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Pamatojoties uz noslēg-
to līgumu starp Pasūtītāju 
VAS “Latvijas Valsts ceļi” un  
Būvuzņēmēju SIA ”8 CBR” 
par būvdarbu veikšanu ob-
jektā “Neretas tilta autoceļa 
V817 Trepe – Poļakas 4.730 
km klāja atjaunošana”, kas 
atrodas Krustpils novadā, 
SIA”8 CBR” informē, ka būv-
darbi objektā tika uzsākti š.g. 
19.novembrī.

 Laika posmā no 2020.
gada 23.novembra līdz 
2021.gada 22.janvārim tiks 
slēgta jebkāda satiksme pār 
Neretas tiltu a/c V817 Trepe 
– Poļakas km 4.730.

SIA ”8 CBR” valdes 
priekšsēdētājs

Andris Lacbergs

Slēgta satiksme pār Neretas tiltu
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Veiksmīgi realizēts projekts 
“NĀC UN SPĒLĒ KOPĀ AR ĢIMENI!”

Biedrība “InSpe” no 2020.gada 
14.augusta līdz 31.oktobrim reali-
zēja Sabiedrības integrācijas fonda 
atbalstītu projektu “NĀC UN SPĒLĒ 
KOPĀ AR ĢIMENI!” Projekta realizā-
cija notika Latvijas valsts budžeta 
finansētās programmas “Ģimenei 
draudzīga pašvaldība” atklāta pro-
jektu pieteikumu konkursa NVO 
un pašvaldībām “Ģimenei draudzī-
gas vides veidošana” ietvaros.

Projekts tika īstenots ar mērķi 
izveidot ģimenei draudzīgu vides 
objektu, kas veicina, paplašina, 
nodrošina un dažādo lietderīga 
brīvā laika pavadīšanas iespējas 
Krustpils novada ģimenēm, kā arī 
stiprina ģimeniskas tradīcijas un 
sadarbības prasmes.

Projekta laikā tika izveidots lau-
kums Kūku pagasta Kūku ciemā, 
uzstādot četrus jaunus aktīvās 
atpūtas elementus – āra galda 

spēles izgatavotas no betona, kur 
ikvienam interesentam, bet jo īpa-
ši ciemata iedzīvotājiem un Sūnu 
pamatskolas audzēkņiem būs ie-
spēja pavadīt brīvo laiku svaigā 
gaisā lietderīgi un jēgpilni. Projek-
ta rezultāts dos iespēju iedzīvotā-
jiem, īpaši ģimenēm ar bērniem, 
izklaidēties, radīt vairāk jautrības, 
saliedēties un socializēties.

Galda spēles ir ražotas tā, lai 
būtu piemērotas visiem Latvijas  
klimatiskajiem laikapstākļiem, īpaši 
paredzētas izvietošanai brīvā dabā 
un publiski pieejamās vietās, jo 
izgatavotas no augstas kvalitātes 
materiāla – betona akmens masas, 
kas neplīst un ir izturīga, tādējādi 
nodrošinot projekta ilgtspēju.

Liels prieks, ka Krustpils novada 
Kūku pagasta Kūkās ir izveidots 
jauns brīvā laika pavadīšanas ob-
jekts. Diemžēl, sakarā ar situāciju 
valstī, kā arī drošības apsvērumu 
dēļ, nenotika plānotais atklāša-
nas pasākums, bet tas nemazina 

projekta nozīmīgumu vietējiem 
iedzīvotajiem un gandarījumu par 
paveikto.

Paldies projekta atbalstītājiem 
un finansētājiem - Sabiedrības in-
tegrācijas fondam un Krustpils no-
vada pašvaldībai par atbalstu un 
sadarbības iespējām, par novērtē-
jumu un ticību mūsu darbiem!

Paldies mūsu brīvprātīgo ko-
mandai – Kārlim Pabērzam, Adri-
anam Hnikinam, Edgaram Liepi-
ņam, Nikolajam Liepiņam, Mak-
simam Smirnovam, Vladimiram 
Orlovam!

Tikai kopā – sadarbojoties un at-
balstot citam citu, mēs varam vei-
dot vidi, kurā mums visiem patīk 
dzīvot un atrasties! 

Projekts   Nr.2020.LV/ĢDP/42 " 
NĀC UN SPĒLĒ KOPĀ AR ĢIMENI!" 
tiek īstenots ar Sabiedrības integ-
rācijas fonda finansiālu atbalstu no 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Jeļena Hnikina
Biedrības „InSpe”

valdes locekle

Krustpils novadā 
aizvadītas erudīcijas 
spēles ģimenēm

17. oktobrī Vīpes pagasta kultūras 
namā un 31. oktobrī Krustpils pa-
gasta kultūras namā norisinājās eru-
dīcijas spēle ģimenēm., kurā savas 
zināšanas nebaidījās parādīt desmit 
komandas. Komandās apvienojās 
vecvecāki, vecāki, bērni, kaimiņi un 
draugi. 

Erudīcijas spēles bija izklaidējošs 
pasākums, kas neprasa vēstures pro-
fesora cienīgas zināšanas — galve-
nais ir iespēja ģimenei kopā izzināt, 
ieraudzīt, iesaistīties un  interesanti 
pavadīt laiku.

Spēles programmā bija iesildīša-
nās jautājumi, jautājumi par Krust-
pils novadu un Latviju. Neizpalika 
arī uzdevums ar Krustpils novada 
ainavas atpazīšanu, ciemu nosauku-
mu minēšanu un Latvijas slavenību 
minēšana pēc biogrāfiskā apraksta. 
Kā palīglīdzeklis bija uzvedinošie jau-
tājumi, tomēr tad komandai nācās 
šķirties no sakrātajiem punktiem.

Dalībnieki atzina, ka spēles raisīja 
pozitīvas emocijas, jaunas zināšanas 
un lika  ģimenēm iespringt risinot at-
jautības uzdevumus. Prieks un gan-
darījums par kopā pavadīto laiku, 
jaunu zināšanu iegūšanu un intere-
santu aktivitāti.

Visi dalībnieki saņēma pārsteigu-
ma balvas, kuras sarūpēja pasākuma 
organizētājs.

Pateicība ikvienam, kas bija kopā 
ar mums!

Pasākums tika organizēts projek-
ta \Nr.2020.LV/ĢDP/14/06 "Ģimenes 
spēks- kopā izzināt, ieraudzīt, iesais-
tīties!" tiek īstenots ar Sabiedrības in-
tegrācijas fonda finansiālu atbalstu 
no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Projekta kopējās izmaksas ir 6490 EUR.

Sagatavoja Biedrība ‘’Silta sirds’’  
sadarbībā ar biedrību 

‘’Vīpes stils’’

Noslēdzies fotokonkurss 
"Krustpils novada himna - no 
vārdiem līdz sajūtām"

Oktobra  sākumā Krustpils no-
vada pašvaldība izsludināja foto-
konkursu "Krustpils novada himna 
- no vārdiem līdz sajūtām", aicinot 
iesūtīt fotogrāfijas, kuras uzņemtas 
Krustpils novadā un, kuras atbilst 
Krustpils novada himnas vārdiem. 

Kopumā tika iesūtītas 48 fotog-
rāfijas. Komisija izvērtēja iesūtītās 
fotogrāfijas un lēma, ka kalendārā 

tiks iekļautas trīs dažādu autoru 
fotogrāfijas - Ineses Irbītes, Gitas 
Losānes un Līgas Baranovas. 

Paldies visiem,kas piedalījās 
konkursā un priecēja ar skaistajām 
fotogrāfijām. 

Krustpils novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Justīne Iie

Noslēdzies projekts‘’Ģimenes spēks- 
kopā izzināt, ieraudzīt, iesaistīties!’’

