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Ievēlēta jaunā 
Jēkabpils novada dome

Šī gada 5. jūnijā notika Latvijas 
pašvaldību vēlēšanas, kurās iedzī-
votāji vēlēja administratīvi terito-
riālajā reformā apvienoto novadu 
vadību. Apvienotajā Jēkabpils no-
vadā no 1. jūlija iekļausies Krustpils, 
Salas, Viesītes, Jēkabpils un Aknīs-
tes novadi un Jēkabpils pilsēta. 

Jēkabpils novada domes vēlē-
šanām bija reģistrēti 12 politisko 
partiju saraksti, no kuriem uz 19 
deputātu vietām kandidēja 227 
deputātu kandidāti. Kā liecina Cen-
trālās vēlēšanu komisijas (CVK) dati 
pēc balsu saskaitīšanas, deputātu 
vietas jaunajā domes sasaukumā, 
sarakstam pārvarot 5% vēlētāju 
atbalstu, ieguvuši deviņi no šiem 
sarakstiem. 

Balstoties uz Centrālās vēlēšanu 
komisijas rezultātiem, Jēkabpils 
novada domē ievēlēti: 
• Aivars Kraps (LA) – 3600 balsis;
• Jānis Ščerbickis (LA) – 2345 balsis;

• Elīna Serkova (LA) – 2341 balss;
• Jānis Raščevskis (LA) – 2315 balsis;
• Raivis Ragainis (LZP) – 2890 balsis;
• Aigars Nitišs (LZP) – 2246 balsis;
• Ainars Vasilis (LZP) – 2218 balsis;
• Aija Bojāre (LZP) – 2117 balsis;
• Alfons Žuks (AI) – 1576 balsis;
• Daina Vītola (AI) – 1219 balsis;
• Aivars Vanags (JKP) – 1418 balsis;
• Leonīds Salcevičs (JRP) – 1216 bal-
sis;
• Kaspars Štolnieks (JKP) – 1104 bal-
sis;
• Māris Dimants (JRP) – 1034 balsis;
• Daina Kalve (NA) – 1070 balsis;
• Kārlis Stars (NA) – 1060 balsis;
• Mārtiņš Svilis (LRA/Vienotība) – 
1007 balsis;
• Andrejs Gavrilovs (S) – 927 balsis;
• Līga Kļaviņa (LZS) – 894 balsis.

Pirmā jaunievēlētās domes sēde 
notiks š. g. 1. jūlijā. 

Vēlētāju aktivitāte topošā Jēkab-
pils novada teritorijā, līdzīgi kā cit-
viet Latvijā, bijusi zema. No balss-
tiesīgajiem 31 739 iedzīvotājiem 
savu balsi par kādu no vēlēšanu sa-
rakstiem atdeva vien 11 287 vēlētā-
ji jeb 35, 56%. No tiem – sešas bal-
sojuma aploksnes bija nederīgas. 
No kopumā 32 Jēkabpils novadā 
izvietotajiem vēlēšanu iecirkņiem, 
vislielākā aktivitāte bijusi Jēkabpils 
tautas namā – tur savu balsi atde-
vuši 1559 vēlētāji. Vismazāk vēlētā-
ju bija apmeklējuši vēlēšanu iecir-
kni, kas atradās Mežāres pagasta 
kultūras namā. Visvairāk Krustpils 
novada teritorijā tika apmeklēts 
vēlēšanu iecirknis Zīlānu kultūras 
namā, uz kurieni vēlēt ieradās 473 
vēlētāji. 

Paldies ikvienam topošā Jēkab-

pils novada iedzīvotājam, kurš 
piedalījās pašvaldību vēlēšanās un 
atrada laiku saulainajā, skaistajā 
jūnija sākumā atdot savu balsi par 
kādu no kandidātiem, lai izvirzītu 
sev tīkamākos pārstāvjus jaunā 
novada veidošanai un attīstīšanai! 
Paldies arī par izteikto atbalstu līdz-
šinējās domes deputātiem – no 
Krustpils novada pašvaldības jau-
no domi pārstāvēs līdzšinējās do-
mes deputātes Daina Kalve (NA) un 
Elīna Serkova (LA), kā arī līdzšinējais 
domes deputāts Kārlis Stars (NA). 

Kas tālāk?
Balstoties uz administratīvi te-

ritoriālo reformu, no 2021. gada 
1.jūlija Krustpils novads, tāpat kā 
Salas, Viesītes, Jēkabpils un Aknīs-
tes  novadi tiks apvienoti ar Jēkab-
pils pilsētu un sāks darbu kopīgi kā 
Jēkabpils novads. Līdz ar to, šis 
ir pēdējais “Krustpils novadnieka” 
izdevums un turpmāk ikviena no-
vadnieka pastkastītē būs jauns iz-
devums – nu jau kopīgais, kurā būs 
informācija par visu, mūsu plašajā 
novadā, notiekošo. Vasaras piln-
briedā lēnām taps arī jaunā novada 
mājaslapa. Tikmēr informācija par 
mūsu novadā notiekošo dublēsies 
– būs gan līdzšinējā pašvaldības 
mājaslapā www.krustpils.lv, gan arī 
jaunā novada mājaslapā. Uztrau-
kumam nav pamata – informāciju 
centīsimies nodot ikvienam iedzī-
votājam tikpat raiti, kā līdz šim! Lai 
mums visiem izdodas!

Informāciju sagatavoja:
Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Monika Kauranena

Krustpils novads, 
kas paliks vēsturei

Ir 2008.gads. Saeimas un valdī-
bas sarunās arvien biežāk tiek pie-
minēts un apspriests jautājums 
par administratīvi teritoriālās re-
formas nepieciešamību.Valsts ir 
ekonomiskās krīzes sākuma pos-
mā. Jēkabpils rajona pagasti uzsāk 
sarunas par sadarbības iespējām. 
Rajona Krustpils pusē esošie seši 
pagasti un tajos ievēlētie deputāti 
dara to pašu. Nedaudz atturīgs no 
sarunām ir Krustpils pagasts, bet 
Vīpes pagastā izskan doma apvie-
noties ar Jēkabpils pilsētu. Lai pa-
gastus iedrošinātu un liktu domāt 
vēlamā virzienā, valdība piedāvā 
200  000 latu lielu  “kompensā-
ciju” paklausīgajiem. Pagasti kaļ 
plānus piedāvātā finansējuma iz-
mantošanai.Vieni iegulda naudu 
autobusu iegādei un teritorijas 
attīstībai, citi pagasti būvē sporta 
būves un remontē esošās ēkas. 
Tā paša gada decembrī Saeima 
pieņem likumu un izsludina vēlē-
šanas 2009.gada jūnija mēnesī. Tā 
top Krustpils novads.

