZĪVOTĀJU 
ZINĀŠANAI!
Palīdzības saņemšanai ārpus sociālā 
dienesta un bāriņtiesas darba laika 
jāzvana dienestiem, kuri nodrošina 
palīdzību iedzīvotājiem strādājot 
režīmā – 24 stundas, 7 dienas nedēļā.

Valsts policijai jāzvana pa tālruni 110
Neatliekamajai medicīniskajai 
palīdzībai pa tālruni 113

Kūku pagasts- Kūkas 
Pirmdien, 16.12.  

plkst.10.00
Pirmdien, 20.01. 

plkst.10.00
Pirmdien, 17.02.  

plkst.10.00
Pirmdien, 16.03. 

plkst.10.00
Pirmdien, 20.04.  
 plkst.10.00

M
aijā- ekskursija visu grupu dalībniekiem

Krustpils pagasts Pirmdien, 16.12.
plkst.14.00

Pirmdien, 20.01. 
plkst.14.00 

Pirmdien, 17.02.  
plkst.14.00

Pirmdien, 16.03. 
plkst.14.00

Pirmdien, 20.04.  
plkst.14.00

Kūku pagasts- Zīlāni
Otrdiena, 17.12.  

plkst.9.00
Otrdiena, 21.01.  

plkst.9.00
Otrdiena, 18.02.  

plkst.9.00
Otrdiena, 17.03.  

plkst.9.00
Otrdiena, 21.04.  

plkst.9.00

Variešu pagasts Trešdien, 18.12.  
plkst.10.00

Trešdien,23.01.  
plkst.10.00

Trešdien, 19.02.  
plkst.10.00

Trešdien, 18.03.  
plkst.10.00

Trešdien, 22.04.  
plkst.10.00

Mežāres pagasts Trešdien, 18.12.  
plkst.14.00

Trešdien, 23.01.  
plkst.14.00

Trešdien, 19.02.
plkst. 14.00

Trešdien, 18.03.  
plkst.14.00

Trešdien, 22.04.  
plkst.14.00

Vīpes pagasts Ceturtdiena 19.12. 
plkst.10.00

Ceturtdiena 24.01.
plkst.10.00

Ceturtdiena 20.02. 
plkst.10.00

Ceturtdiena19.03.  
plkst.10.00

Ceturtdiena23.04. 
 plkst.10.00

Atašienes pagasts Otrdiena, 17.12.  
plkst.14.00

Otrdiena, 21.01.
plkst.14.00

Otrdiena, 18.02.
plkst.14.00

Otrdiena, 17.03.
plkst.14.00

Otrdiena, 21.04.
plkst.14.00

ĢIMEŅU ATBALSTA GRUPU NODARBĪBAS
KRUSTPILS NOVADĀ 2019./2020.g.

Iepriekšējā Krustpils no-
vadnieks numurā, 1.lpp. 
darba procesa laikā ievie-
susies kļūda un deputātes 
Daces Vītolas apsveikums 
Latvijas valsts svētkos ne-
tika iekļauts. 

Atvainojamies depu-
tātei Dacei Vītolai un 
publicējam viņas novē-
lējumu Krustpils nova-
da iedzīvotājiem. 

“Es lepojos ar to, ka 
dzīvoju Variešu pagastā. 
Vietā, kur dzīvo sirsnīgi un 
atsaucīgi ļaudis, kur vien-
mēr godā tiek turēts zem-
nieka darba tikums. Īpašs 
prieks par jauniešiem, kuri 
pēc izglītības iegūšanas 
atgriežas pagastā, veido 
ģimenes un audzina bēr-
nus. Tā ir mūsu nākotne!

Jaukus svētkus visiem 
novada iedzīvotājiem!

Deputāte Dace Vītola”

Par projektu Nr. 19-05-AL24-A019.2201-000001
“Autostāvvietas izveide Krustpils novada Kūku pagasta Kūku ciemā”

 Krustpils novada paš-
valdība turpina darbu pie 
projekta Nr. 19-05-AL24-
A019.2201-000001 “Auto-
stāvvietas izveide Krustpils 
novada Kūku pagasta Kūku 
ciemā” īstenošanas. Projek-
ta ietvaros tika veikta Tirgus 
izpēte būvprojekta izstrā-
dei. Tirgus izpētē noteiktajā 

termiņā tika iesniegti trīs 
finanšu piedāvājumi. Izvēr-
tējot iesniegtos pretenden-
tu piedāvājumus un doku-
mentus, Krustpils novada 
pašvaldība noslēdza līgumu 
par būvprojekta izstrādi ob-
jektam “Autostāvvietas iz-
veide Krustpils novada Kūku 
pagasta Kūku ciemā” ar ser-

tificētu speciālistu Edvīnu 
Tolmani. Būvprojekts tika 
izstrādāts un apstiprināts 
Krustpils novada būvvaldē. 
Drīzumā tiks sagatavota 
iepirkuma dokumentācija 
būvniecības darbiem. 

   Projektu plānots rea-
lizēt līdz 2020. gada 1. no-
vembrim. Projekta vadību 

nodrošina Tamāra Latiševa, 
Attīstības nodaļas projektu 
koordinatore.

Informāciju sagatavoja 
Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore 
Tamāra Latiševa 

tālr. 27804081, 
tamara.latiseva@krustpils.lv 

Nekustamo īpašumu 
“Mežavoti 5”, Variešu pa-
gasts, Krustpils novads, “Kir-
sīši” ar kopējo platību 7.9 ha 
platībā, par  sākumcenu EUR 
22500. Izsole notiks 2020.
gada 6.februārī plkst. 10.00 
Krustpils novada domē, sa-

nāksmju zālē A7, Rīgas iela 
150A, Jēkabpilī. 

Tālrunis uzziņām 
65237625, ar izsoles 

nolikumiem var iepazīties 
tīmekļa vietnē:  http://

www.krustpils.lv.”

KRUSTPILS NOVADA 
DOME ATKLĀTĀ IZSOLĒ AR 
AUGŠUPEJOŠU SOLI PĀRDOD:

PAZIŅOJUMS
par Krustpils  novada vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja un 
vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu 
pieteikšanas termiņu

Krustpils novada pašval-
dības dome 2019. gada 20. 
novembrī lēma par Krustpils 
novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja un vēlēšanu 
komisijas locekļu kandidātu   
pieteikšanas termiņa paga-
rinājumu līdz 2019. gada 13. 
decembrim.

Atbilstoši   Republikas pil-
sētu un novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecir-
kņu komisiju likuma 7.panta 
pirmajai daļai, tiesības iz-
virzīt un pieteikt savus pār-
stāvjus vēlēšanu komisijā ir 
reģistrēto politisko partiju 
vai to apvienību centrālajām 
pastāvīgi funkcionējošām 
vadības institūcijām, kā arī 
katram Krustpils novada 
pašvaldības domes deputā-
tam vai ne mazāk kā desmit 
balsstiesīgiem Latvijas pilso-
ņiem vēlētājiem.

Ievēlēšanai vēlēšanu ko-
misijā piesakāms pārstāvis, 
kurš ir Latvijas pilsonis, prot 
latviešu valodu un kuram ir 
vismaz vispārējā vidējā izglī-
tība. Par vēlēšanu komisijas 
locekli nevar būt Saeimas 
vai Krustpils novada domes 
deputāts. Piesakot kandidā-
tu pieteikumā jānorāda uz 
kādu amatu piesaka kandi-
dātu – uz velēšanu komisijas 
priekšsēdētāja amatu vai uz 
vēlēšanu komisijas locekļa 
amatu.