Krustpils novada pašvaldība 
sadarbībā ar biedrību “Silta sirds” 
realizēja projektu Nr.2020.LV/
ĢDP/14/06 ‘’Ģimenes spēks- kopā 
izzināt, ieraudzīt, iesaistīties!’’. Pro-
jekts īstenots ar Sabiedrības integ-
rācijas fonda finansiālu atbalstu no 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.   
Projekts bija vērsts uz ģimenes 
vērtību popularizēšanu sabiedrī-
bā, dažādojot ģimeņu brīvā laika 
pavadīšanas iespējas un uzlabojot 
to kvalitāti.

Projekta   īstenošanas   laikā   no   
augusta  līdz  oktobrim  tika orga-
nizētas četras aizraujošas aktivitā-

tes  ģimenēm.  
Augusta nogalē norisinājās pār-

gājiens Marinzejas ezera apkārtnē. 
Izzinājām dabas resursus, vēstures 
faktus un piedalījāmies viktorīnā ar 
atjautības uzdevumiem. 

Septembris nāca ar eksperimen-
tiem un ‘’Zinātnieku darbnīcām’’.  
Mežāres un Variešu pagastos vie-
sojās ‘’Labaratorium’’ ar jaunu tra-
ku profesoru, kurš sasaldēja elpu, 
ļāva piedalīties asins stindzinošos 
uguns un elektrizējošos šovos. 

Oktobrī norisinājās brīvdabas 
‘’Kvesta’’spēle, kur dalībnieki veica  
12 uzdevumus. Ģimenēm uzdevu-

mu veikšanai galvenais nebija laiks, 
bet gan vēlme un gandarījums 
kopā pavadīt dienu ar sev tuviem 
un mīļiem cilvēkiem.  Tāpat oktobrī 
aizvadījām divas erudīcijas spēles, 
kas bija izklaidējošs pasākums, 
kurš neprasa vēstures profesora 
cienīgas zināšanas – galvenais ir 
ģimenei kopā interesanti, saturīgi 
pavadīt brīvo laiku.

Sakām lielu paldies aktivitāšu 
organizētājiem un ikvienam da-
lībniekam par iesaistīšanos. Prieks 
par Krustpils novada aktīvajām 
ģimenēm, kas piedalījās projekta 
aktivitātēs, saturīgi un interesanti 
pavadot brīvo laiku kopā!

Biedrības “Silta sirds” 
valdes locekle

Mārīte Pole
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Projekta “Darbojamies, līdzdarbojamies!” ietvarā 
jaunieši realizējuši iniciatīvas

Viss sākas ar cilvēku un viņa 
vēlmi darboties, tādēļ apmācības 
“Darbojies, līdzdarbojies!”  domā-
tas tiem, kuri paši vēlas darboties  
ne tikai domu līmenī, bet arī prak-
tiski, realizējot kaut vai nelielas līdz-
dalības aktivitātes savā vidē. 

Jaunieši noticēja savām spējām 
realizēt projektus, kaut laiks, nauda 
un cilvēkresursi ierobežoti. 

Ja projektu darbnīcās apguvām 
teoriju,  pēc tām laiks iniciatīvu rea-
lizēšanai un tās tikai  divas nedēļas. 
Iniciatīvas tika realizētas Krustpils 
un Jēkabpils novados, katrā pa 
divām. Ja dažas idejas nedaudz 
līdzīgas, tad katra iniciatīva tika 
realizēta citādi. Iesaistot tajā citus 
jauniešus, pedagogus, NVO sekto-
ra pārstāvjus, jauniešu speciālistus, 

vecākus un lēmumu pieņēmējus. 
Jēkabpils novadā jauniešu reali-

zētās iniciatīvas: katram sava  ‘’Taši-
ņa’’, kur jaunieši iegādājās šujmašī-
nas, audumu un šuva ekoloģiskus 
iepirkumu maisiņus, ko dāvināt 
vietējiem iedzīvotājiem. Noķer 
sajūtas ‘’Dignājas Paradīzē’’ – pie 
Dignājas pamatskolas izveidota 
tīkla šūpoļu jauniešiem un skolas 

ciemiņiem. Lai šo projektu varētu 
realizēt tādā apjomā, kā jaunieši 
bija izdomājuši Jēkabpils novada 
pašvaldība piešķīra papildus finan-
sējumu. PALDIES!

Krustpils novadā – Jauniešu tīk-
lošanās (tikšanās) vietas izveido-
šana Kūku pagastā, kur izvietotas 
velo novietnes un soliņi ar puķu 
kastēm un jauniešu atpūtas vietas 
ar ugunskura vietu un tīklu šūpo-
lēm ‘’Līgo parkā’’ Atašienes pagas-
tā.  Arī šajos pagastos pašvaldību 
pārstāvji iesaistījās un bija atbalsts 

jauniešiem. 
PALDIES KA NOTICĒJĀT, UZ-

KLAUSĪJĀT UN ATBALSTĪJĀT!
Projekts  Nr. 2020.LV/NVOF/

MIC/061/30 "Darbojamies, līdzdar-
bojamies!" tiek īstenots ar Sabied-
rības integrācijas fonda finansiālu 
atbalstu no Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem. Projekta kopējās izmak-
sas ir 5095.20 EUR. 

Mārīte Pole, 
biedrības “Silta sirds”

 valdes locekle

Marinzejas ezerā 
līdacēni netika ielaisti

30. oktobra “Brīvās Daugavas” 
tematiskajā lapā “Ne asakas!” un 
Krustpils novadnieka  novembra 
numurā  rakstā “Krustpils nova-
da ezeros ielaiž karpas, līdakas un 
zandartus” cita starp bija minēts: 
“Savukārt citos novada ezeros šo-
nedēļ ielaisti līdaku mazuļi. Ildze-
nieka ezeram tikuši 2600 līdacēnu, 
Marinzejas ezeram – 7000, Lauke-
zeram – 5000”.   Zivju  ielaišana bija 
paredzēta  starp raksta tapšanu un 
tā  publicēšanu “Brīvajā Daugavā” 
un “Krustpils Novadniekā”, tādēļ 
tas minēts kā noticis fakts. Ildze-
nieku ezerā un Laukezerā viss tā 
arī notika, kā rakstā minēts, taču 
Marinzejam ezeram zivju mazuļu 
nepietika. Piegādātājs – Kūku pa-
gasta z/s “Kalves” – šogad nelabvē-
līgu apstākļu un neveiksmīga zivju 
nārsta dēļ ieguva mazāk līdaku 
mazuļu, nekā  plānots, un nevarē-
ja nodrošināt līguma izpildi. Bažas, 
ka līdacēnu visiem ezeriem  varētu 
nepietikt, jau iepriekš izteica z/s 
“Kalves” īpašnieks Gundars Kalve, 
tomēr  publikācijas autors nepie-

vērsa tam pietiekamu  uzmanī-
bu un vēlamo uzdeva par esošo. 
Autors atvainojas G. Kalvem, par 
neērtībām, kas radušās šīs nepār-
domātās publikācijas dēļ.   Naudu 
par Marinzejas ezerā  neielaistajām 
zivīm z/s ”Kalves” no Krustpils no-
vada nav saņēmusi un, protams, 
arī nesaņems, savukārt pašvaldība 
attiecīgi nav saņēmusi   līdzekļus  
no Zivju fonda, kas par 90% finan-
sēja šo projektu. Jāatzīmē, ka par 
zivju resursu papildināšanu katram 
ezeram tiek rakstīts atsevišķs pro-
jekts. Trīs projekti, kas noritēja ar 
Zivju fonda finansiālu  līdzdalību – 
18 000 zandartu mazuļu ielaišana  
Baļotes ezerā un attiecīgi 2600 un 
5000 līdacēnu ielaišana Ildzenieka 
ezerā un Laukezerā – sekmīgi rea-
lizēti, un arī tajos zivju mazuļu pie-
gādātājs bija z/s “Kalves”.  Pēdējos 
gados Latvijā  jūtams liels zivju ma-
zuļu deficīts, tādēļ nerealizēti pro-
jekti par zivju resursu papildināša-
nu nav nekāds ārkārtas notikums.  