No tiem liktenīgajiem lēmu-
miem ir pagājuši 12 gadi. Mēs visi 
Krustpils novadā dzīvojošie un 
strādājošie, atbalstītāji un varbūt 
arī kāds novada noliedzējs, kopā 
esot esam darījuši daudz laba un 

paliekoša novada teritorijas attīs-
tībai un iedzīvotāju dzīves kvalitā-
tes uzlabošanai. Pa šo laiku izbū-
vēti, saremontēti ceļa vai ciematu 
ielu posmi, atjaunotas skolas, 
uzbūvēta sporta halle, sakārtotas 
ģimenes ārstu prakses vietas. Tā-
pat uzlaboti pagastos strādājošo 
darba apstākļi un paaugstināta 
atlīdzība par padarīto darbu. Visus 
padarītos darbus nevar uzskaitīt 
un nosaukt. Protams, palika nere-
alizētas ieceres un iesāktie darbi, 
kuri šajā pārmaiņu laikā jāpaveic. 
Taču šo gadu laikā mēģinājām ne-
aizmirst ikvienu Krustpils novada 
iedzīvotāju. Kā tas izdevās - lemt 
Jums, cienījamie novadnieki.

Esam nostādīti jaunas izvēles 
priekšā - Latvijā ir nolemts veidot 
jaunus novadus, pārdalīt valsti 
esošo un topošo attīstības centru 
ietekmes teritorijās. Tā mēs, krust-
pilieši, tiekam iekļauti Jēkabpils 
novadā. Diemžēl mūsu izteiktās 
vēlmes palikt patstāvīgiem un po-
litiski neatkarīgiem no Jēkabpils 
pilsētas netika ņemtas vērā, tāpat 
kā reālā situācija Krustpils nova-
dā un spēja attīstīties patstāvīgi. 
Tomēr - mums jābūt gataviem 
un vienotiem savās prasībās, lai 
netiktu pasliktināta lauku iedzī-
votāju dzīves kvalitāte un iespēja 
mācīties, strādāt un dzīvot mums 
ierastā vidē. Esam un paliksim 
Krustpils novada Atašienes, Krust-
pils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vī-
pes pagastu cienījami atbalstītāji 
un Patrioti.

Gribu teikt vislielāko un sirsnī-
gāko Paldies visiem Krustpils no-
vada iedzīvotājiem par atbalstu 
un izpratni dzīvojot, strādājot, 
veidojot un attīstot mūsu jaukos, 
dzimtos pagastus un novadu ko-
pumā. Visiem mīļajiem novadnie-
kiem - paldies! Lai mums veicas!

Ar patiesu cieņu,
Kārlis Pabērzs

Autors: lsm.lv/Jāņasēta
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Domes sēdēs pieņemtie lēmumi

Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Uzkalni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 006 0207,  zemes platība 0,8949 ha. Izsoles 
nosacītā cena – 2205 EUR, nodrošinājums - 10% no nosacītās cenas, reģistrācijas maksa - 50 EUR, solis - 50 
EUR. 

Izsole notiks 2021.gada 30.jūnijā sākot no plkst. 9.00 pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē 
Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publi-
cēti http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa tālr. 26602676.

Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu- 
(zemes vienību) ar adresi “Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 008 0008 (zemes 
vienības kadastra apzīmējums 56940080130), zemes platība 0,26 ha. Izsoles nosacītā cena - 1435 EUR, no-
drošinājums - 10% no nosacītās cenas, reģistrācijas maksa - 50 EUR, solis - 50 EUR. 

Izsole notiks 2021.gada 30.jūnijā sākot no plkst. 9.00 pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē 
Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publi-
cēti http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa tālr. 28308041.   

Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Krūmaine”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 004 0529, zemes platība 0,98 ha. Izsoles 
nosacītā cena - 3320 EUR, nodrošinājums - 10% no nosacītās cenas, reģistrācijas maksa - 50 EUR, solis - 100 
EUR. 

Izsole notiks 2021.gada 30.jūnijā sākot no plkst. 9.00 pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē 
Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publi-
cēti http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa tālr. 26139764.

Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Reiņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0008, zemes platība 5,32 ha. Izsoles nosacītā 
cena - 17350 EUR, nodrošinājums - 10% no nosacītās cenas, reģistrācijas maksa - 50 EUR, solis - 100 EUR .

Izsole notiks 2021.gada 30.jūnijā sākot no plkst. 9.00 pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē 
Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publi-
cēti http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa tālr. 26139764.

Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Titurgas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5676 008 0107, zemes platība 7,11 ha. Izsoles 
nosacītā cena - 24460 EUR, nodrošinājums - 10% no nosacītās cenas, reģistrācijas maksa - 50 EUR, solis - 100 
EUR. 

Izsole notiks 2021.gada 30.jūnijā sākot no plkst. 9.00 pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē 
Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publi-
cēti http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa tālr. 26641668.

Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Vārpaine”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 006 0303, zemes platība 0,5162 ha. Iz-
soles nosacītā cena - 2500 EUR, nodrošinājums - 10% no nosacītās cenas, reģistrācijas maksa - 50 EUR, solis 
- 100 EUR. 

Izsole notiks 2021.gada 30.jūnijā sākot no plkst. 9.00 pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē 
Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publi-
cēti http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa tālr. 20288063.

Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Lāstekas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5676 007 0184, zemes platība 0,78 ha. Izsoles 
nosacītā cena - 3000 EUR, nodrošinājums - 10% no nosacītās cenas, reģistrācijas maksa - 50 EUR, solis - 100 
EUR. 

Izsole notiks 2021.gada 30.jūnijā sākot no plkst. 9.00 pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē 
Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publi-
cēti http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa tālr. 26641668.