Pieteikums pieej-
ams  Krustpils novada paš-
valdības mājas lapā: www.
krustpils.lv

Pieteikums, kurā norādī-
tas ziņas atbilstoši pievie-
notai anketai, iesniedzams 
Krustpils novada pašvaldī-
bas Administrācijā Rīgas ielā 
150A, Jēkabpilī.

AtvainošanāsVīpes pamatskolas 
skolēni dodas meža 
ekspedīcijā
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Balvu “Gada uzņēmējs Zemgalē 
2019” saņem z/s “Avotiņi”

29. novembrī, ceturto 
gadu pēc kārtas, Rundāles 
pils Baltajā zālē norisinājās 
Zemgales Plānošanas re-
ģiona (ZPR) un tā struktūr-
vienības “Uzņēmējdarbī-
bas centra” krietnāko uzņē-
mēju godināšana.  Titulu 
“Gada uzņēmējs Zemgalē 
2019” saņēma arī zemnie-
ku saimniecība “Avotiņi” 

no Kūku pagasta Krustpils 
novada.

Kūku pagasta D.Katinas 
zemnieku saimniecība 
"AVOTIŅI" dibināta 1992.
gadā un tā pamatdarbī-
bas veids bija cukurbiešu 
audzēšana. Paralēli tam 
ZS “Avotiņi” Kūku pagastā 
izveidoja kafejnīcu “Mur-
diņš”, kurā strādāja pati 

īpašniece un vēl viens al-
gots darbinieks.   ES ietek-
mē valdība lēma likvidēt 
visas Latvijas cukurfabri-
kas, kas ļoti stipri iedragāja 
arī zemnieku saimniecības 
attīstību. Tomēr ZS “Avoti-
ņi” spēja mainīt darbības 
virzienu un attīstīt veiksmī-
gu uzņēmējdarbību ēdinā-
šanas, mazumtirdzniecības 
un viesmīlības jomā.

ZS “Avotiņi” ir uzņēmums 
ar  pozitīvu tēlu un labu re-
putāciju, kas veic sociāli at-
bildīgu, veiksmīgu un ilgt-
spējīgu komercdarbību.

ZS “Avotiņi” nodarbojas 
ar ēdināšanas,  mazum-
tirdzniecības un viesmīlī-
bas pakalpojumiem. Uzņē-
mums ir izveidojis 3 kafej-
nīcas – kafejnīcu “Murdiņš” 
Kūku pagastā, kafejnīcu 

“Lauku šiks” un ēdnīcu 
“Ūsiņš”, kas atrodas Jēkab-
pils pilsētā.  ZS “Avotiņi” ir 
vieni no atpazīstamāka-
jiem ēdināšanas pakalpo-
jumu sniedzējiem ne tikai 
Krustpils novadā, bet arī 
Jēkabpilī un tuvākajā ap-
kārtnē. Paralēli ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanai, ir 
atvērti 4 veikali – “Vēlme” 
un “Jaunmuiža”  Kūku pa-
gastā, “Kalmes”  Krustpils 
pagastā un “Ūsiņš” Jēkab-
pils pilsētā. Visi veikali ir 
LaTS tīkla dalībnieki. 

Tāpat ir izveidota viesu 
māja “Avotiņi” - atjaunots 
1936.gadā celtais Stallis ar 
plašu 120 m2 lielu svinību 
zāli, kā arī gultas vietām. 
Kopumā viesu namā ir ie-
spējams uzņemt un izmiti-
nāt 100 viesus. 

Aktīvā ZS “Avotiņi” dar-
bība veicina nodarbinā-
tību (uzņēmumā strādā 
45 darbinieki), nodrošina 
ēdināšanas un mazum-
tirdzniecības pakalpojumu 
pieejamību novada iedzī-
votājiem un ciemiņiem, 
veicina  Krustpils novada 
atpazīstamību reģiona lī-
menī un veicina tūrisma 
attīstību novada teritorijā.

Ar ZPR un pašvaldību 
finansiālu atbalstu visi lau-
reāti saņēma īpaši darinā-
tu piemiņas zīmi, Atzinības 
rakstu un naudas balvu 
500 eiro apmērā.

Materiālu apkopoja 
Krustpils novada 

pašvaldības
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste
Justīne Iie

2019./2020. mācību 
gadā, jau trešo gadu,  
turpinās Eiropas Sociālā 
fonda un Valsts Izglītības 
satura centra projekts Nr. 
8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”. 
Ir sākusies projekta otrā 
kārta, kas turpināsies 
līdz 2021. gadam. Dalī-
bu projektā turpina trīs 
Krustpils novada izglītī-
bas iestādes – Krustpils 
un Sūnu pamatskolas, 
Variešu sākumskola.

 Krustpils pamatskolā 
skolēni turpina saņemt 
pedagoga palīga at-
balstu STEM (zinātnes, 
tehnoloģijas, inženierzi-
nātnes un matemātika) 
un vides jomas mācī-
bu priekšmetos, kā arī 
logopēda individuālās 
konsultācijas. Pateicoties 
projekta finansējumam 
ir iespēja palīdzēt daudz 
vairāk skolēniem, kam 
nepieciešams individu-
alizēts atbalsts. 

Sūnu pamatskolā tiek 
apmaksāts pedagoga 
palīga darbs STEM un 
vides jomas mācību 
priekšmetos. Tas ir indivi-
duāls, mērķtiecīgs darbs 
ar skolēniem, kam nepie-
ciešams atbalsts ikdienas 
mācību procesā, lai kat-
ram skolēnam būtu ie-
spēja sasniegt sev iespē-
jamos labākos rezultātus.

Savukārt, Variešu sā-
kumskola īsteno divus 
ārpusstundu pasākumus 
STEM un vides jomā – 
programmētāju pulciņu 
un praktiskās matemāti-
kas pulciņu. Tas ir atbalsts 
skolēniem ar augstiem 
sasniegumiem un speci-
fiskām interesēm. Spēja 
matemātiku ieraudzīt un 
mācīties praktiskā formā, 
kā arī iespēja mācīties 21. 
gadsimtam aktuālās teh-
noloģiju prasmes – prog-
rammēšanu. 

Projekta koordinatore 
Arnita Pore

INDIVIDUĀLS 
ATBALSTS 
KRUSTPILS 
NOVADA 
SKOLĒNIEM

Notikušas Krustpils novada 
attīstības programmas publiskās 
apspriešanas sanāksmes

20. un 21 .novembrī kat-
rā novada pagastā notika 
Krustpils novada attīstības 
programmas 2020.-2026. 
gadam publiskā apsprie-
šana, kuras laikā attīstības 
programmas konsultanti, 
novada domes vadība un 
darbinieki klātesošos iepa-
zīstināja ar projektā pare-
dzētajiem risinājumiem.

Publiskā apspriedē 
paustie viedokļi tiks ap-
kopoti un izvērtēti un, ja 
atbildīs attīstības prog-
rammas mērķiem, uz-
devumiem un uzlabos 
programmas saturu, tie 
tiks ņemti vērā izstrādājot 
programmas gala redakci-

ju. Jāpiezīmē, ka diemžēl 
iedzīvotāju apmeklētība 
bija zema.

Ar izstrādāto materiālu, 
kā arī citiem Krustpils no-
vada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem 
iespējams iepazīties arī 
www.geolatvija.lv. 