Juris Šteinbergs

Realizēts projekts “Sabiedrības 
informēšana par zivju resursu pētījumiem, 
to racionālu un saudzīgu izmantošanu, 
atražošanu un aizsardzību, veidojot 
publikāciju ciklu reģionālajā laikrakstā”

Projekta „Sabiedrības informēša-
na par zivju resursu pētījumiem, 
to racionālu un saudzīgu izman-
tošanu, atražošanu un aizsardzī-
bu, veidojot publikāciju ciklu re-
ģionālajā laikrakstā” ietvaros re-
ģionālajā laikrakstā “Brīvā Dauga-
va” tika veidots publikāciju cikls 
par zivju resursu saglabāšanu, to 
racionālu un saudzīgu izmanto-
šanu, atražošanu un aizsardzību.  
Tajos tika stāstīts par  Krustpils 
novada publisko un privāto ūde-
ņu apsaimniekošanu, par pa-
veikto un iecerēto šajā jomā, par 

zivju resursu papildināšanu un 
sargāšanu, intervijas ar prasmī-
giem zivju ķērājiem, reportāžas 
no makšķerēšanas sacensībām 
un jauno makšķernieku skolas 
un daudzām citām tēmām.

Publikācijas informēja un izglī-
toja sabiedrību par zivju resursu 
racionālu un saudzīgu izmanto-
šanu, atražošanu un aizsardzību, 
kā arī par jaunākajiem pētīju-
miem šajā jomā. Projekta reali-
zācija sniedza lielu ieguldījumu 
Krustpils novada ūdenstilpju un 
to zivju resursu racionālai ap-

saimniekošanai, paaugstināja 
sabiedrības informētības līmeni 
par zivju resursu racionālu, sau-
dzīgu izmantošanu, kā arī ilgter-
miņā samazinās makšķerēšanas 
noteikumu pārkāpumu skaitu.

Projekta kopsumma ir 7623.00 
EUR, Zivju fonda finansējums 
6784.47 EUR un pašvaldības līdz-
finansējums sastāda 838.53 EUR. 

Angelīna Tukiša
tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste
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Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” paziņojums

Biedrība “Lauku partnerība Sēli-
ja” izsludina atklāta konkursa pro-

jektu iesniegumu pieņemšanas 
9. kārtu Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam 
pasākuma „Atbalsts LEADER vie-

tējai attīstībai (sabiedrības virzīta 
vietējā attīstība)” apakšpasākumā 
„Darbību īstenošana saskaņā ar 
SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru 
kabineta 2015. gada 13. oktob-
ra noteikumiem Nr.590 „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtībai lauku attīstībai 
apakšpasākumā „Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu 
iesnieguma pieņemšana

no 2020. gada 6. decembra līdz 2021. gada 6. janvārim

Sludinājuma kopsumma

9. kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums - 198 669,03 EUR 
1. Rīcība „Darbs un pārticība”, (mērķis: Sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai, vietējās produkcijas kvalitātes uzlabošanai un izplatībai) – 164 474,39 EUR 
4. Rīcība “Sakārtota un droša dzīves vide”, (mērķis: Sniegt atbalstu infrastruktūras sakārtošanai un iedzīvotāju drošības palielināšanai) – 20 294,01 EUR
6. Rīcība “Veselīga dzīves vide”, (mērķis: Atbalstīt dabas resursu mērķtiecīgu pielietojumu  un veselīgu  dzīvesveidu) – 13 900,63 EUR

Projektu īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 
Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 5.2. aktivi-
tātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana”, 
kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums 
un adrese

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”  
Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212

Kontaktinformācija un konsultāci-
jas

Gvido Liepiņš, Tālr. 29283474, e-pasts: partneriba.selija@inbox.lv
Kristīna Rubina - Apinīte, Tālr.28709990, e-pasts:  martaskalns@inbox.lv
mājas lapas adrese: www.partneribaselija.lv 

Papildus informācija

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva saņem-
šanai var iepazīties: 
Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” birojā: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212, Ābeļu pagasta pārvaldes 2.stāvā,
biedrības mājas lapas www.partneribaselija.lv sadaļā „LEADER 2014.-2020.” : https://www.partneribaselija.lv/lv/leader-2014-2020/,
Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: 
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-lauku-partneriba-selija/

Projektu iesniegšana Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login 

Paziņojums par  jaunizveidojamā 
Jēkabpils novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2021.-2035. 
gadam un attīstības programmas 
2021.-2027. gadam izstrādes 
uzsākšanu

Krustpils novada pašvaldība 
informē, ka ir uzsākta jaunizvei-
dojamā Jēkabpils novada attīs-
tības programmas 2021. -2027. 
gadam un ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2021. -2035. gadam 
izstrāde. Krustpils novada paš-
valdība ir lēmusi piekrist attīstī-
bas dokumentu izstrādes uzsāk-
šanai, kā arī piekrist Jēkabpils 
pilsētas domes apstiprinātajiem 
plānošanas dokumentu darba 
uzdevumiem un izpildes ter-
miņiem. Lēmumu par attīstības 
dokumentu izstrādes uzsākša-
nas atbalstīšanu ir izdevušas arī 
Jēkabpils, Viesītes, Aknīstes un 
Salas novada pašvaldības. At-
tīstības plānošanas dokumentu 
izstrādes vadības grupas sastā-
vā būs Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs, Jēkabpils pilsētas 
domes izpilddirektors, Jēkabpils 
novada pašvaldības priekšsēdē-
tājs, Krustpils novada pašvaldī-
bas priekšsēdētājs, Salas novada 
domes priekšsēdētājs, Viesītes 

novada pašvaldības priekšsēdē-
tājs un Aknīstes novada pašval-
dības priekšsēdētājs. 

Jēkabpils novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā 2021.-2035.
gadam tiks noteikts jaunizveido-
jamā Jēkabpils novada attīstības 
redzējums, stratēģiskie mērķi, 
prioritātes un to īstenošanas vi-
zuāls atspoguļojums telpiskās 
attīstības perspektīvā ievērojot 
Jēkabpils novada attīstības prog-
rammu un izvērtējot nacionālā 
līmeņa, attiecīgā plānošanas re-
ģiona un blakus esošo pašvaldī-
bu plānošanas dokumentus, no-
drošinot iedzīvotāju līdzdalību 
izstrādes procesā.

Jēkabpils novada attīstības 
programmā 2021.-2027. gadam 
tiks noteikts jaunizveidojamā 
Jēkabpils novada rīcību kopums 
pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu 
īstenošanai, ievērojot Jēkabpils 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju un izvērtējot nacionā-
lā līmeņa, attiecīgā plānošanas 

reģiona un blakus esošo pašval-
dību plānošanas dokumentus, 
nodrošinot iedzīvotāju līdzdalī-
bu izstrādes procesā.

Spēkā esošie pašvaldību un 
Zemgales plānošanas reģiona 
attīstības plānošanas dokumen-
ti, kā arī informācija par jauniz-
veidojamā Jēkabpils novada at-
tīstības plānošanas dokumentu 
izstrādi ir publicēta mājas lapā: 
www.geolatvija.lv 

Krustpils novada pašvaldības 
Attīstības nodaļa aicina sekot lī-
dzi turpmākajai informācijai par 
attīstības plānošanas dokumen-
tu izstrādi pašvaldības mājas 
lapā www.krustpils.lv un www.
geolatvija.lv, kā arī aktīvi iesaistī-
ties šo dokumentu izstrādē. 

Krustpils novada pašvaldības
Attīstības nodaļas

Teritorijas plānošanas un darba 
ar uzņēmējiem speciālists

Andis Bramanis

Mana zeme - LATVIJA!
Dzimtene mana! Tu – labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu 

laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno

 brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu – 

Astoņpadsmit!

(Lūcija Sāgameža-Nāgele)

Novembris ir Latvijas mēnesis, kad 
mēs svinam Latvijas dzimšanas dienu. 
Gaidot īpašus svētkus, Mežāres pamat-
skolas skolēni, skolotāji, skolas darbinie-
ki izrāda lepnumu un patriotismu par 
savu valsti, piespraužot sarkanbaltsar-
kano lentīti. Lai sagatavotos svētkiem, 
skolēni mājturības un vizuālās mākslas 
stundās izgatavoja rotājumus un pielika 
gaiteņos pie loga.  Arī skolas telpas tika 
izrotātas ar svētku noformējumu.