Izsoles
„Tā nemaz pasaulē neiet, kā 

domā. Pavisam citādi. No tālie-
nes viss izskatās diez kā, un, kad 
pieiet klāt, – pavisam citādi....”      
/A.Brigadere/

Esam lielu pārmaiņu priekšā un 
visi jūtamies kā Sprīdīši, nezinot ko 
satiksim ceļā – Vēja māti, Milzi Lu-
tausi, Princesi Zeltīti vai Mīļo Sirmo 
vecīti, kurš dos gudru padomu un 
parādīs pareizo virzienu, kur mīt 
Laime. Lai vai kā, svarīgākais it visā 
ir ieklausīties savā sirdī un dzīvot ar 
sirdsgudrību. Krietnu laiku esam 
bijuši vienā novadā saistīti un vai-
rāk vai mazāk esam spējuši viens 
otru pieņemt, darīt skaistas lietas, 
radīt krāšņus notikumus, veidot 
pievilcīgu vidi, kur satikties un būt. 
Turpināsim iesākto un sāksim jau-
nas lietas. Dzīvosim ar prieku par 

rītdienu, kalsim jaunus skaistus 
plānus un piepildīsim tos, jo Lai-
mes zemi jau veidojam mēs paši.

Krustpils novada kultūras darba 
organizatores saka PALDIES Krust-
pils novada ļaudīm par kopā pava-
dīto laiku!

Lai Vasaras Saulgrieži iegriež 
vasaru un dod prieku dzīvot dzīvi, 
baudīt notikumus, kuri mūs jau 
gaida, satikt un iedvesmot vienam 
otru!

Uz tikšanos Jēkabpils novadā 
jaunā statusā ar jauniem notiku-
miem!

Krustpils novada kultūras 
darba organizatores: 

Kristīna Zvirbule, 
Vēsma Turkopole, Anita Ruliete, 

Anita Ozoliņa, Jūlija Orlova un 
Dace Braune.

Kultūras darbinieku paldies

2021. gada 5. maija Domes ārkārtas 
sēdē pieņemti šādi lēmumi:

• Par investīciju projekta īstenošanu - Inves-
tīciju projekta mērķis ir veikt Krustpils pamat-
skolas ēkas daļas jumta seguma un fasāžu at-
jaunošanu izglītības iestādes infrastruktūras 
uzlabošanai un drošas vides nodrošināšanai. 
Projekta ietvaros ir plānota izglītības iestādes 
vēsturiskās ēkas jumta seguma 560 m2 platī-
bā nomaiņa un fasāžu atjaunošana.

• Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“Spunģēni – Daugavieši” vidēja termiņa dar-
bības stratēģiju 2021.-2024. gadam

• Par nedzīvojamo telpu nomu Krustpils 
pagastā

2021. gada 19. maija Domes sēdē pie-
ņemti šādi lēmumi:

• Par Krustpils novada pašvaldības   2020.  
Gada pārskata  apstiprināšanu

• Par Krustpils novada pašvaldības 2020. 
gada Publiskā pārskata apstiprināšanu

• Par Krustpils novada pašvaldības aģentū-
ras “Jaunāmuiža” 2020. gada publiskā pārska-
ta apstiprināšanu 

• Par grozījumiem  Krustpils novada paš-
valdības  amatpersonu un darbinieku atlī-
dzības nolikumā - Izdarīt grozījumi ar 2021. 
gada 1. septembri  Krustpils novada pašval-
dības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikuma 2.pielikuma tabulā,  papildinot 
10.struktūrvienību: Variešu sākumskola,  ar 
amata vienību - PII skolotāja palīgs 

• Par līdzekļu piešķiršanu Brāļu Skrindu 
Atašienes vidusskolai - piešķirti līdzekļi di-
zaina un tehnoloģiju kabineta remontam un 
iekārtu iegādei. Bijušā kabineta telpās tika 
ierīkota katlu māja un šobrīd skolā nav atbils-
tošas telpas, kur realizēt apgūstamās mācību 
programmas saturu.

• Par līdzekļu piešķiršanu pagastu pārval-
dēm – piešķirti līdzekļi Vīpes pagasta pārval-
dei sūkņa iegādei, Mežāres pagasta pārval-
dei katlu mājas telpas pārbūvei, Atašienes 
pagasta pārvaldei pagasta pārvaldes apku-
res katla nomaiņai, Variešu pagasta pārval-
dei mājas “Mežmalas 1” ieejas durvju bloku 
nomaiņai.

• Par grozījumiem Krustpils novada paš-
valdības 2021. gada 27. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2021/1 „Par Krustpils novada 
pašvaldības budžetu  2021. gadam” 

• Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā 
uz Krustpils novada pašvaldības vārda 

• Par nekustamo īpašumu, kustamās man-
tas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirku-
ma līguma noslēgšanu 

• Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

• Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam 
tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 
novadā 

• Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
• Par zemes ierīcības projektu apstiprinā-

šanu 

• Par dzīvojamās telpas izīrēšanu 
• Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēg-

šanu
• Par atļauju amatu savienošanai valsts 

amatpersonai 
• Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas 

locekļa ievēlēšanu 
• Par Vīpes amatniecības centra “Māzers” 

maksas pakalpojuma cenrāža papildināša-
nu. Cenrādis papildināts sekojošu informāci-
ju -  radošas darbnīcas vienai personai 5 eiro, 
radošās darbnīcas vienai ģimenei 20  eiro, 
kokapstrādes apmācība vienai personai 
(grupā vismaz pieci cilvēki) 1,50  eiro, telpu 
noma 8,55 eiro stundā. 

2021. gada 27. maija Domes ārkārtas 
sēdē pieņemti šādi lēmumi:

• Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju 
projekta “Krustpils pamatskolas ēkas atjau-
nošana energoefektivitātes paaugstināša-
nai” īstenošanai - 

• Par nekustamā īpašuma atsavināšanas 
lēmuma atcelšanu

2021. gada 3. jūnija Domes ārkārtas 
sēdē pieņemti šādi lēmumi:

• Par atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starp-
produktu  vai pārējo alkoholisko dzērienu ra-
žošanai - atļauts SIA Brīvdienu māja “Spilves” 
ražot vīnu, raudzētos dzērienus, starppro-
duktus vai pārējos alkoholiskos dzērienus 
ievērojot normatīvo aktu prasības.

• Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

• Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

• Par atļauju amatu savienošanai valsts 
amatpersonai 

• Par līdzekļu piešķiršanu Vīpes pagastam 
- piešķirti līdzekļi caurteku atjaunošanai uz 
pašvaldības ceļiem

• Par līdzekļu piešķiršanu Brāļu Skrindu 
Atašienes vidusskolai - piešķirti līdzekļi ap-
gaismojuma nomaiņai 1. un 2. stāva vesti-
bilos un kokapstrādes darbnīcā, grīdas se-
guma nomaiņai kokapstrādes darbnīcā un 
divu karoga mastu nomaiņai Brāļu Skrindu 
Atašienes vidusskolā

• Par līdzekļu piešķiršanu ūdens skaitītāju 
nomaiņai - piešķirti līdzekļi ūdens patēriņa 
skaitītāju nomaiņai Krustpils novadā

• Par nekustamo īpašumu atsavināšanu un 
pirkumu līguma noslēgšanu 

• Par ziedojuma pieņemšanu - pieņemts 
ziedojums no SIA “LATGRAN” -  mīksto rotaļ-
lietu komplekts - Brāļu Skrindu Atašienes vi-
dusskolas pirmsskolas izglītības grupām

• Par atļaujas atvērt spēļu zāli, bingo zāli, 
totalizatora vai derību likmju  pieņemšanas 
vietu izsniegšanu – lēmuma projekts norai-
dīts.

Informāciju sagatavoja:
Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Monika Kauranena

Krustpils novada pašvaldība ar Zivju 
fonda finansiālu atbalstu un savu 
līdzfinansējumu novada ūdenstilpēs 
ielaidīs zandartu un līdaku mazuļus 

Šī gada 30. aprīlī Zivju fonda 
padomes sēdē pasākumā “"Zivju 
resursu pavairošana un atražo-
šana publiskajās ūdenstilpēs un 
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas 
ir valsts vai pašvaldību īpašumā, 
kā arī privātajās upēs, kurās ir at-
ļauta makšķerēšana” tika piešķirts 
finansiālais atbalsts Krustpils no-
vada pašvaldības iesniegtajiem 3 
projektiem:

1. Zandartu mazuļu ielaišana 

Krustpils novada Baļotes ezerā 
2021.gadā;

3. Līdaku mazuļu ielaišana 
Krustpils novada Ildzenieku ezerā 
2021. gadā;

4. Līdaku mazuļu ielaišana 
Krustpils novada Laukezerā 2021.
gadā. 

Baļotes ezerā tiks ielaisti 18000 
gab. zandartu mazuļi. Savukārt, 
Ildzenieku ezers tiks papildināts 
ar 2600 gab. līdaku mazuļiem un 
Laukezers ar  5000 gab. līdaku ma-
zuļiem. 

Visus projektu plānots realizēt 
līdz 2021. gada 31. oktobrim. 

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas 

Projektu koordinatore 
Tamāra Latiševa, 
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Divpadsmit ražīgi gadi

Šajā – pēdējā Krustpils novada paš-
valdības izdevumā – mēs atskatāmies uz 
divpadsmit zem Krustpils novada karoga 
aizvadītajiem gadiem un “savelkam bi-
lanci”. Uzreiz jāatzīmē, ka mūsu pašvaldī-
bā gandrīz visus šos gadus ar projektiem 
ir saprasta ne vien tā joma, kas saistās ar 
darbībām, kurās piesaistīts Eiropas Savie-
nības līdzfinansējums, bet arī lielāku vai 
mazāku objektu atjaunošana, pārbūve 
vai jaunbūve tikai un vienīgi par Krustpils 
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
Pirms gadiem izvēlētais modelis, kurā, kār-
tējā gada budžetu sastādot, tiek veidots 
ikgadējais investīciju plāns, ir sevi attais-
nojis, jo mērķtiecīgi strādāts pie pašval-
dības attīstības programmā ietvertajiem 
projektiem arī tajos gadījumos, kad ES fi-
nansējums nav pieejams.

Mūsu mērķis šajā rakstā nav atskaitīties 
par piesaistītā finansējuma apjomu vai 
izlietotajiem budžeta līdzekļiem, to esam 
darījuši, sagatavojot pašvaldības Publisko 
pārskatu katra budžeta gada noslēgumā. 
Gribam palepoties un, pats galvenais, gri-
bam pateikties visiem projektu realizācijā 
iesaistītajiem, kurus gan vārdā nosaukt 
nebūs iespējams, jo saraksts izveidotos 
ļoti, ļoti garš. Novada iedzīvotāji, kuri gan 
ar ierosinājumiem un idejām, gan kons-
truktīvu kritiku piedalījušies projektu tap-
šanā un īstenošanā, pagastu pārvalžu un 
novada administrācijas darbinieki, pro-
jektētāji un mērnieki, būvdarbu veicēji, 
sadarbības partneri un Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu pārraudzības insti-
tūcijas! Paldies! 

Atskatoties aizvadītajā, domājam par 
nākotni…

Izglītība, sports un aktīvā atpūta: 
• Variešu sākumskolas piebūve – mācī-

bu telpas un sporta zāle
• Variešu sākumskolas ēkas energoefek-

tivitātes uzlabošana
• Sūnu pamatskolas ēkas kompleksu pa-

sākumu ieviešana siltumnīcas efekta gāzu 
emisiju samazināšanai

• Sūnu pamatskolas ēkas telpu atjauno-
šana 

• Apkures sistēmas atjaunošana Brāļu 
Skrindu Atašienes vidusskolas ēkās

• Vīpes pamatskolas ēkas un sporta zā-
les atjaunošana

• Teritorijas labiekārtošana pie Krustpils 
pamatskolas, tajā skaitā āra nestandarta 
vingrošanas iekārtu uzstādīšana pie Krust-
pils pamatskolas