Pašreizējā situācijā 
Krustpils novadā ir spēkā 
attīstības programma, kas 
apstiprināta 2013.gadā. Tā 
kā tās darbības termiņš 
noslēdzas 2019.gadā,  tad 
2018.gada 19.septembrī 
Krustpils novada dome 
pieņēma lēmumu (proto-
kols Nr.9, 1.p.) par jaunas 
novada attīstības prog-

rammas izstrādi.
Attīstības programmas 

izstrādes darbam tika iz-
veidotas 5 tematiskās dar-
ba grupas. Lai apzinātu no-
vada iedzīvotāju viedokli, 
2018. gadā un 2019.gadā 
tika organizētas iedzīvotā-
ju un uzņēmēju aptaujas. 
Konsultācijas attīstības 
programmas izstrādē no-
drošināja SIA “Reģionālie 
projekti”.

Atbildīgā par attīstības 
programmas izstrādi – 
Krustpils novada pašval-
dības Attīstības nodaļas 
vadītāja Inga Rubene (tāl-
runis:29406408, e-pasts: 
inga.rubene@krustpils.lv 

Krustpils novada pašval-
dība sadarbībā ar biedrību 
“InSpe” piedalījās Valsts re-
ģionālās attīstības aģentū-
ras un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministrijas finansiāli  at-
balstītajā projektā Nr. 2/
GIMEN/19/025 „Ģimenes 
spēks ir kopā būt!”.  Projekts 
bija vērsts uz ģimenes vērtī-
bu popularizēšanu sabiedrī-
bā, dažādojot ģimeņu brīvā 
laika pavadīšanas iespējas 
un uzlabojot to kvalitāti.

Projekta  īstenošanas  lai-
kā  no  septembra  līdz  no-
vembrim  tika organizētas 
četras aizraujošas ģimeņu 
dienas: mierpilno norišu, 
radošo aktivitāšu, kopīgo 
piedzīvojumu un gardās 
darbošanās dienas. Mierpil-
no norišu dienā notika pār-

gājiens dabas parkā “Lauke-
zers”, kur vecāki kopā ar bēr-
niem varēja vingrot dabā 
kopā ar “Lūšiem”, klausīties 
gongu skaņas, mācīties loka 
šaušanas prasmēs. Kopīgo 
piedzīvojumu dienā notika 
ģimeņu kopīga ekskursija 
uz  Madonu –Vecpiebalgu 
–Cēsīm. Gardās darboša-
nās dienā ģimenes iesais-
tījās ēdiena gatavošanas 
meistarklasē,  bet  Radošo  
aktivitāšu  dienā -  dažādu  
radošo  prasmju  apguves 
meistarklasēs.

Sakām lielu paldies ik-
vienam dalībniekam par 
iesaistīšanos. Prieks bija par 
Krustpils novada aktīvajām 
ģimenēm, kas piedalījās 
projekta aktivitātēs, saturīgi 
un interesanti pavadot brī-
vo laiku kopā! 

Noslēdzies projekts 
Nr. 2/GIMEN/19/025 
„Ģimenes spēks ir kopā būt!”

Projekts nr. 2/GI-
MEN/19/025 "Ģimenes 
spēks ir kopā būt!" tiek īste-
nots ar Latvijas Valsts reģio-
nālās attīstības aģentūras 
un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības minis-

trijas finansiālu atbalstu no 
Latvijas valsts budžeta lī-
dzekļiem. Projekta kopējās 
izmaksas ir 5170,00 EUR.

Biedrības “InSpe” valdes 
locekle

Jeļena Hnikina
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Kūku bibliotēkā norisinājās 
galda spēļu turnīrs, kas kopumā 
pulcēja 14 dalībniekus. Katram 
dalībniekam bija jāizspēlē četras 

spēles -  klasiskās, taču ļoti aiz-
raujošas spēles „Cirks”, “Domino”, 
“Tornis” un “Buratino”. Četri dalīb-
nieki ar vislielāko kopējo iegūto 

punktu skaitu mērojās spēkiem 
fināla spēlē – “Riču-raču”. Spēles 
notika visnotaļ jaukā un azartis-
kā gaisotnē. Kopvērtējumā pēc 
aizvadītām spēlēm 3. vietu iz-
cīnīja MARKUSS ROČĀNS, otro 
RODRIGO POČKENIEKS un pirmo 
vietu godam izcīnīja - SJŪZIJA 
LEA VĪTOLIŅA. 

Turnīra noslēgumā katrs dalīb-
nieks svinīgi saņēma pateicību 
par piedalīšanos, bet uzvarētāji 
tika apbalvoti ar diplomiem, me-
daļām un nelielām balvām. 

Paldies visiem dalībniekiem 
par atsaucību un piedalīšanos, 
par jauko un azartisko atmosfē-
ru!

Kūku bibliotēkas vadītāja
Jeļena Hnikina

Aizvadīts Kūku bibliotēkas 
organizētais galda spēļu turnīrs

Dabas dienas Daugmalē ar Vīpes 
pamatskolas skolēniem un skolotājiem

Vīpes pagasta "Daugmalēs",  va-
rēja iegūt zināšanas un informāciju 
par putniem un to vērošanu.

Skolēni veidoja putnu “origami”. 
Pildīja  uzdoto mājas darba uzde-
vumus, par tēmu putni. Vēroja put-
nus un klausījās lektora stāstījumu. 
Varēja iegūt atbildes uz dažādiem 
jautājumiem par putniem. Skolēni 
uzzināja mazāko putnu Latvijā un 
par lielāko jau bija nojausma, ka tas 

ir gulbis.
 Vēroja putnus caur teleskopu 

un uzzināja putnu raksturīgākas 
īpašības. 

 Turpinājums sekoja ar Krust-
pils novada tūrisma organizētāju 
stāstījumiem par iespējām doties 
pārgājienos un piedalīties radošās 
aktivitātēs.

Protams neizpalika mākslinieces 
stāstījums par fotografēšanas ho-

biju un protams jaunās grāmatas 
prezentēšanu, kur apkopots dabas 
skaistums.

Organizatorei Inesei Irbītei pal-
dies par organizēšanu un uzai-
cinājumu piedalīties baudāmajā 
pasākumā.

Rakstu sagatavoja bioloģijas 
skolotāja Vēsma Madžule

748.Sūnu mazpulks konkursā “Sējējs” saņem veicināšanas balvu
1.novembrī, Latvijas lauksaim-

niecības universitātes Aulā Jel-
gavā notika Zemkopības minis-
trijas konkursa “Sējējs 2019” lau-
reātu apbalvošanas ceremonija. 
“Sējējs” ir Zemkopības ministrijas 
balva, kura tiek pasniegta jau 26. 
reizi, nosakot labāko ieguldīju-
mu lauku attīstībā. Šogad kon-
kursa “Sējējs” laureātus sveica un 
balvas piešķīra deviņās konkursa 
nominācijās -  “Gada lauku saim-
niecība”, “Gada uzņēmums pār-
tikas ražošanā”, “Ģimene lauku 

sētā”, “Jaunais veiksmīgais zem-
nieks”,   “Gada veiksmīgākā kop-
darbība”, “Bioloģiskā lauku saim-
niecība”, “Gada LEADER projekts 
vietējā rīcības grupā”, “Rītdienas 
sējējs – mazpulks” un   “Zinātne 
praksē un inovācijas” -, kā arī tika 
pasniegta balva “Par mūža iegul-
dījumu lauksaimniecībā”. Pasā-
kumā  piedalījās 70 dalībnieki. 

 Apbalvoti arī veicināšanas 
balvu saņēmēji.  Veicināšanas 
balvu saņēma  748. Sūnu maz-
pulks un vadītāja Daina Kalve. 