17. novembrī tika rīkots pasākums 
par godu Latvijas dzimšanas dienai, kas 
norisinājās skolas pagalmā. Visi klāteso-
šie iededzināja sarkanas un baltas sve-
cītes. No svecēm salika vārdu “Mežāre”. 

Mežāre - daļa no mūsu Latvijas, bet tā ir 
mīļa mūsu sirdīm vieta. 

 Valsts dzimšanas dienas pasākumu 
atklāja skolas direktore I. Golovceva. 
Direktore sveica ar patriotisku uzrunu, 
ar dzeju, ar sirsnīgiem vēlējumiem. Visi 
kopā dziedājām Latvijas Valsts himnu.

Pasākumā uzstājas arī skolas teātra 
pulciņa dalībnieki. Ar īpašu patriotisku 
degsmi un lepnumu skolēni deklamē-
ja dzejoļus par Latviju. Mūsu pasākumu 
pagodināja īpašs viesis. Kas tas bija, var 
saprast, izlasot šos vārdus: “Tas bija laiks, 
kad teiku tēli atmostas un sāk dzīvot. 
No mazās Lielvārdes teikas Lāčplēsis 
bija kļuvis par reālu tēlu, mēs dzirdējām 
viņa soļus Daugavas krastos. Milzis bija 
atmodies. Rudens miglā bija jaužamas 
viņa plecu varenās kustības”. Jā, tas bija 
Lāčplēsis, kas ar zobenu rokās, izteica 
vēlējumus mīlēt, stiprināt un daudz 
labu darbu darīt Latvijai!

Teātra pulciņa skolotāja
Inna Sakoviča
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Izveidots atpūtas laukums 
ģimenēm ar bērniem “Prāto 
kopā ar Laukezera lāčiem”

Krustpils novada pašvaldība Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras un 
Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas konkursā "Ģime-
nei draudzīgākā pašvaldība 2019" 
saņēma nomināciju "Par pakalpoju-
mu pieejamību tuvāk dzīvesvietai" 
un ieguva naudas balvu 6000 EUR 
apmērā. 

Pašvaldība aicināja novada iedzī-
votājus pieteikt savas idejas naudas 
balvas izlietošanai Krustpils novada 
publisko teritoriju labiekārtošanai 
un uzlabošanai, lai tās būtu izman-
tojamas ģimenēm ar bērniem. No 
iesniegtajām idejām saistošākais pie-
teikums – domājamo spēļu laukums 
“Prāto kopā ar Laukezera lā

iem” - tika atzīts par piemērotāko 
īstenošanai. 

Veiksmīgi un savstarpēji ieintere-
sēti sadarbojoties Krustpils novada 
pašvaldībai, SIA “MK Dizains” un SIA 
“Meža Rasas” 2020.gada rudenī ir 
tapis jauns objekts ģimenēm ar bēr-
niem. Projekta ietvaros blakus dabas 

parka “Laukezers” automašīnu stāv-
vietai  laukumā pie koka skulptūrām 
uzstādītas deviņas izglītojošas liel-
formāta spēles, izveidoti dekoratīvie 
stādījumi un labiekārtota teritorija. 
Atšķirībā no tradicionālajiem kustī-
bu aktivitāšu un spēļu laukumiem, 
jaunajā laukumā kopā ar Laukezera 
lāčiem var palauzīt galvu par skaņas 
noslēpumiem, salikt Krustpils nova-
da ievērojamāko vietu mozaīkzīmē-
jumus, uzspēlēt spēles “Labirints”, 
“Krustiņi un nullītes”, vērot laikapstāk-
ļus un ar savu novērojumu datiem 
iepazīstināt citus apmeklētājus vai arī 
vienkārši pavērot ūdeņu, pāri slīdošo 
mākoņu un dabas parka “Laukezers” 
ainavu saspēli.

Kopējās projekta izmaksas 7517,17 
EUR , tajā skaitā saņemtā naudas bal-
va 6000,00 EUR apmērā un Krustpils 
novada pašvaldības līdzfinansējums 
1517,17 EUR. 

Attīstības nodaļas vadītāja,
 projektu administratore 

Solvita Čandere

Mežāres kultūras namā, būs iespēja 
saņemt Ziemassvētku paciņas 
pirmskolas vecuma bērniem

2020.gada 28. un 29.decembrī, 
iepriekš piesakoties, Mežāres kul-
tūras namā, būs iespēja saņemt 
Ziemassvētku paciņas pirmskolas 
vecuma bērniem, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Mežāres pagastā.

*Tiks ievēroti 09.06.2020. Mi-
nistru kabineta noteikumi Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasā-
kumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai”.

Jūlija Orlova, 
Mežāres pagasta 

kultūras darba organizatore.

Latvijas 102. gadadienā tiek apbalvoti 
25 darbīgākie novada iedzīvotāji - 
pasākums pārcelts uz nenoteiktu laiku

Arī šogad, turpinot Krustpils nova-
da tradīciju, Latvijas 102. gadadienā 
tiek apbalvoti 25 darbīgākie novada 
iedzīvotāji, kuri ar saviem ieguldīju-
miem ir veicinājuši Krustpils novada 
atpazīstamību, izaugsmi, uzņēmēj-
darbību un cilvēku labklājību. Tāpat 
arī par sasniegumiem, augstiem re-
zultātiem un ieguldījumu Krustpils 
novadā kultūras, izglītības, sporta un 
citās jomās.

Šogad pasākums nenorisinājās 
17. novembrī, bet tika pārcelts 
uz nenoteiktu laiku. Pašvaldība 
pateicas visiem, kas izvirzīja novada 
iedzīvotājus un uzņēmējus Krustpils 
novada Goda  un Atzinības rakstiem.  
Mēs lepojamies ar ikvienu mūsu no-
vada cilvēku un ceram, ka tiksimies 
skaistā pasākumā pavasarī, kad situā-
cija valstī būs stabilizējusies. 

Izvērtējot iesūtītos pieteikumus, 
Krustpils novada pašvaldības apbal-
vošanas komisija lēmusi apbalvot: 

Krustpils pamatskolas direktores 
vietnieci izglītības jautājumos, peda-
goģi Gunu Pusbarnieci ar Krustpils 
novada pašvaldības Goda rakstu 
par nozīmīgu ieguldījumu Krustpils 
pamatskolas attīstībā.

PA “Jaunāmuiža” pavāri Zigrīdu 
Kristu ar Krustpils novada pašvaldī-
bas Goda rakstu par ilggadēju, paš-
aizliedzīgu un  godprātīgu darbu p/a 
“Jaunāmuiža”.

Monsinjora Pētera Vilcāna 
piemiņas fondu ar Krustpils novada 
pašvaldības Goda rakstu par kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Pēteri Stikānu ar Krustpils no-
vada pašvaldības Atzinības rakstu 
par darbu sabiedrības labā.

Biškopi, Latvijas biškopju biedrības 
Jēkabpils nodaļas vadītāju Diānu 
Briedi ar Krustpils novada pašvaldī-
bas Atzinības rakstu par Krustpils 
novada atpazīstamības, izaugsmes, 

uzņēmējdarbības veicināšanu.
Antūžu pamatskolas skolotāju 

Māru Bojāri ar Krustpils novada paš-
valdības Atzinības rakstu par ra-
došu un godprātīgu pedagoģisko 
darbu.

Krustpils pamatskolas kurinātāju, 
strādnieku Vili Berezovski ar Krust-
pils novada pašvaldības Atzinības 
rakstu par nesavtīgu darbu skolas 
vides uzturēšanā un labiekārtošanā. 

Krustpils pamatskolas pedagoģi 
Sanitu Stiebriņu ar Krustpils nova-
da pašvaldības Atzinības rakstu par 
radošu un godprātīgu pedagoģisko 
darbu.