• Antūžu pamatskolas infrastruktūras un 
aprīkojuma uzlabošana

• Bērnu rotaļu laukumu izveide pie izglī-
tības iestādēm un visos novada ciemos

• Sporta laukumu pie Brāļu Skrindu 
Atašienes vidusskolas un Atašienes cie-
ma centrā, pie Sūnu pamatskolas, Medņu 
ciemā, šķēršļu joslas pie vecās Sūnu sko-

las, daudzfunkcionālu sporta laukuma un 
jauniešu aktīvās atpūtas laukuma Vīpes 
ciemā, multifunkcionāla sporta laukuma 
Zīlānos izbūve

• Āra trenažieru uzstādīšana Atašienes, 
Jaunāsmuižas, Spunģēnu, Kūku, Variešu, 
Vīpes, Zīlānu ciemos, pie Krustpils pamat-
skolas un pie Brāļu Skrindu Atašienes vi-
dusskolas

Kultūrvide un kultūrvēsturiskais 
mantojums

• Atašienes kultūras nama pārbūve un 
energoefektivitātes uzlabošana

• Inventāra iegāde brīvdabas kultūras 
pasākumu nodrošināšanai Atašienes cie-
mā

• Mežāres kultūras nama un pagasta 
pārvaldes ēkas energoefektivitātes un 
pieejamības uzlabošana 

• Mežāres kultūras nama skatuves aprī-
kojuma atjaunošana

• Variešu kultūras nama vienkāršota re-
konstrukcija

• Brīvdabas estrādes “Mārdadzis” izbūve 
un teritorijas labiekārtošana

• Ēkas “Vālodzīte” Vīpes ciemā teritorijas 
labiekārtošana

• Telpu vienkāršota atjaunošana ekspo-
zīcijas izvietošanai amatniecības centrā 
“Māzers”

• Sabiedriskā centra izveide Variešu cie-
mā – ēkas “Kokles” atjaunošana

• Marinzejas muižas ēkas un parka izpē-
te un inventarizācija

• Dabas un skaņu terapijas takas Marin-
zejas muižas parkā izveide

• Infrastruktūras un izziņas objektu uz-
stādīšana pie Asotes pilskalna

Infrastruktūra un vide
• Ceļu “Šaurītes–Salupe”, “Lindāni-Zalā-

ni-Rijnieki”, “Jaunāmuiža–Piejūti”, “Centrs–
Veseļi-Strodu Oglenieki”, “Vīpes skola- Cu-
cuļi”, “Piņņi-Baltgalvji”, “Ķoderi–Vējkaķi”, 
“Inķēnu krogs–Ušāni”, “Antūži–Gravas”, 
"Buntiki-Endzeļi", "Buntiku kalte-Līvā-
nu māja”, “Kazubrenči–Stacija”, “Atašie-
ne–Joksti-Zalāni”, “Vīpes skola-Luksti”, 
“Spolāni-Dārzupītes”, “Pakalnes-Sūnas”, 
“Zīlāni-Jaunāmuiža”, Darvasbrenči–Kaķīši”, 
“Kaupernieki-Ierniņi”, “Kropiņi-Druvasnie-
ki”, “Ļamāni–Luksti”, “Prodsala-Uģernieki”, 
“Pāpuļi-Cīruļi”, "Joksti-Agrārbanka", "Skud-
raine-Ganukrogs", "Pēternieki-Gravāni-Zī-
lāni", "Mežāre-Atašienes pagasta robeža", 
"Landzāni-Ezermuiža" “Jaunmuižas iela”, 
“Centra iela” Spunģēnos pārbūve, Vīpes 
pagasta Vīpes ciema ceļu un pagalmu re-
konstrukcija

• Ceļa ar asfaltbetona segumu izbūve in-
dustriālajā zonā bijušajā lidlauka teritorijā 

• Automašīnu stāvlaukumu izbūve pie 
Atašienes kultūras nama, Kūku ciemā un 
Vīpes ciemā

• Atašienes pagasta pārvaldes pagalma 
labiekārtošana

• Gājēju un veloceliņu izbūve no Zīlā-
niem līdz Jaunāsmuižas ciemam un no 
Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai 

• Energoefektīva ielu apgaismojuma iz-
būve vai gaismekļu nomaiņa uz LED teh-
noloģijām visos novada ciemos

• Ūdenssaimniecības attīstības projekti 
Atašienes, Jaunāsmuižas, Kūku, Mežāres, 
Spunģēnu, Variešu, Vīpes, Zīlānu ciemos

• Notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas ie-
kārtu izbūve pie Vīpes pamatskolas un An-
tūžu ciemā

• Infrastruktūras – atpūtas vietu, āra vin-
grošanas iekārtu, ezera laipas un kāpņu, 
skatu platformas, automašīnu stāvlauku-
ma - izbūve dabas parkā “Laukezers” un 
pie Ildzenieku ezera 

• Krustpils novada atkritumu izgāztuvju 
„Troškas”, “Stimbenāji”, “Dimzukalns”, “Lejas 
Smani”, “Kalngali”, “Poļakas”  rekultivācija

• Mežāres ciema siltumapgādes sistē-
mas optimizācija un energoefektivitātes 
paaugstināšana

• Infrastruktūras uzlabošana dabas pie-
minekļa Rogāļu akmens pieejamības no-
drošināšanai

• Publiskās vides infrastruktūras uzlabo-
šana pie Baļotes ezera, apsaimniekošanas 
ēkas izbūve 

• Administratīvās ēkas Kūkas Nr.36 ie-
ejas mezgla pārbūve un ģimenes ārsta 
prakses telpu atjaunošana

• Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistē-
mas “Mežāre” atjaunošana

• Ikgadēji pasākumi zivju resursu atjau-
nošanai Krustpils novada ūdenstilpēs un 
sabiedrības informēšanas pasākumi par 
zivju resursu saudzīgu izmantošanu