Konkursa balvas ieguvēji saņē-
ma gada balvu "Sējējs" (bronzas 
statuja), diplomu un naudas bal-
vu. 

Izsakām lielu paldies par ko-
pīgi ieguldīto darbu- mazpulcē-
niem, viņu vecākiem, Ilzei Lielau-
sei, Sūnu pamatskolas kolektī-
vam, Kūku pagasta pārvaldei un 
personīgi Dzintaram Kalniņam, 
Krustpils novada Domei un Lat-
vijas Mazpulku biedrībai.

748. Sūnu mazpulku vadītāja 
Daina Kalve

Rudens ir skaists gadalaiks, no-
krāsojas koku lapas un lēni krīt 
lejup, kas pārklāj zemi. Ļaudis stei-
dzas sagatavot ziemas krājumus, 
ko noliek pažobelēs un pagrabos. 
Skolās bērni svin Rudens svētkus. 
Šie svētki ir par to, cik rudens ir daiļš 
un bagāts.

Mežāres pamatskolas skolēni arī 
nosvinēja šos svētkus. Skolā bija ie-
radušies divi zaķi : Garausis un Īsļipis 
. Zaķi bērniem lika izpildīt  dažādus 
uzdevumus: rotaļas, spēles, mīklas, 
stafetes. Bērniem patika piedalīties 

šajās aktivitātēs . Zaķi visus uzcienā-
ja ar jaunās ražas saldajiem burkā-
niem.

Skolas ansamblis visus priecē-
ja ar skaistām rudens dziesmām. 
Prieks par to, ka pasākumā pieda-
lījās pirmskolas grupas ’’Bitītes’’ un 
‘’Cālīši’’.

Gaidīsim jautros zaķēnus arī nā-
košajā  gadā.

Pasākuma organizatori  
skolotāja Inna un Zigrīda

Rudens svētki 
Mežāres pamatskolā
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1.novembrī, „Arēnā Rīga” pulcē-
jās  vairāk kā 8000 Latvijas Olim-
piskās komitejas (LOK) organizētā 
projekta  „Sporto visa klase” dalīb-
nieki no visas Latvijas, lai atklātu 
6.sezonu.

Šī projekta autors  ir LOK ģe-
nerālsekretārs Žoržs Tikmers. 
Projekts paredz 5 sporta stundas 
nedēļā. Mērķis ir uzlabot visu kla-
ses skolēnu  fizisko  sagatavotību, 
stāju, pilnveidot prasmi darboties 
individuāli, grupās, komandā.  
Krustpils pamatskolas 5 klase šajā 
projektā darbojas jau trešo gadu. 
Mācību gada laikā skolēniem ne 
tikai aktīvi jāsporto 5 reizes nedē-
ļā , bet arī labi jāmācās, jāpiedalās 
sporta sacensībās  un jāveic kāds 
labais darbs. Atklāšanas pasāku-
mā skolēnus izklaidēja un ļāva 
baudīt svētkus. Bija iespēja klātie-
nē redzēt pazīstamus sportistus 
– S.Bukšu, A.Ostapenko, R.Nitišu, 
J.Blūmu.  Klātesošos priecēja ta-
lismanu parāde, gaismas izrāde, 
priekšnesumi no „Green trial”, 
„Moto trial”, mūziķi „Sub Scriptum” 
un noslēgumā ar jaudīgu koncer-
tu visus iekustināja „Bermundu 

divstūris”.  Pasākuma gaitā  tika pa-
ziņoti  Rimi  konkursa „Sporto la-
bākai dzīvei” uzvarētāji, tās skolas, 
pie kurām dosies Rimi komanda, 
lai izglītotu skolēnus par veselīga 
uztura pamatprincipiem, paspor-
totu un pagatavotu veselīgu mal-
tīti.  Lai tiktu šo uzvarētāju kārtā, 
bija jāizpilda mājas darbs – jāno-
filmē interesants vingrinājums, jā-
uzraksta veselīga brokastu recep-
te un jāizaicina divas citas klases, 
kas uzvaras gadījumā sacenstos 
ar izaicinātājiem.  5.klases skolēni, 
kopā ar audzinātājām un sporta 
skolotāju ar interesi un radošu 
pieeju piedalījās šajā konkursā un 
bijām ļoti priecīgi, ka arī Krustpils 
pamatskola ir to skolu skaitā, pie 
kurām  viesosies Rimi komanda. 
Tas noteikti būs vēl viens sportis-
ki izglītojošs un klases kolektīvu 
saliedējošs  pasākums ko gaidām 
ar nepacietību. Piedaloties šajā 
projektā vislielākie ieguvēji ir paši 
bērni, bet viņus atbalsta vecāki,  
klases audzinātājas Ilze Tomiņa 
Stare, Sanita Stiebriņa,  direktore 
Vija Stiebriņa. 

Sporta skolotāja 
Aivita Ķiploka

Vīpē liela atsaucība radošajām 
meistarklasēm ģimenēm ar bērniem

Krustpils novada Vīpē aizvadī-
tas radošās meistarklases ģime-
nēm ar bērniem, kuru laikā vairāk 
nekā 40 dažāda vecuma dalīb-
nieki apguva iemaņas keramikā, 
rotu darināšanā, kokapstrādē un 
sietspiedes apdrukā.

2019. gada 23. novembrī Vī-
pes pagasta kultūras namā un 
amatniecības centrā “Māzers” 
norisinājās radošās meistarkla-
ses ģimenēm ar bērniem, ko 
organizēja kopienas iniciatīvu 
atbalsta biedrība “Dzirnakmens” 
Krustpils novada pašvaldības 
projekta “Ģimenes spēks ir kopā 
būt!” ietvaros ar Latvijas Valsts re-
ģionālās attīstības aģentūras un 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas finansiālu 
atbalstu.

Pasākuma apmeklētājiem bija 
iespēja piedalīties četrās dažā-

dās meistarklasēs, izmēģinot ra-
došas prasmes kopā ar bērniem. 
Keramiku un rotu darināšanu 
vadīja amatniecības centra “Mā-
zers” pasniedzējas no Līvāniem 
– Eleonora Pastare un Maija Ku-
lakova. Kokapstrādes prasmes 
ierādīja Normunds Zizlāns, kas 
ar aizrautību pasniedz tehnis-
ko modelēšanu Jēkabpils Bēr-
nu un jauniešu centrā. Savukārt 
sietspiedes apdruku vadīja Ilva 
Lejiņa no Aizkraukles, kas 2018. 
gadā Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centra rīkotajā 
biznesa ideju konkursā “Laukiem 
būt!” ieguva 3. vietu nelauksaim-
niecības pakalpojumu nozarē.

Radošajās meistarklasēs pie-
dalījās dalībnieki gan no tālā-
kiem novadiem, gan vairākiem 
Krustpils novada pagastiem 
vecumā no dažiem mēnešiem 

līdz cienījamiem gadiem. “Inte-
rese no cilvēkiem aiz pagasta 
robežām ir lielāka. Patiesībā mēs 
uz vietas daudz ko paši nepa-
manām, bet cilvēki no malas 
pamana ļoti daudz labu lietu 
pie mums. Šoreiz patīkami pār-
steidza īpaši liela atsaucība no 
pašiem Vīpes pagasta iedzīvotā-
jiem. Publicitāte sociālajos tīklos 
tomēr nostrādā labāk nekā afiša 
pie pagastmājas,” atzīst Ineta Šei-
nova, kopienas iniciatīvu atbal-
sta biedrības “Dzirnakmens” val-
des priekšsēdētāja

Kopienas iniciatīvu atbalsta 
biedrība “Dzirnakmens” reģistrē-
ta Vīpes pagastā 2012. gadā. Tās 
mērķi ir veicināt Vīpes pagasta 
iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību. 
2018. gadā, īstenojot Krustpils 
novada domes līdzfinansētos 
projektus, biedrība labiekārtojusi 
piemiņas vietu represētajiem un 
pilnveidojusi rotaļu laukumu pie 
Vīpes pamatskolas.