Sūnu pamatskolas sākumskolas 
skolotāju Daci Vališinu ar Krustpils 
novada pašvaldības Atzinības raks-
tu par radošu un godprātīgu peda-
goģisko darbu.

Sūnu pamatskolas apkopēju Ingu 
Liepiņu  ar Krustpils novada pašval-
dības Atzinības rakstu par nesavtī-
gu darbu skolas vides uzturēšanā un 
labiekārtošanā.

Amatierteātra “Savējie” dalībnieku  
Gunti Jakuboviču ar Krustpils no-
vada pašvaldības Atzinības rakstu 
par aktīvu darbību  un atbalstu sa-
biedriskiem pasākumiem.

Mežāres pamatskolas direktori 
Ilonu Golovcevu ar Krustpils no-
vada pašvaldības Atzinības rakstu 
par nesavtīgu darbu Mežāres pamat-
skolā.

Mežāres pamatskolas strādnieku 
Aivaru Erānu ar Krustpils novada 
pašvaldības Atzinības rakstu par 
ieguldījumu sakārtotas un cilvēkiem 
draudzīgas vides veidošanā.

Variešu sākumskolas pirmsskolas 
grupiņas ‘Podziņas” pedagoga palīdzi 
Ligitu Žitkovu ar Krustpils novada 
pašvaldības Atzinības rakstu par 
radošu un godprātīgu pedagoģisko 
darbu.

Variešu sākumskolas izglītības teh-
nisko darbinieci Lieni Kudrjavcevu 
ar Krustpils novada pašvaldības Atzi-
nības rakstu par nesavtīgu darbu 
skolas vides uzturēšanā un labiekār-
tošanā.

Variešu pagasta pārvaldes un Va-
riešu kultūras nama apkopēju – sēt-
nieci Jeļenu Borščenko ar Krustpils 
novada pašvaldības Atzinības raks-
tu par ieguldījumu sakārtotas, cilvē-
kiem draudzīgas un pieejamas vides 
veidošanā.

Ilonu Zalāni ar Krustpils novada 
pašvaldības Atzinības rakstu par 
pašaizliedzīgu, radošu darbu Ata-
šienes pagasta sociāli ekonomiskajā 
attīstībā.

Smaidu un Pēteri Baložus ar 
Krustpils novada pašvaldības Atzi-
nības rakstu par ieguldījumu lauku 
attīstībā.

Pārtikas tehnoloģi, strādnieci ZS  
“Vīnkalni” Astru Pakalnu ar Krustpils 
novada pašvaldības Atzinības raks-
tu par godprātīgu darbu un ieguldī-
jumu sabiedrības labā.

ZS “Vīnkalni” strādnieku Artūru 
Zirnīti ar Krustpils novada pašvaldī-
bas Atzinības rakstu par ilggadē-
ju un godprātīgu darbu zemnieku 
saimniecībā “Vīnkalni”. 

Mājražotāju Ritmu Kregeri ar 
Krustpils novada pašvaldības Atzinī-
bas rakstu par ieguldījumu novada 
uzņēmējdarbības un infrastruktūras 
attīstībā.

Brāļu Skrindu Atašienes vidus-
skolas skolotāju Vitu Jaudzemu ar 
Krustpils novada pašvaldības Atzinī-
bas rakstu par radošu un godprātī-
gu pedagoģisko darbu. 

VAS “Latvijas pasts” pastnieku Ro-
bertu Gribušku ar Krustpils novada 
pašvaldības Atzinības rakstu par 
apzinīgu darbu un pozitīvu attieksmi 
pret klientiem.

Antūžu pamatskolas šoferi Niko-
laju Marčenkovu ar Krustpils no-
vada pašvaldības Atzinības rakstu 
par ilggadēju un apzinīgu darbu.

Brāļu Skrindu Atašienes vidussko-
las lietvedi Elitu Karāni ar Krustpils 
novada pašvaldības Atzinības raks-
tu par ilggadēju un apzinīgu darbu.

Informāciju apkopoja
Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Iie 

Tēvzemes mēnesis Vīpes pamatskolā
Novembris Latvijā ir Tēvzemes 

mēnesis. 11.novembris Lāčplēša die-
na, 18.novembris – Latvijas Republi-
kas proklamēšanas diena.

Lāčplēša dienas nosaukumu šis 
datums guvis par godu latviešu 
tautas mitoloģiskajam varonim – Lā-
čplēsim – ar lāča ausīm un lāča spēku 
apveltītais stiprinieks kļuvis par sim-
bolu varonībai un valsts mīlestībai.

Šī diena ir piemiņas diena 1919.
gadā Latvija uzvarēja cīņā pret Ber-
monta vadīto karaspēku. Latviešu 
cīnītāji bija skaitliskā mazākumā, tur-
klāt sliktāk bruņoti. Kā galvenie Latvi-

jas valsts armijas uzvaras iemesli tiek 
minēti latviešu karavīru drosme un 
varonīgums.

Vīpes pamatskolas skolēni kopā 
skolotājiem 11.novembrī pagalmā 
pie strūklakas izlika sveces, izgaismo-
jot Lāčplēša dienu, godinot tos, kas 
cīnījās par Latviju!

No 11.novembra skolas priekšā 
skatāma skolēnu darbu izstāde par 
tēmu: “Mana Latvija”, kā arī 9.klases 
zēnu veidota Latvijas kontūra, kura 
padarīja gaišāku šo drēgno laiku.

17.novembrī skolā notika svinīgs 
pasākums par godu Latvijas dzim-

šanas dienai. Šo pasākumu vadīja 
skolotāja Natālija Semjonova kopā 
ar 3. un 4.klases skolēniem. Iededzot 
sveces Latviju raksturojošās krāsās: 
zaļā – tie ir Latvijas meži; zilā – Latvijas 
upes, ezeri un jūra; dzeltenā – siltā un 
spožā saule debesīs; sarkanā – mīles-
tība pret mūsu zemi; baltā – latvieša 
tīrā dvēsele.

Paldies skolēniem un skolotājiem 
par patriotiskiem un gaišiem svēt-
kiem!

Vīpes pamatskolas direktore  
Liene Upeniece
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Brīvprātīgais darbs kā dzīvesveids
2019. gada nogalē Krustpils novada pašvaldība organizē-

ja konkursu “Jaunatnes gada balva 2019’’. Krustpils novada 
pašvaldība šī gada laikā vēlas iepazīties un iepazīstināt arī ik-
vienu novada iedzīvotāju ar konkursa “Jaunatnes gada balva 
2019” nomināciju uzvarētājiem - jauniešiem un viņu atbals-
tītājiem, kuri pašaizliedzīgi darbojušies, veicinot jaunatnes 
politikas attīstību pašvaldībā.

Pirmajā Krustpils novada Jaunatnes Gada balvas svinīgajā 
ceremonijā tika pasniegti apbalvojumi septiņās nomināci-
jās. Nominācijā “Gada brīvprātīgais” balvu saņēma Viktorija 
Voitehoviča.

Brīvprātīgo darbs ir saprotams tiem cilvēkiem, kas par 
vērtību uzskata ne tikai atalgojumu, bet arī iespēju palīdzēt 
citiem, iesaistīties, pielikt savu roku.

Viktorija jau gadiem ilgi ir īsta Krustpils novada patriote 
un nesavtīgi steidzas palīgā visos novada pasākumus un 
aktivitātes. Jauniete jau aptuveni 3 gadus regulāri iesaistās 
brīvprātīgā darba aktivitātēs pašvaldībā. 

Viktorija ir īpaša ar to, ka jau vairākkārtīgi uzņēmusies pa-
sākumu virsuzraudzību un nebaidās no atbildības. Viktorija 
ir izpalīdzīga, nesavtīga, komunikabla un viņai patīk darbs 
ar cilvēkiem. Viktorija vienmēr ir gatava jauniem izaicināju-
miem. Viņa negaida par darbu atalgojumu, bet gan no tā 
smeļas pozitīvu enerģiju un dalās tajā ar citiem.