• Vienota stila norādes zīmju uz novada 
nozīmes objektiem uzstādīšana un vieno-
ta stila tūrisma informācijas stendu uzstā-

dīšana pagastu centros.
Grūti pārskaitīt visus Krustpils novada 

pastāvēšanas divpadsmit gadu laikā reali-
zētos investīciju projektus, arī te pieminēti 
nebūt ne visi. Esam strādājuši daudz, do-
mājot par katru novadu veidojošo pagas-
tu un tā teritorijas attīstību, un daudz da-
rāmā vēl ir nākotnes iecerēs. Arī 2021.gadā 
darbs pie pašvaldības ēkām un publiskās 
infrastruktūras uzlabošanas neapstāsies: 
realizācijas procesā ir četru ēku – ēkas 
“Vālodzīte”, Krustpils pamatskolas, admi-
nistratīvās ēkas Nr. Kūkas 36, Atašienes 
pagasta pārvaldes energoefektivitātes un 
atjaunošanas būvdarbi, jūnija beigās sāk-
sies aktīvi būvdarbi ciemu ielu seguma 
uzlabošanas projektā – asfaltbetona se-
gumu iegūs Māras un Lauku iela Atašienē, 
Robežu iela un Atzars uz robežu ielu Me-
žārē, Sarmas un Dārzupītes iela Zīlānos, Lī-
vānu iela Spunģēnos, Centra iela Variešos, 
Neretas iela Vīpē. Šovasar energoefektīvu 
apgaismojumu uzstādīs Variešu ciema 
Bērzu un  Centra ielā, Zīlānu ciema Kļavu 
ielā, izbūvēs automašīnu stāvlaukumus 
pie Vīpes pamatskolas, Mežāres ciemā un 
pie Krustpils pagasta pārvaldes un kul-
tūras nama. Jaunu aprīkojumu uzstādīs 
bērnu rotaļu laukumā Antūžos, uzlaboju-
mi un papildinājumi infrastruktūrā taps 
arī dabas parkā “Laukezers” un Marinzejas 
muižas parkā. 2021.gadam paredzēto pro-
jektu realizācija turpinās arī citos objektos 
un, jācer, ka darbs pie novada iedzīvotāju 
dzīves vides uzlabošanas neaprims! Lai 
mums visiem izdodas!

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas projektu vadītāja 

Vita Salmiņa
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Projekta „Atver sirdi Zemgalē” 
ietvaros 2020. gadā apgūti 
papildus finanšu līdzekļi sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanai

Projekta „Atver sirdi 
Zemgalē” ietvaros 2020. 
gadā apgūti papildus 
finanšu līdzekļi sociālo 
pakalpojumu nodrošinā-
šanai Krustpils novadā

Šajā pārmaiņu laikā pa-
kalpojumu sniedzēji rada 
alternatīvas drošai pakal-
pojumu nodrošināšanai 
un klienti veiksmīgi pielā-
gojas. 2020. gadā sniegto 
pakalpojumu skaits pieau-
dzis, salīdzinājumā ar 2019. 
gadu.

Projekta „Atver sirdi 
Zemgalē” ietvaros sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi 
2020. gadā nodrošināti 7 
projektā izvērtētiem bēr-
niem ar funkcionēšanas 
traucējumiem, vēl 1 bēr-
nam pakalpojumi piešķirti, 
taču nav uzsākta to saņem-
šana. Bērni saņēmuši au-
diologopēda, reitterapeita, 

fizioterapeita pakalpoju-
mus, Jēkabpilī un Krāsla-
vas novadā. Arī 1 bērna 
likumiskajiem pārstāvjiem 
nodrošinātas fizioterapijas 
nodarbības un 1 bērna li-
kumiskajiem pārstāvjiem 
psihologu konsultācijas. 

Šie sociālie pakalpoju-
mi spēlējuši būtisku lomu 
7 bērnu attīstībā, vecāku 
stiprināšanā un ģimeņu 
labklājības uzlabošanā ko-
pumā. 

Projektā izvērtētām 
pilngadīgām personām 
ar garīga rakstura traucē-
jumiem dienas aprūpes 
centra pakalpojumu, kas 
par ESF līdzekļiem nodroši-
nāts 1 personai. 1 persona 
izmantojusi fizioterapeita 
nodarbības un 2 personas 
saņēmušas psihologa kon-
sultācijas.

Tā veicināta 4 pilngadīgu 

personu ar garīga rakstura 
traucējumiem neatkarība, 
emocionālā un fiziskā lab-
sajūtu, iekļaušanās sabied-
rībā un jaunu sociālo pras-
mju apguve un pilnveide.

Izveidota veiksmīga sa-
darbības ar citu novadu 
speciālistiem. Projekts tiek 
realizēts līdz 2023. gada 31. 
decembrim. 2021. gadā ir 
saņemti 3 iesniegumi no 
pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucēju-
miem un 2 iesniegumi bēr-
nu ar funkcionāliem trau-
cējumiem likumiskajiem 
pārstāvjiem par iespēju 
piedalīties projektā.

Projekts tiek īstenots par 
ESF līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja:
Sociālā darbiniece 

Marita Karaseva
Tel.26606412

Uzsākta digitālo Covid-19 
sertifikātu iegūšana

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības minis-
trija informē, ka no š.g. 1. 
jūnija Latvijas Republikā ir 
uzsākta digitālo Covid-19 
sertifikātu izmantošana. 
Digitālie sertifikāti ir aplie-

cinājumi par veikto vakci-
nāciju pret Covid-19, veiktā 
Covid-19 laboratoriskā tes-
ta rezultātu vai Covid-19 
pārslimošanas faktu.

Saskaņā ar Ministru ka-
bineta 2020. gada 9. jūnija 
noteikumu Nr. 360 “Epide-
mioloģiskās drošības pa-
sākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” 
38.19. punktu, iedzīvotāji 
var iegūt sadarbspējīgus 
vakcinācijas, testēšanas vai 
pārslimošanas sertifikātus 

elektroniski vai papīra for-
mā.

Savus digitālos Covid-19 
sertifikātus iedzīvotāji var 
apskatīt tīmekļvietnē co-
vid19sertifikats.lv

Iedzīvotājam, pieslēdzo-
ties vietnei ar kādu no dro-
šas piekļuves līdzekļiem, 
jāpieprasa nepieciešamā 
sertifikāta izveide. Izveido-
to sertifikātu iedzīvotājam 
ieteicams saglabāt savā 
viedierīcē vai izdrukāt pa-
pīra formātā.