Radošo nodarbību meistar-
klase tika organizēta  projekta 
nr. 2/GIMEN/19/025 „Ģimenes 
spēks ir kopā būt!“ ietvaros, kas 
tiek īstenots ar Latvijas Valsts re-
ģionālās attīstības aģentūras un 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas finansiālu 
atbalstu no Latvijas valsts bu-
džeta līdzekļiem.

Sagatavoja Jānis Dzimtais
Vīpes amatniecības centrs 

,,Māzers”

Mācīšanās ,sportošana un 
izklaide- tāds ir projekts 
„Sporto visa klase”

Tev, tikai tev
Varavīksnes tilts pāri upei,
Manas vīgriežu zaļās kurpes
Un pīlādžu rūgtais sīvums.
Tev mans dāliju ugunskurs
Un sarmas kristāli matos,
Un tikai tevī
Vēl joprojām kā brīnumā ska-

tos...
/ B.Kārkliņa/

Atkal ir rudens, kas visu sirdis 
ielīksmo ar savu krāšņo krāsu pa-
leti un nu jau desmito gadu 2019.
gada 19.oktobrī Krustpils novada 
domē Stipro ģimeņu pasākumā 
tika  godināti un sveikti novadā 
dzīvojošie Dimanta, Zelta un Sud-
raba kāzu jubilāri, ģimenes, kuras 
laulībā nodzīvojušas sešdesmit, 
piecdesmit un divdesmit piecus 
gadus. 

Cilvēka dzīves vislielākā vērtība 
ir ģimene un tās ir mūsu saknes un 
iekšējais spēks, tās ir saknes dziļi 
sirdī. Bez dzīves gudrības, pacietī-
bas un, protams, mīlestības, tādu 

ceļu gadu desmitu garumā noiet 
nav iespējams. Tāpēc ar savu dzī-
ves paraugu, gudrību un mīlestību 
šīs ģimenes ir piemērs ikvienam.

2019.gadā novadā savus svēt-
kus svin sešas Dimanta kāzu ju-
bilāru ģimenes, piecas Zelta kāzu 
jubilāru ģimenes un 15 Sudraba 
kāzu jubilāru ģimenes. No tām  
Stipro ģimeņu pasākumā tika go-
dinātas divas Dimanta, divas  Zelta 
un astoņas Sudraba kāzu jubilāru 
ģimenes. Jubilārus ar sirsnīgiem 
vārdiem uzrunāja novada domes 
priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs. Pasā-
kumu ar liriskām un sirdij tīkamām 
dziesmām pieskandināja  Santas 
un Kaspara Kasparsonu dziedo-
šā ģimene, ar skaistām vārsmām 
pasākumu kuplināja Kūku pagas-
ta kultūras darba organizatore 
Dace Braune, ar ziediem gaviļnie-
kus sveica pārstāvji  no pagastu 
pārvaldēm. Mīļus un sirsnīgus 
apsveikumus jubilāri saņēma no 
bērniem, mazbērniem,  radiem un 
draugiem. 

Dimanta un Zelta kāzu jubilāri, 
kuri nevarēja ierasties uz pasāku-
mu, tika sveikti mājās.

Paldies visiem, kuri piedalījās 
Stipro ģimeņu pasākumā!

Cienījamie 2019.gada Dimanta, 
Zelta un Sudraba kāzu gaviļnieki! 
Lai Jūsu pavarda uguns aizvien 
deg gaiši un silti, lai Jums daudzi 
saulaini gadi savas ģimenes lokā, 
esiet stipri, esiet savā mīlestībā ba-
gāti, esiet laimīgi!

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Ilga Vilkauša

Stipro ģimeņu pasākumā sveikti Krustpils 
novadā dzīvojošie Dimanta, Zelta un Sudraba 
kāzu jubilāri
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Meistardarbnīca kopā ar BETOLLI

22.novembrī  Krustpils 
pamatskolā 4. -7. klašu sko-
lēniem notika karjeras at-
tīstības atbalsta nodarbība, 
sadarbībā ar dizaina uzņē-
mumu SIA BETOLLI . Uz-
ņēmums rīko sava zīmola 

modes skates, piedāvā pa-
šūt kreklus, kleitas, latviskus 
un tautiskus tērpus dejotā-
jiem, cepures ar latviskiem 
uzrakstiem, aksesuārus su-
nīšiem, kā arī izgatavo tau-
riņus un citus aksesuārus 

pēc individuāla pasūtījuma. 
BETOLLI atrodas Talsos, bet 
tā klienti – visā Latvijā un 
ne tikai: arī Kanādā, Vācijā, 
Anglijā, Norvēģijā, Krievijā, 
Ungārijā, Dānijā un pat mo-
des mekā Itālijā.

Lekcijas veidā skolēniem 
tika piedāvāta darba pasau-
les iespēju un izaicinājumu 
iepazīšana biznesa pasau-
lē, uzņēmējas un BETOLLI 
izveidotājas Līgas Krauzes 
veiksmes stāsta uzklausīša-
na.

Darbojoties praktiski BE-
TOLLI tauriņu meistarklasē, 
skolēni izmēģināja labākās 
biznesa idejas realizēšanu 
apģērbu un tekstilizstrādā-
jumu ražošanas nozarē, ga-

tavojot katrs savu vienreizē-
ju un unikālu tauriņu.

Pasākuma laikā skolēni 
klātienē iepazina un izmē-
ģināja labākās biznesa ide-
jas realizēšanu apģērbu un 
tekstilizstrādājumu ražoša-
nas nozarē, kas noderēs , lai 
veidotu savu karjeru dizai-
na jomā, kā arī  skolēni uzzi-
nāja par izglītības iespējām, 
lai apgūtu minēto profesiju.

Izdevumi tika segti no 
projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības 
iestādēs” finansējuma.

Sagatavoja: Pedagogs 
karjeras konsultants 

Alda Miezāka

Tirgus diena, tirgus diena!

Visi esam klāt.

Katrs savu labo preci

Steidzam piegādāt.

Rudens svētki ir saistīti 
ar ražas novākšanu, un par 
godu dāsnajam rudenim 
Mežāres pamatskolas zāli 
08. novembrī pieskandinā-
ja Mārtiņdienas gadatirgus. 
Kā jau kārtīgā tirgū, bija gan 
pārdevēji, gan pircēji, gan 
mūzika, gan tautasdziesmas, 
rotaļas un dažādas citas ak-
tivitātes. 

….Skan dziesma un  zālē 
ienāk skolotāja ar ķekatnie-
kiem

”Kas tur rībina gar istabi-
ņu?

Ķekatiņas dancina savus 
kumeliņus...”

Skolas ansamblis, pirms-
skolas bērni un ķekatnieki  
dziedāja dziesmas  “Labva-
kar u, Mārtiņtēvs!”, “Ķekatā, 
ļekatā”, ”Mārtiņš bija labs vī-
riņš” un “Mārtiņš brauca zie-
mas ceļu”.

 Arī teātra pulciņa da-
lībnieki bija sagatavojuši  
Mārtiņdienai veltītas tautas-
dziesmas.