Viktorija, pirms sāksim uzdot jautājumus, nosauc 3 
sev raksturīgās īpašības, kas sākas ar to pašu burtu, ar 
kuru sākas tavs vārds.

Vispusīga, vērīga un veiksmīga.
Kā tu pati sevi raksturotu?
Es esmu gan klusa, gan ļoti skaļa un runīga vienlaicīgi, kā arī 

esmu tieša un mērķtiecīga.
Kādas ir sajūtas saņemot   konkursa “Jaunatnes 

gada balva 2019” nomināciju – Gada brīvprātīgais?
Bija neliels šoks, taču esmu pateicīga par šo nomināciju. Pa-

tiesībā es negaidīju, ka tikšu nominēta par Gada brīvprātīgo un 
sadzirdot savu vārdu biju nedaudz apmulsusi, bet laimīga un 
pateicīga. 

Kā tev šķiet, kāpēc tieši tu ieguvi nomināciju- Gada 
brīvprātīgais?

Es īsti pat nezinu, kā atbildēt uz šo. Es uzskatu, ka neesmu vie-
nīgā, kas mūsu novadā nodarbojas ar brīvprātīgo darbu, taču 
laikam es sevi novērtēju par zemu un laikam veltīju vairāk laika 
un spēku šim visam.

Kā un kāpēc kļuvi par brīvprātīgo?
Manuprāt, tas viss sākās vēl pamatskolas laikā, kad Angelī-

na Tukiša pasauca uz kaut kādu jauniešu pasākumu un tā viss 
sākās, ka sākam domāt citus pasākumus, prasīju vai nevajag 
manu palīdzību un vai ir kāds veids, kā varu palīdzēt, un tā viss 
aizgāja, ka gandrīz katru mēnesi, ja ne pat biežāk, biju kādā 
pasākumā.

Kāpēc tevi saista brīvprātīgais darbs?
Man patīk redzēt cilvēku emocijas, kad viņiem palīdz un 

neko neprasa pretī. Patīk, kad gan mazi bērni, gan vecāka gada 
gājuma cilvēki ir smaidīgi un gatavi komunicēt ar citiem.

Krustpils novada atklātais telpu futbola nakts čempionāts

Vai tev ir sajūta, ka tāds atbalsts kā brīvprātīgais 
darbs ir nepieciešams?

Es domāju, ka, jā, jo brīvprātīgie ir gatavi uz visu, gan lietus 
laikā stāvēt meža vidū, gan pašā karstumā iet pļavā pēc zie-
diem, lai tikai dzirdētu “paldies “, un mums- brīvprātīgajiem- ir 
labākā sajūta no šī vārda un arī cilvēkiem, kam mēs palīdzam ir 
labāk no izdarītā darba.

Vai brīvprātīgo darbs vēršas plašumā?
Manuprāt, jā, it īpaši mūsu novadā, jo ir tik daudz jauniešu, 

kas ir gatavi veltīt laiku kādam un pretī saņemt labus vārdus.
Kāpēc cilvēkiem ir vēlme iesaistīties, veltīt savu brī-

vo laiku citiem?
Īsti nevarēšu teikt par visiem, bet es iesaistījos tajā, jo man 

kopš bērnības mācīja, ka viss, ko es izdaru nāks atpakaļ un laika 
gaitā es sapratu, ka tā ir karma, kas vienmēr atgriežas, protams, 
tas nenāk atpakaļ uzreiz un nav lielos daudzumos, taču jau ar 
“paldies “ pietiek, lai sapratu, ka esi izdarījis lielu darbu un kā-
dam būs labāk

Ko Tev nozīmē brīvprātīgais darbs?
Brīvprātīgais darbs ir daļa no manas dzīves gan novadā, gan 

ārpus tā. Pēc vidusskolas absolvēšanas esmu nedaudz tālāk no 
novada, taču esmu vienmēr gatava palīdzēt un man trūkst to 
laiku, kad kopā ar Angelīnu braucām uz visdažādākajiem pa-
sākumiem un varēju visu sevi veltīt tam.

Vēl bez brīvprātīgā darba Viktorija aizraujas ar svarbumbu 
sportu. Jauniete ir izcīnījusi vairākas godalgotas vietas 

Latvijas čempionātos svarbumbu celšanā

Tautas skrējiens “Krustpils skrējiens” Zīlānos 
(Viktorija pirmā no labās puses)

Vai Krustpils novadā jaunieši brīvprātīgi darbojas 
aktīvāk nekā citās novados Latvijā?

Manuprāt, Krustpils novads ir aktīvāko jauniešu novads, jo 
šeit viņu ir tik daudz un visi ir gatavi. Jau vairākus gadus jaunie-
ši no visiem pagastiem tiekas un var redzēt, cik viņos ir daudz 
enerģijas. Es uzskatu, ka citās pilsētās un novados nav tādu 
jauniešu. 

Kur tu smelies enerģiju, kas tevi uzlādē?
Es uzlādējos no cilvēkiem, kas ir man apkārt. Jo pozitīvāki un 

aktīvāki viņi ir, jo vairāk man ir enerģijas un motivācijas iesais-
tīties un darīt darbus.

Kas tev sagādā vislielāko prieku?
Cilvēku smaidi ir neaprakstāmi. Ikdienas rutīna cilvēkus pa-

dara drūmus, taču redzēt kādu smaidam ir kaut kas neapraks-
tāms.

Kas tevi iedvesmo?
Mani iedvesmo cilvēki, kas ir man apkārt. Mēs katrs esam da-

žādi un katram ir kaut kas īpašs ar ko iedvesmot citus. Mēs katrs 
varam būt kā paraugs kādam un dot motivāciju.

Ar brāļiem absolvējot Jēkabpils valsts ģimnāziju

Kādi ir Krustpils novada jaunieši?
Ļoti aktīvi, komunikabli un vienreizēji. Katrs ir īpašs un kat-

ram ir ļoti daudz ideju. 
Kā jauniešus motivēt sekot saviem sapņiem un ne-

nobīties no pirmajām grūtībām tos realizējot?
Labākā motivācija ir sevis pilnveidošana, jo ar katru grūtī-

bu mēs gūstam pieredzi, kas mūs pilnveido un tādējādi sapņi 
piepildās ātrāk. Protams, sapnis bez grūtībām ir mazs sapnītis, 
tāpēc jābūt gatavam visādām grūtībām. 

Tavuprāt, ko ir nepieciešams paveikt jauniešu labā, 
lai viņus ieinteresētu palikt vai izbraukušos atgriez-
ties dzīvot savā novadā?

Manuprāt, vissvarīgākais ir vieta darba tirgū. Man, kā jaunie-
tei, kas mācās citā pilsētā, ir svarīgi, vai man būs darbs, ja es 
atgriezīšos atpakaļ novadā.

Angelīna Tukiša
tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste
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7.a klase iesaistās 
Karjeras nedēļas 
pasākumos

No 26. līdz 30. oktobrim visā 
Latvijā gan klātienē, gan tiešsais-
tē norisinājās Karjeras nedēļa. 7.a 
klases skolēni par savām nākotnes 
iespējām diskutēja, apmainījās ar 
domām Zoom platformā. Vērtīga 
izvērtās saruna ar karjeras konsul-
tanti Daci Līcīti.

Līdz attālinātās mācīšanās pe-
riodam 7.a klasei jau ir bijusi laba 
sadarbības pieredze ar karjeras 
konsultanti Daci Līcīti, taču šajā 
laikā saruna par dzīves izvēlēm, 
daudzveidīgajām iespējām un iz-
aicinājumiem bija īpaši nozīmīga. 
Tika pieminēta līdzība ar bumbi-
ņām - visu mūžu mēs žonglējam 
ar bumbiņām, cenšoties tās ne-
nosviest zemē. Šīs bumbiņas ir 

veselība, draugi, ģimene, darbs… 
Kopējā tikšanās reizē skolēniem 
bija dota iespēja atbildēt uz jautā-
jumiem, brīvā un sirsnīgā gaisotnē, 
ar humora pieskaņu izvērtēt situā-
ciju no dažādiem skatu punktiem, 
kalt nākotnes plānus. Ivo piekrita 
tam, ka ir labi darīt to, kas padodas 
un par to saņemt algu.