Biedrība “InSpe” veiksmīgi 
realizējusi projektu „Disku 
golfs Krustpils novadā”

Pateicoties Krustpils no-
vada domes organizēta-
jam projektu konkursam 
„Krustpils novada pašval-
dības atbalsts nevalstisko 
organizāciju projektiem” 
un projektu konkursā ie-
gūtajam finansējumam, 
biedrība „InSpe” realizējusi 
projektu „Disku golfs Krust-
pils novadā”.

Projekta mērķis - sekmēt 
Krustpils novada bērnu un 
pusaudžu fiziskās aktivi-
tātes un veselīgu dzīves-
veidu. Uzlabot viņu dzīves 
kvalitāti, dažādojot brīvā 
laika pavadīšanas iespējas 
kopā ar ģimeni un drau-
giem. Tādējādi piedāvājot 
jaunu pakalpojumu Krust-
pils novada iedzīvotājiem.

Disku golfs ir salīdzino-
ši jauna sporta spēle, kas 
savu popularitāti ieguvusi 
pēdējos gados, kad arvien 
vairāk cilvēki izvēlas savu 
brīvo laiku pavadīt, spēlē-
jot šo spēli. Spēle ir piemē-
rota visa vecuma cilvēkiem, 
neprasa lielus finansiālus 

ieguldījumus aprīkojuma 
iegādei un dod iespēju cil-
vēkiem brīvo laiku pavadīt 
aktīvi brīvā dabā.

Ņemot vērā situāciju 
valstī saistībā ar Covid-19 
izplatību un ar to saistītos 
ierobežojumus, šī spēle 
dos iespēju dažādot brīvā 
laika pavadīšanas iespējas. 
Disku golfs ir individuāls 
bez kontakta sporta veids. 
Spēle notiek svaigā gaisā 
un grupās no viena līdz 
pieciem cilvēkiem, līdz ar 
to īpaši piemērota ģime-
nēm.

Projekta ietvaros iegā-
dāts disku golfa inventārs 
– četri speciālie grozi un 10 
diski. Savukārt, ja Covid-19 
situācija Latvijā uzlabosies, 
plānots ir arī rīkot dažādus 
pasākumus, sacensības. 
Projektā iegādātais inven-
tārs paredzēts sabiedriskai 
lietošanai. Ikdienā - Kūku 
ciematā, pēc pieprasījuma 
– Krustpils novada pasāku-
mos (novada svētkos, spor-
ta svētkos utt.).

Šajā neparastajā laikā, šī 
spēle ir labs risinājums un 
dot iespēju iedzīvotājiem, 
īpaši ģimenēm ar bērniem, 
izklaidēties, radīt vairāk 
jautrības, saliedēties un 
socializēties, reizē popula-
rizējot veselīgu un aktīvu 
dzīvesveidu.

Paldies Krustpils novada 
pašvaldībai par atbalstu 
un sadarbības iespējām, 
par novērtējumu un ticību 
mūsu idejām un darbiem! 
Jo manuprāt veiksmīga sa-
darbība, tas ir pamats pa-
nākumiem.

Paldies ciemata iedzīvo-
tājiem par priekšlikumiem 
un idejām! Jo tikai kopā, 
sadarbojoties, atbalstot 
citam citu, mēs veidojam 
vidi, kurā dzīvojam, kopīgi 
padarot to tādu, kādā ir pa-
tīkami dzīvot!

Esam pilni ar pozitīvām 
emocijām, idejām un dar-
biem.

 Informāciju sagatavoja:
Biedrības „InSpe” valdes 

locekle J.Hnikina

748. Sūnu mazpulks kļuvis par 
12 dalībniekiem bagātāks

Mostas daba un mos-
tas arī mazpulcēni Latvijas 
Mazpulkos jaunajam darba 
cēlienam. Desmitajā maijā 
748. Sūnu mazpulks kļuva 
kuplāks par 12 jauniem, 
aktīviem mazpulcēniem. 
Svinīgā solījuma svētku 
laikā svinīgi tika nodots   
mazpulcēna zvērests un 
saņemta nozīmīte ar zaļo 
Laimes lapiņu, kas simboli-
zē četras vērtības - labu sir-
di, čaklas rokas, asu prātu 
un stipru veselību. Labos 
vārdus teica Sūnu pamat-
skolas direktore Inese Zie-
diņa, 3. klases audzinātāja 
Sandra Sondore Vanaga 
un Krustpils novada de-

putāts Kārlis Stars. Kārlis 
novēlēja mazpulcēniem, 
lai par padarīto darbiņu 
mazpulkā priecātos ne ti-
kai skola un vecāki, bet arī 
paši mazpulcēni. Savukārt, 
skolas direktore mazpulcē-
niem dāvināja mapes un 
pildspalvas ar skolas logo, 
lai projektu rakstīšana un 
realizācija ir veiksmīga. 
Pēc svinīgās daļas vecākie 
mazpulcēni bija noorgani-
zējuši spēles un dažādus 
uzdevumus jauniešiem. 
Visi atpūtāmies dabā un 
cepām desiņas ugunskurā.

Ko tad jaunie mazpulcē-
ni sagaida no darbošanās 
mazpulkos?

Toms vēlas braukt eks-
kursijā, Krišjānis doties pār-
gājienā, Sofija grib uzzināt 
daudz jaunu informāciju. 
Gatim interesē konkrētas 
zināšanas par dabu, Sa-
mantai par augiem. Melanī 
vēlas veidot dažādu darbu 
izstādes, bet Ārons grib āt-
rāk rakstīt un realizēt pro-
jektus!

Mazpulcēni, mēs Jums 
vēlam izturību, darba prie-
ku, veselību, daudz jaunu 
un spīdošu ideju mērķu sa-
sniegšanai!

 
Informāciju sagatavoja

 748. Sūnu mazpulka 
vadītāja Daina Kalve
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Krustpils novada deputāti apskata Mežāres 
kultūras nama un pagasta ēkas rekonstrukciju

Šī gada 28.maijā Krust-
pils novada domes de-
putāti tikās Mežāres pa-
gastā, lai kopīgi apskatītu 
2020.-2021. gada vienu no 
lielākajiem Krustpils nova-
da projektiem – Mežāres 
kultūras nama un pagasta 
ēkas rekonstrukciju.