Tad Mārtiņa gailītis gāja 
apkārt ar  dziesmu -rotaļu 
”Ku tu teci, gailītis mans”. 

Gailītis ari papriecināja visus 
bērnus ar jautru tautas rota-
ļu “Kāļi, rutki”.

Pirms sācies tirgus, tiek 
rīkota jauno tirgotāju pār-
baude: 

Dzirdes pārbaude / tiek 
skandināti dažādi rudens 
skaņurīki , kurus vajadzēja 
atšķirt pēc dzirdes;

Redzes pārbaude / Kat-
ram dalībniekam tiek parā-
dīti dažādi dārzeņi, kas bija 
izvietoti uz skatuves lielā 
grozā, pēc tam tie tika ap-
segti un nu jāpasaka, kas ie-
priekš bija redzams;

Ožas pārbaude / deva 
pasmaržot sagrieztos sīpo-
lus, ķiplokus, dilles, dažādas 
lapas;

Garšas pārbaude / dārze-
ņu degustācija.

Tikai pēc pārbaudes tir-
gotājiem bija atļauts pārdot 
savu preci.

Tirgus apmeklētāji varēja 
izvēlēties gan gardumus, 
gan dažādus pašu skolēnu 
darinājumus. Kāds no tir-
gotājiem pārdeva arī mazo 
trusīti.

Lai visiem laba raža un 
čaklas rokas arī nākamgad!

Skolotāja I.Venčele

Mežāres pamatskolā ar 
tautasdziesmām, rotaļām un 
gadatirgu svin Mārtiņdienu

“Elpoju savu zemi
Tā lielākā atzīšanās mīlestībā
Un dziļākā piederības sajūta…”
(M. Laukmane)

Novembris ir gada pat-
riotiskākais mēnesis, kad 
atzīmējam Lāčplēša die-
nu un Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienu. Šis ir 
pārdomu laiks, kas liek aiz-
domāties par notikumiem 
un cilvēkiem, izdzīvojot 
Latvijas brīvības cīņās kri-
tušo varoņu piemiņas die-
nu, valsts dzimšanas dienu. 
Gada tumšākais laiks liek 
padomāt, kas mēs esam, 
kas patiešām ir nozīmīgs un 
vērtīgs, nostiprināt mērķus 
un izaicinājumus nākotnei. 
Latvija ir ik diena, kuru vei-
dojam mēs paši ar savām 
domām, vārdiem un dar-
biem.

Ar dažādām aktivitātēm 

Mežāres pamatskolā aizva-
dīta Tēvzemes nedēļa, pie-
minot, atceroties un pārdo-
mājot svarīgo, nozīmīgo un 
vērtīgo mūsu zemei, tautai 
un valstij. Sadarbībā ar Me-
žāres bibliotēku Lāčplēša 
dienā notika pasākums” 
Meklējot varoņstāstus 
Krustpils novadā”, kurā  pie-
dalījās Jēkabpils Vēstures 
muzeja galvenā krājuma 
glabātāja Iluta Bērziņa. 

Skolas bibliotekāre Inna 
Sakoviča organizēja sākum-
skolas skolēniem viktorīnu 
“Ko tu zini par Latviju?”, kurā  
1. vietu ieguva 4. klases 
skolēns Renāts Bogdanovs, 
bet 2. vietu Ksenija Lapeški-
na. Pamatskolas skolēniem  
tika piedāvāta ”Faktu spēle-
Latvija”.

Kopīgi skatījāmies doku-
mentālo filmu ”Oliņ Boliņ…” 
par cittautieša centieniem 

saprast latviešu identitāti.
Drēgnajā un tumšajā 15. 

novembra rītā, kad tik ļoti 
nepieciešama gaisma, sko-
lēni un skolotāji no svecī-
tēm skolas priekšā izveidoja 
Latvijas vārdu. Svētku no-
skaņa valdīja arī koncertā 
“Latvijas novadi”. Kopīgi iz-
staigājām Zilo ezeru zemi- 
Latgali, Kurzemi, kas krāšņa 

kā Suitu sievu brunči,  pa-
viesojāmies Vidzemē, kā arī 
Zemgalē.

Šie valsts svētki vienoja, 
radīja kopības, piederības, 
saliedētības sajūtu un lika 
sirdīs uzvirmot īpašām, pat-
riotiskām noskaņām.

Skolotāja Kristīne

Rudens svētku svinēšana Vīpes pamatskolā
Vīpes skolā mēs māca-

mies un jautri pavadām 
laiku ar dažādām svētku 
tradīcijām. Vispirms mēs ie-
pazīstam Helovīna svētkus, 
tradīcijas, spēles, interesan-
tas dziesmiņas un tad salī-
dzinājām ar Mārtiņdienas 
svētkiem. 

Helovīnos pirmskolas un 
sākumskolas bērni ar vecā-
kiem veidoja interesantus 
ķirbīšus. Skolā veidojām, 
krāsojām maskas, kā arī 
Helovīna lukturīšus. Dzieda-
jām dziesmiņas, skatījāmies 
multenītes un splējām da-
žādas spēles. 

Mārtiņdienas tradīcijas 
vispirms iepazinām skolas 

bibliotēkā. Skaļi lasījām un 
pārrunājām kā Mārtiņdie-
nu svinēja agrāk. Minējām 
mīklas. 

“Ļāčuka”grupiņa ar paš-
izgatavotām maskām gāja 
ķekatās. Dziedot dziesmas, 
skaļi klaudzinot, apciemo-
jām katru klasi. Budēļi uzde-
va mīklas, spēlēja  dažādas 
spēles. Protams ķekatnieki 
saņēma gardumus par pa-
darīto darbiņu. “Ļāčuki” ar 
nopelnītiem un sanestiem 
gardumiem cienājās,  tā no-
svinot Mārtiņdienu. Bērni 
bija ļoti apmierināti ar šiem 
svētkiem un nākošgad arī 
grib svinēt.

Skolotāja Iveta.

KontaKtinformācija

Atašienes pagasts  
Ilona Zalāne –  
29424912,  
ilona.zalane@krustpils.lv

Krustpils pagasts  
Andra Munce –  
26602676,  
andra.munce@krustpils.lv

Kūku pagasts 
Dzintars Kalniņš –  
26139764,  
dzintars.kalnins@krustpils.lv

Mežāres pagasts  
Nadežda Mitrofanova – 
 26641668,  
nadezda.mitrofanova@krustpils.lv

Variešu pagasts  
Andris Naidovskis –  
28308041,  
andris.naidovskis@krustpils.lv

Vīpes pagasts  
Ineta Šeinova –  
26633737,  
ineta.seinova@krustpils.lv

Patriotiskā nedēļa Mežāres pamatskolā
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Valsts svētkus svin arī Krustpils pamatskolā
 Novembris Latvijai un 

Krustpils pamatskolai ir nozī-
mīgs mēnesis, tas ir laiks kad 
tiek atzīmēta  skolas jubileja, 
Lāčplēša diena, valsts dzim-
šanas diena. Šajā laikā  Krust-
pils pamatskolā visu mācību 
priekšmetu un klases stun-
dās  vairāk tiek runāts par 
skolas un Latvijas vēsturi, 
par tagadni, par vietu ,kur 
esam dzimuši, auguši, ar ko 
varam lepoties, ko katrs pats 
var darīt lai valsts ir stiprāka, 
sakoptāka, lai ir lepnums par 
dzimto vietu.