Lielās izvēles ir jāpieņem katram 
skolēnam. Ir labi, ja   var izmantot 
plaši pieejamo karjeras atbalstu 
no skolotājiem, karjeras konsul-
tantiem un vecākiem. Tas var palī-
dzēt pieņemt izsvērtu lēmumu par 
savu karjeru.

Maija Kīne, 7.a klases audzinātāja

Pēc padomiem uz Kaldabruņu!

Ievērojot noteiktos drošības pa-
sākumus, projekta “Skolas soma” ie-
tvaros Antūžu pamatskolas skolēni 
apmeklēja kompleksas radošās no-
darbības Pļavas muzejā Kaldabru-
ņā.

Kādreizējās Kaldabruņas pa-
matskolas saimniecības telpās, 
ko tagad apsaimnieko biedrība 
“Ūdenszīmes”, sastopamas viedas 
personības, kuras katru atbraucēju 
sajūsmina ar ļoti vērtīgu dzīvesgud-
rību apkopojumu un dalīšanos pie-
redzē. Rūpīgi  sagatavotajās nodar-
bībās katrs no mums uzzināja ļoti 
daudz vērtīgu padomu, kā rezultātā 
varējām aizdomāties par to, ko līdz 
šim esam vai neesam izdarījuši paši. 

Godā tika celtas latvju kultūrvēs-
turiskās vērtības: gan tautas folklo-
ra, gan rokdarbi, gan zināšanas par 
dabu un neredzamajiem spēkiem. 
Katrs vērīgais klausītājs uzzināja, ko 
darīt, ja gadās apmaldīties mežā, kā 
aizbaidīt negaisu, kam jābūt katras 

mājas pagalmā, kā attīstīt prasmi 
ieklausīties un ievērot dažādus pa-
domus dabas izzināšanā. 

Tieši tagad, kad apkārt klejo 
draudīgi vīrusi, mēs ieklausījāmies 
vērtīgajos padomos par zālītēm, 
kuras dažādos veidos pasargā no 
slimībām un nelaimēm, par maģis-
kajiem vainagiem, garšvielām, zāļu 
tējām  un pirtsslotām. Kopā uzzinā-
jām, kuri augi dziedina, vairo labsa-
jūtu. Izmantojot zināšanas par tiem, 
jebkurš ļaunums paliek bezspēcīgs! 
Vizuāli uzskatāmi mums tika parā-
dīts, cik dažādos veidos ziedi vīst 
un ziedojas, lai mēs ziedētu veselī-
bā un stiprībā. Iepazinām vienkārši 
pagatavojamas zāļu tējas, kuras 
palīdz saglabāt skaistumu, stipri-
na organisma aizsargspējas, palīdz 
emocionālajiem un kreņķīgajiem, 
nomierina un ārstē. 

Tuvplānā varējām pētīt, kā dienā 
un naktī telpu starp zemi un zvaig-
znēm piepilda spārni un skaņas, kā 

izskatās putniņi, kā skan viņu dzies-
mas dažādos gadalaikos. Videoma-
teriālā apkopotie materiāli vēstīja 
arī par zināmo un nezināmo, pat 
visnoslēpumaināko dzīvību brīnu-
maino rosību naktīs, kad mēs gu-
ļam saldā miegā. 

Ar vēlējumu katram, lai laimējas 
piedzīvot to brīdi, kad darbi šķiras 
un vedas, tika doti padomi, kā pa-
lūgt palīdzību un piesaistīt labvēlī-
bu; kurš jāaicina palīgā, kurš atnāk 
pats.

Izglītojošajām nodarbībām se-
koja praktiskās darbnīcas. Meistares 
demonstrēja, kā, gadsimtos krāto 
pieredzi papildinot ar nojautu un 
izdomu, dažādi materiāli pārtop 
enerģiski spēcīgos sargājošos amu-
letos ar sargājošu spēku. Prasmī-
gās meistares ar labestīgu smaidu 
dalībniekiem nodrošināja visus 
radoši praktisko darbu veidošanai 
nepieciešamos materiālus, kā arī 
radošo un praktisko atbalstu. Katrs 
no mūsu saimes izjuta lielu prieku, 
atbildīgi izpildot radošo darbu ar 
savām rociņām - izgatavojot īpašu 
svečturīti no stikliņiem, kuri apstrā-
dāti 800 grādu temperatūrā. 

Ar gandarījumu un zināmu lep-
numu par paveikto, sakot sirsnīgu 
paldies tautas gudrību glabātājām 
“Ūdenszīmēs”, kompleksas radošās 
nodarbības noslēgumā nonācām 
pie atziņas, kā īstenojas sākumā 
dzirdētā tautas gudrība, ka vajag 
dižoties ar darbiem, nevis ar smu-
kumu.

Antūžu pamatskolas direktora 
vietniece izglītības
 jomā Aija Ozoliņa

Sveiciens Latvijai dzimšanas dienā
Ar Mārtiņdienu un Lāčplēša die-

nu mūsu skolā tradicionāli sākas 
Tēvzemes nedēļa.

Svētku laiks - gatavošanās svēt-
kiem, izpētes projekti, prezentā-
cijas, tikšanās ar interesantiem 
cilvēkiem, lāpu gājiens, svētku 
koncerts, svecīšu liesmas, sarunas, 
kopā būšana, tik ierasti gadu no 
gada, bet ne šogad… Šis sarežģī-
tais laiks ir izmainījis visu ierasto, 
bet nav mazinājis mūsu svētku sa-
jūtu, piederības sajūtu savai skolai, 
savai valstij.

Šogad, kad daļa skolas saimes 
darbojas attālināti, mums necerēti 
labi izdevās realizēt kopīgi izloloto 
projektu „Manai Latvijai”, kā rezul-
tātā tapa 2,1 x 1, 5 m liels stends 
ar sveicienu mūsu valstij dzimša-
nas dienā. Katrs skolā un arī mājās 
veidoja savu sirsnīgo novēlējumu. 
Ko ikviens vēlam mūsu Latvijai, to 
vēlam arī cits citam, jo katrs mēs 
esam maza Latvijas daļa. 

1.-6. klases skolēni  kopā ar au-
dzinātājām strādāja, veidojot gan 
novēlējumus, gan iesaistījās sten-
da noformēšanā. Man nācās cī-
tīgi sekot līdzi, vai kāds attālināts 
sveiciens nepaliek nepamanīts un 
neizprintēts no interneta. Tā visiem 
kopīgi rosoties, vēlā Mārtiņdienas 
pēcpusdienā mūsu kopdarbs tapa 
gatavs. Protams, bija arī tādi, kas 
savu sveicienu neatsūtīja. Tomēr 
tāds neliels „darvas pilieniņš me-

dus mucā” nespēja mazināt mūsu 
prieku un lepnumu par paveikto, 
jo katrs mūsu paveiktais darbs stip-
rina mūs un vairo mūsu piederības 
sajūtu. Mēs varam būt lepni, ka 
mums ir mūsu Latvija ar tās pagāt-
ni, tagadni  un nākotni.

Mums katram tik nozīmīgajā 
valsts svētku laikā mēs sakām pal-
dies par labiem darbiem, tāpēc es 
arī gribu teikt lielu PALDIES! Paldies 
ikvienam, kurš pielika savu roku 
mūsu kopīgajā projektā. Īpašu pal-
dies gribu izteikt Jurim Čeveram, 
jo, ja nebūtu sarūpēti tik skaisti 
stendi, tad visdrīzāk šāda ideja 
nemaz nerealizētos. Paldies skolas 
direktorei Līgai Zalānei un vizuālās 
mākslas skolotājai Sandrai Kaļei-
ņikovai par ideju, ieteikumiem un 
praktisko atbalstu darba tapša-

nā. Paldies visčaklākajām vizuālās 
mākslas pulciņa meitenēm Sa-
mantai, Jolantai, Līgai un Agnesei, 
kas nenogurdamas grieza, līmēja 
un arī izveidoja logu noformējumu 
abos skolas stāvos. Paldies visiem, 
jo šis kopīgais darbs manī viesa pa-
tiesu lepnumu par mums , jo kopā 
mēs esam liels spēks.

Mans novēlējums visiem ,kas iz-
lasīs šo rakstu:

Lai mēs lepotos ar savu Zemi 
ne tikai svētku laikā! Lai mums iz-
dodas noticēt sev un pietiek spē-
ka tikt galā ar ikdienas rūpēm! Lai 
ikdienā pietiek laika pacelt acis uz 
zvaigžņoto tāli vai austošo sauli!

Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskolas vizuālās mākslas 

pulciņa skolotāja Vita Jaudzema

Mārtiņdiena Variešu 
pirmsskolas grupiņās

Saule kļūst arvien skopāka, zeme 
sasalst un Mārtiņš atrībina,ziemai 
vārtus vērdams,-tapēc '' zeme rīb 
rati klaudz '' Mārtiņam atbraucot. 
Un, kad pienākusi Mārtiņdiena, 
tad ir laiks, kad jābeidz visi rudens 
darbi un ar skaistām dziesmām, 
jautrām rotaļām, skaļu trokšņo-
šanu, pārģērbšanos un bagātīgi 
klātu galdu jāpavada šī diena. 
Arī Variešu sākumskolas pirmssko-
las grupiņu bērni,  10.novembrī 

bija tērpušies maskās un katra gru-
piņa, kopā ar krāšņu Mārtiņdienas 
gaili, nesa katrā mājā svētību un 
mudināja turēties pretī tumsai ar 
varenu dancošanu un dziedāšanu! 
Lai Mārtiņdienas jautrība palīdz 
pārvarēt tumšo laiku un rast gaišas 
domas turpmāk!

Rakstu veidoja Variešu 
sākumskolas pirmsskolas 
skolotāja Mairita Džeriņa
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AINA ZVAIGZNE 
25.10.2020. (94)

JURIJS ČURKINS 
28.10.2020. (93)

VLADIMIRS ROZS 
07.11.2020. (66)

ALVĪNE LUNGU
09.11.2020. (79)

RITA BĒRZIŅA
06.11.2020. (87)

LEONARDS TURKOPOLIS
11.11.2020. (89) 

JULITA PORUBOVA  
13.11.2020. (87)

ELZA LIASE
18.11.2020. (92)

VALENTĪNA ARTJOMENKO
18.11.2020. (77)

MĀRIS ELTERMANIS
19.11.2020. (50)

FJODORS VALTERS
21.11.2020. (82)

ZINAIDA VOITKEVIČA
20.11.2020. (78)

KĀRLIS BEČS
22.11.2020. (65)

JĀNIS PASTORS
23.11.2020. (87)

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAļĀ REģISTRĒTIE  
MūžĪBĀ AIZGĀJUšIE 
IEDZĪVOTĀJI

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

Adventes laikā atcerieties par drošību!

Tuvojas Adventes laiks, kad mā-
jas un dzīvokļus, kā arī sabiedris-
kās ēkas rotās adventes vainagi 
un svētku noskaņas radīšanai tiks 
iedegtas sveces. Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienesta (VUGD) 
statistika liecina, ka ik gadu šajā 
laikā no bez uzraudzības atstā-
tas iedegtas sveces izceļas vairāki 
ugunsgrēki. Sagaidot pirmo ad-
ventes svētdienu, VUGD atgādina 
vairākus drošības padomus, lai no 
degošām svecēm neizceltos liela 
nelaime. 

Pērn ugunsdzēsēji glābēji dzēsa 
19 ugunsgrēkus, kuri, visticamāk, 
izcēlās adventes vainagā vai Zie-
massvētku eglītē ievietotas dego-
šas sveces dēļ, vai bez uzraudzības 
atstātām degošām svecēm. Šogad 
līdz novembra sākumam reģistrēti 
jau 17 šādi ugunsgrēki. Ik gadu šā-
dos ugunsgrēkos cieš cilvēki – pērn 
cieta viens cilvēks, bet šogad cieta 
četri cilvēki, bet viens cilvēks gāja 

bojā. 
Kas jāņem vērā, lai nerastos 

ugunsnelaime?
Adventes vainagi un dekori, lie-

lākoties, tiek gatavoti no degtspē-
jīgiem materiāliem, tādēļ ir rūpīgi 
jāpārdomā sveču izvietojums, lai 
to liesmas būtu drošā attālumā no 
dekorācijām un apkārtējiem priekš-
metiem un neizraisītu ugunsgrēku, 
kā arī jāpievērš uzmanība, kur no-
vietots pats adventes vainags vai 
eglīte un citi Ziemassvētku rotāju-
mi.

Ja tiek izmantots klasisks adven-
tes vainags, tad tajā ir jāievieto sta-
bili un nedegoši sveču turētāji un 
tikai uz tiem var likt sveces. Vainagu 
vai dekoru ir jānovieto uz stabilas 
un nedegošas virsmas. 

Degošu sveci jānovieto drošā at-
tālumā no aizkariem, mēbelēm vai 
citiem degtspējīgiem priekšme-
tiem. Jārūpējas, lai pie aizdedzinā-
tām svecēm nevarētu piekļūt mazi 
bērni un mājdzīvnieki!

VUGD aicina atcerēties, ka sve-
ces un vainagus nevar novietot uz 
televizoriem, radiatoriem, iekurtām 
krāsnīm vai kamīniem. Neatstājiet 
degošas sveces bez uzraudzības, 
pat ne uz īsu brīdi un, dodoties 
prom no telpas vai pirms gulētie-
šanas, pārliecinieties, ka sveces ir 
nodzēstas!

Kas jāņem vērā, uzstādot 
elektriskās virtenes?

Gadījumā, ja svētku dekorācijām, 
piemēram, Ziemassvētku egles vai 
mājas rotāšanai izvēlaties elektris-
kos rotājumus/virtenes, atcerieties, 
ka:

• pirms elektrisko rotājumu/virte-
ņu lietošanas rūpīgi izlasiet instruk-
ciju un aplūkojiet marķējumu uz 
virteņu iepakojuma. Ja ieraudzīsiet 
mājiņas apzīmējumu ar, piemēram, 
angļu valodas paskaidrojumu “for 
outdoor use”, tad šis rotājums būs 
piemērots ēkas vai eglītes grezno-
šanai laukā;

• iekštelpām paredzētās virtenes 
nedrīkst lietot ārpus mājas, jo spul-
dzītes neizturēs gaisa temperatūru 
svārstības un mitrumu;

• ja izmantojat jau lietotas elek-
trisko spuldzīšu virtenes, pārlieci-
nieties, vai tās nav bojātas.

VUGD novēl drošu, mierīgu 
un saticīgu Adventes laiku un 
atgādina, ja tomēr nelaime un 
ir nepieciešama operatīvo die-
nestu palīdzība, zvaniet uz 112!

Plašākai informācijai:
Ilze Dāme-Birziņa

VUGD Prevencijas un sabiedrības 
informēšanas nodaļa

Tel. 67075854, e-pasts: prese@
vugd.gov.lv

Krustpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrēts 

4 jaundzimušie  –  
t.sk. 2 meitenes, 2 zēni.

Sirsnīgi sveicam vecākus un 
vēlam izturību! Lai bērniņi 

aug veseli un laimīgi!

Caur mīlestību bērns
Jums, vecāki, ir dots.

Lai izaug gudrs, liels –
Tas Jūsu lepnums, gods.”

/Ā.Elksne/

“Tiem, kas mīl, ir jāprot 
sevi ziedot,

Jāspēj augstprātību 
projām mest,

Jāvar atsacīties, otram 
arī piedot,

Un tā dzīvi pretī laimei 
vest.”

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētas 3 laulības. 

Lai vienmēr jūsu dzīves 
ceļā lēkā saules stari, 
kas dienu no dienas 
liek ticēt mīlestībai!