     Sporta priekšmeta ie-
tvaros tiek izrādīta iniciatīva 
un tiek organizēti divi pa-
sākumi - spēka nedēļa un 
ierindas skate. Katru gadu 
spēka nedēļā ir atšķirīgi pār-
baudījumi. Šoreiz  skolas 
zēniem bija iespēja piedalī-
ties armreslinga sacensībās, 
kur bija jālaužās ar labo un 
kreiso roku.  Jēkabpils nova-

da Dignājas pamatskola uz 
spēka nedēļu laipni aizdeva  
armreslinga galdu un sprai-
gās sacensībās trīs vecuma 
grupās tika noskaidroti uz-
varētāji. Visvairāk izcīnītās 
uzvaras un kopvērtējumā 
spēcīgākie izrādījās   Maikls 
Mūrnieks,  Armands Bogda-
novs un  Edmunds Maļcevs. 
Zēnu spēkošanos vēroja arī 
meitenes un drosmīgākās 
intereses pēc arī pašas iz-
mēģināja šo sporta veidu. 
Tas skolā bija kaut kas jauns, 
priecēja skolēnu atsaucība. 

    Nu jau trešo gadu skolā 
notiek ierindas skate, katru 
reizi  kaut kas tiek  pamai-
nīts, lai tiktu apgūtas jaunas 
komandas, lai būtu nedaudz 
sarežģītāk un līdz ar to arī 
interesantāk. Ierindas skatē 
2.-9.klašu skolēni demonstrē 
savu stāju, komandu izprat-
ni un izpildi,  soļojumu uz 
vietas un kustībā, dažādus 

retošanās  un slēgšanās 
veidus, pagriezienus kā arī 
tiek vērtēts vizuālais tēls, 
dziesma vai sasauksme. Ga-
tavošanās ir nopietna, jo no 
katra skolēna attieksmes un 
komandu izpildes  ir atkarīgs 
kopīgais klases sniegums. 
Pirms ierindas skates skolē-
ni soļojumu mēģina sporta 
stundās, mūzikas stundās 
izdzied dziesmu, ar audzi-
nātājiem to mēģina ārpus 
stundām.  Skolēnu veikumu  
vērtēja  divi skolas absolven-
ti, divi skolas darbinieki  un 
Zemessardzes 56.kājinie-
ku bataljona seržante Līga 
Veipa un kaprālis Aleksis 
Mežsēts. Paldies viesiem 
par atbalstu un sarūpēta-
jām balviņām visu klašu ko-
mandieriem . Par labākajiem 
komandieriem tika atzīti 
Megija Romanovska, Da-
niela Romanovska un San-
ta Sala.  Kausus par labāko 

sniegumu saņēma 7b.klase, 
6. un 3.klase. Šai tradīcijai ir 
jāturpinās, jo tas ir ne tikai 
papildus akcents skolēnu 
stājai, bet arī kolektīva salie-
dētībai ceļā uz kopīgu mēr-
ķi. Salīdzinot ar pirmo gadu 
, viennozīmīgi var teikt, ka 
esam progresējuši, bet pro-
tams katrai klasei savā snie-
gumā ir ko uzlabot . Pēc ie-
rindas skates sekoja svētku 
koncerts  un tā  izskaņā tika 
apbalvoti ne tikai labākie, 
bet katrs kolektīvs saņē-
ma arī direktores Vijas Stie-
briņas sarūpētās salduma 
balvas.  Skolas  un Latvijas  
dzimšanas dienas Krustpils 
pamatskolā ir nosvinētas ar 
dažādiem pasākumiem, ne 
tikai pieminētajiem. Daudz 
laimes Latvija! 

Sporta sk.  Aivita Ķiploka

Tēvzemes nedēļas 
svinīgais pasākums 
Vīpes pamatskolā

 Klusajā,pelēkajā novem-
brī sveču liesmiņās atblāz-
mo sarkanbaltsarkanais ka-
rogs.  Katru novembri Latvijā 
atzīmē Tēvzemes nedēļu. 
Arī Vīpes pamatskolā notika 
dažādi pasākumi. Šī gada 
14. novembrī  uz svinīgo 
pasākumu, kas tika veltīts LR 
proklamēšanas 101.gada-
dienai , kopā skolā pulcējās 
skolēni, skolotāji, darbinieki 
un vecāki.

Svinīgais pasākums tika 
atklāts ar kopīgi nodziedātu 
Latvijas himnu.Svētku uz-
runu teica skolas direktore 
M.Grundšteine, liekot kat-
ram apzināties , ka  mūsu 
zeme- Latvija- katram ir vis-
skaistākā, vismīļākā. 

Ar savu veltījumu Latvijai 
uzstājas pirmsskola, nodzie-
dot 2 dziesmas :  “Dzimšanas 
diena Latvijai” un “Vītin viju 
valodiņu”.

6.-9.klašu skolēni prozas 
lasījumā stāsta par to, ka 
skolā ievijas Latvijas ceļš-

tāds krāšņs un bagāts, dāsns 
un interesants, pārsteidzoši 
skaists un mīļš. Ceļš, kurš 
atvedis visus šurp, lai svēt-
ku priekšvakarā visi kopīgi 
izstaigātu Latvijas ceļus, ap-
stājoties , ieklausoties, aizdo-
mājoties un izjūtot to skais-
tumu, to domu spēku, kurš 
palīdz mums visiem atzīt- es 
dzīvoju zemē , kur Daugava 
viļņus uz jūru nes, kur māju 
logos uguns deg, kur mig-
las vāli tik balti, ābeļdārzos 
āboli smaržo, kur ceriņos 
meklējam laimi, kur dārzos 
visskaistākās puķes zied, 
kur jāņugunis nenodziest 
un gulbji  kā balti padebeši 
peld, kur brīvība smaržo un 
nākotne sauc. w

7.-9. klašu skolēni no-
dzied dziesmu “Rīga, mana 
Rīga”, bet 1.-3.klase dziesmu-
“Daugava lielījās(i)” , “Rīgas 
torņos gaiļi dzied”.

6.-9.klašu skolēni atgādi-
na, ka “sargāt tautu nenozī-
mē tikai- sargāt viņas zemi, 

viņas mantu, viņas miesu.
Tēvijas sargi ir tie, kas bez šās 
sargāšanas zina un saprot 
arī kādu citu:tautas domu 
skaidrības un pareizības sar-
gāšanu, tautas pareizo, go-
dīgo un taisnībai kalpojošo  
uzskatu un pārliecības  sar-
gāšanu”.(L.Breikšs)

Svētku uzrunu teica  
G.Kalve – Krustpils novada 
zemnieks, mežkopis, zivko-
pis, dzejnieks, savas zemes 
patriots. Savu piederību šai 
zemei pierādot ar darbu, uz-
sverot, ka katram jādara viss, 
kas viņa spēkos, lai mūsu 
zeme plauktu.

Ikviens no mums ir tik 
daudz vērts, cik viņš palīdz 
un cik viņš dara tautas spē-
ka- tātad visas dzīvības labā.

Paldies skolotājiem  par 
svinīgā pasākuma orga-
nizēšanu -N.Semjonovai, 
I.Venčelei, I.Bučeniecei. 

Skolotāja 
Ingrīda Upeniece

Novembra noslēgumā, 
27. novembrī, Krustpils no-
vadu apmeklēja konkursa 
“Ģimenei draudzīgākā paš-
valdība” komisija, lai klātie-
nē iepazītos ar pašvaldības 
sniegtajiem pakalpojumiem 
ģimenēm. 

 Kūku pagasta bib-
liotēkā komisija klausījās 
prezentāciju, kurā tika stās-
tīts par Krustpils novada 
pašvaldības budžetu, snieg-
tajiem pakalpojumiem, 
veiktajiem darbiem, sadar-
bību ar biedrībām un izvei-
dotajiem objektiem. 

Pēc prezentācijas komisi-
ja iepazinās ar Kūku pagasta 
Kūku ciema infrastruktūru 
un vienu no biedrības “In-
Spe”  īstenoto projektu – 

bērnu autoskolas laukumu, 
kur bērni ar mehāniskiem 
un elektriskiem transporta 
līdzekļiem var apgūt brauk-
šanas pamatprasmes.  Tāpat 
komisija apskatīja arī Sūnu 
pamatskolu un Sūnu pirms-
skolas izglītības iestādi. 

 Savukārt pēc vieso-
šanās Kūku pagastā, komi-
sija devās uz Vīpes pagastu, 
kur klātienē apskatīja jau-
niešu aktīvās atpūtas lauku-
mu un amatniecības centru 
“Māzers”. 

Informācijai: Zemgales 
plānošanas reģionā, kon-
kursā “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2019”, trešajai 
kārtai tika izvirzītas Krustpils 
un Iecavas novadu pašvaldī-
bas. Kurzemes plānošanas 

reģionā – Grobiņas novada 
pašvaldība un Ventspils pil-
sētas pašvaldība; Latgales 
plānošanas reģionā – Lu-
dzas novada pašvaldība un 
Līvānu novada pašvaldība; 
Rīgas plānošanas reģionā – 
Ādažu novada pašvaldība 
un Stopiņu novada pašval-
dība; Vidzemes plānošanas 
reģionā – Cēsu novada paš-
valdība un Smiltenes nova-
da pašvaldība. 

Konkursa noslēgums no-
risināsies 16.decembrī, kur  
svinīgā pasākumā tiks pazi-
ņoti konkursa uzvarētāji kat-
rā plānošanas reģionā. 

Krustpils novada pašvaldību 
apmeklē konkursa "Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība" 
vērtēšanas komisija

Krustpils novada 
pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste
Justīne Iie



8     2019. gada dECEMBRIS

Izdevējs: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150 a, jēkabpils, Lv-5202.  
justīne Iie, tālrunis 28304009, e-pasts: justine.iie@krustpils.lv MetIens: 3000 eksemplāri.
Par rakstu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. "Krustpils novadnieku" var izlasīt arī www. krustpils.lv
IesPIests: sIA "erante". 

Krustpils novada  
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie  
mūžībā aizgājušie iedzīvotāji
MEIKŠĀNE RITA 07.10.1937.- 28.10.2019.

BERŅEVA ALBĪNA 23.12.1926.- 03.11.2019.

KALNIŅŠ ARNOLDS 19.08.1940.- 04.11.2019.

KUHARENKO ĀRIJA 17.11.1935.- 06.11.2019.

ŅIKIFOROVA ANTOŅINA 13.05.1935.- 06.11.2019.

TOČS IMANTS 22.07.1939.- 17.11.2019.

KIRILLOVS JURIS 25.08.1965.- 22.11.2019.

TURKINA IVETA    19.07.1976.- 20.11.2019.

izsakām līdzjūtību piederīgajiem. 

Kultūras pasākumi 
Krustpils novadā
Decembrī

VīPeS PAGASTĀ
20.decembrī 
plkst.10.00
Vīpes pagasta bibliotēkā 
Ziemassvētku radošā 
darbnīca
25.decembrī 
plkst.22.00 
Vīpes pagasta klubā 
Ziemassvētku balle 
kopā ar grupu “Sokrāta 
brīvdienas”. Plkst. 22.00 
ieejas maksa – 3.00 eiro. 
Plkst.23.00 – 4.00eiro. 
Galdiņu rezervācija pa tālr. 
29243812
26.decembrī 
plkst.16.00 
Vīpes pagasta klubā 
Ziemassvētku pasākums 
Vīpes pirmsskolas vecuma 
bērniem

VArIeŠU 
PAGASTĀ
18.decembrī 
plkst.16:00
Laukumā pie pagasta pār-
valdes Eglītes iedegšana.
21.decembrī 
plkst.11:00 
Variešu KN svētku rīts ģi-
menēm ar bērniem.
21.decembrī 
plkst.15:00
 Antūžu KN svētku pēc-
pusdiena ģimenēm ar 
bērniem.
28.decembrī 
plkst.19:00
 Variešu KN pagasta ama-
tierkolektīvu koncerts, ie-
eja bez maksas. Plkst.22:00 
deju vakars "Zelta jaudas" 
pavadībā. Ieeja 3.00 EUR.

KrUSTPILS 
PAGASTĀ
13.decembrī 
plkst.19.00
 Kultūras namā eglītes ie-
degšana
26.decembrī 
plkst. 11.00 un 
plkst.13.00  
Ziemassvētku eglītes pa-
gasta bērniem.
30.decembrī 
plkst.19.00
 30.decembrī plkst.19.00 
Vecgada koncerts un balle 

meŽĀreS 
PAGASTĀ 
25.decembrī plkst. 
11:00
 Mežāres kultūras namā, 
Mežāres pagasta Ziemas-
svētku eglīte pirmskolas 
vecuma bērniem 
25.decembrī 
plkst. 22:00
 Mežāres kultūras namā 
Ziemassvētku groziņballe 
ar grupu ,,Zemeņu iela’’ no 
Cēsīm. Ieejas maksa -  
3,00 eiro.
1.janvārī 
plkst. 01:00 
Mežāres kultūras namā 
“Jaungada nakts 2020”. 
Ieejas maksa - 3,00 eiro

ATAŠIeNeS 
PAGASTĀ 
25.decembrī  
plkst. 18.00
 Atašienes kultūras namā  
“Annas sāta” Ziemassvētku 
koncerts “Ziemassvētkiem 
būt!”
25.decembrī 
plkst. 22.00  
Ziemassvētku BALLE – 
spēlē grupa “Vietu nav”. 
Ieejas maksa 5.00 eiro
29. decembrī 
plkst. 12.00
 Eglīte bērniem “Ziemas-
svētki vēlmju mežā”

KŪKU PAGASTĀ
26.decembrī 
plkst.12:00
 un 15:00 
Sūnu pamatskolas zālē, 
Kūku pagasta pirmsskolas 
bērnu Ziemassvētku sarī-
kojums “Trīs sivēntiņi Zie-
massvētkos” .Sarīkojums ar 
ielūgumiem. 
28. decembrī 
plkst. 22.00 
Zīlānu kultūras namā “Dis-
koballe” kopā ar dīdžeju 
Jāni Balodi. Piesaki gal-
diņu līdz 27.decembrim 
plkst.15:00. Biļetes maksa 
iepriekš pārdošanā – 3.00 
eiro. Pasākuma dienā – 
5.00 eiro. 

Lai laime Jūsu dzīves 
ceļam cauri vijās,
Un nelaime Jums 
garām pazib vien.
Jo gredzeni, kas cieši 
savieno un mijās,
Tic nakotnē, kas abiem 
pretī skrien.

/S.Vorslava/

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēta viena lau-
lība.

Sirsnīgi sveicam ar 
skaisto notikumu! Lai 
Jūsu mīlestība vienmēr 
saules apspīdēta! 

Lūgums sekot informācijai un iespējamām izmaiņām. 

Mazs pumpurs dzīves dārzā plaukst 
Un izplaukst mazā sārti baltā ziedā, 
Mums visiem gribas zināt, kāds viņš augs, 
Būs vēja zieds, vai briedīs augļu briedā.

Krustpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 4 jaundzimušie – 2 
meitenes un 2 zēni.

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