Pateicoties būvnieku SIA 
“LC būve”, būvuzrauga SIA 
“LA konsultants”, autoruz-
rauga SIA “Jēkabpils PMK”, 
Krustpils novada adminis-
trācijas un Mežāres pagas-
ta pārvaldes darbinieku sa-
skaņotajai un uz sekmīgu 

rezultātu vērstajai sadarbī-
bai, būvdarbi noritēja plā-
notajos termiņos un labā 
kvalitātē. Ēkai ir ievērojami 
uzlabota energoefektivitā-
te un iegūts pievilcīgs vi-
zuālais veidols, pateicoties 
nosiltinātajām ēkas noro-
bežojošajām konstrukci-
jām, atjaunotajam jumta 
segumam uzstādītajiem 
fotovoltiskajiem paneļiem 
un atjaunotajam iekštelpu 
inženiertīklam, izdevumi 
turpmākajai ēkas apsaim-
niekošanai un energore-
sursu patēriņam ievēroja-

mi samazināsies.
Daži pēdējie darbi ob-

jektā vēl notiek, bet kā de-
putātiem norādīja Mežāres 
pagasta pārvaldniece Na-
dežda Mitrofanova, “mēs 
trāpījām diezgan izcilā pe-
riodā veikt darbus, jo pan-
dēmijas dēļ mums tik un tā 
pasākumi bija liegti, tādēļ 
varējām droši darboties, 
pasākumus neatceļot un 
nevienu neapdraudot”.

Projekta kopējās izmak-
sas ir 734 367,87 EUR, ko 
veido būvdarbu kopējās 
izmaksas 645 474,87 EUR 

ar PVN apmērā un pārējie 
ar būvniecības procesu 
saistītie izdevumi projek-
tēšanai un būvniecības 
uzraudzībai – 88 893 EUR. 
Projekta rezultātā plānots 
sasniegt sekojošus energo-
efektivitātes rādītājus: sa-
mazināt primārās enerģijas 
gada patēriņu no 520159 
kWh/gadā uz 185135 kWh/
gadā un siltumnīcefekta 
gāzu apjomu no 102,532 
CO2 ekvivalenta tonnām 
uz 33,556 CO2 ekvivalenta 
tonnām gadā.

Pieejami jauni 
Krustpils novada 
tūrisma informācijas 
materiāli

Krustpils novada pašval-
dība izdevusi jaunus tūris-
ma bukletus- “A6-AKTĪVAIS 
PUSDUCIS” un “A12-AIZ-
RAUJOŠAIS DUCIS”. Tajos ir 
apkopota informācija par 
tūrisma iespējām Krustpils 
novadā. Bukletos ikviens 
var atrast, ko sev piemē-
rotu, ja plānota atpūta un 
uzturēšanās mūsu pusē. 
Bukletos ievietota infor-
mācija par piedāvājumiem, 
ko sniedz mūsu novada 
tūrisma pakalpojuma snie-
dzēji, kā arī – ko pie mums 
var apskatīt, kur atpūsties 
dabā, kur paēst un nakš-
ņot.

Ja sekosiet “Aktīvajam 
pusducim” jeb A6 šosejas 
maršrutam, esiet gatavi 
kāpt, jāt, peldēt, veidot, 
pētīt, atklāt un būt aktīvā 
kustībā. “Aktīvais pusducis” 
jums nodrošinās darboša-
nos visas dienas garumā un 
katrā gadalaikā. Maršruts ir 
draudzīgs un saistošs gan 
lieliem, gan maziem pie-
dzīvojumu meklētājiem, jo 
tas patiešām būs piedzīvo-
jums. 

Savukārt “Aizraujošais 
ducis” jeb A12 šosejas 
maršruts, ir domāts ie-
dvesmai, izzināšanai, bau-
dīšanai, jaunu apvāršņu 
atklāšanai, paplašināšanai. 
Uzkāpiet augstākajā tornī, 
iekāpiet laika mašīnā uz 
pagātni, apskatiet nostās-
tiem apvītas vietas. Sajū-

tiet, cik neatkārtojams ir 
mūsu kultūras mantojums, 
sastopiet iedvesmojošus 
cilvēkus .Sadaliet maršru-
tu pa posmiem, lai atpūta 
mijas ar ceļojumu. Nedē-
ļas nogale ar fantastiskām 
emocijām un izteiksmīgām 
pašbildēm būs garantēta.

Bukleti ir izdots   trīs va-
lodās (latviešu, angļu un 
krievu) un tie veidoti tā, lai 
būtu ērti un pārskatāmi, in-
formatīvi, vizuāli pievilcīgi 
un praktiski lietojami.   Kā 
arī - bukletus varēs samek-
lēt pagastu pārvaldēs, pie 
tūrisma pakalpojuma snie-
dzējiem.

Bukleti ir izdots  trīs va-
lodās (latviešu, angļu un 
krievu) un tie veidoti tā, lai 
būtu ērti un pārskatāmi, in-
formatīvi, vizuāli pievilcīgi 
un praktiski lietojami. 

Bukletu PDF faili lejupie-
lādei atrodami pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.krust-
pils.lv sadaļā Tūrisms/infor-
matīvie materiāli.

Brauciet ciemos, baudiet 
piedāvājumu, ievērojiet 
visus valstī noteiktos epi-
demioloģiskās drošības 
pasākumus un esiet atbil-
dīgi pret sevi, pakalpojuma 
sniedzējiem un citiem ob-
jektu apmeklētājiem.

Angelīna Tukiša
Krustpils novada 

pašvaldības Tūrisma un
 jaunatnes lietu speciāliste

Biedrība "Aloksnīte" noslēdz projekta "Justies 
labāk, dzīvot – kvalitatīvāk!” lekciju ciklu

Variešu pagasta bied-
rība “Aloksnīte” šī gada 
maijā noslēdza Krustpils 
novada pašvaldības at-
balstītā projekta “Justies 
labāk, dzīvot – kvalitatī-
vāk!” lekciju ciklu. Pirmās 
divas lekcijas notika klā-
tienē pagājušā gada ru-
denī. Sakarā ar epidemio-
loģisko situāciju un valstī 
noteiktajiem ierobežoju-
miem, plānotās lekcijas 
tika pārceltas uz vēlāku 
laiku. Tuvojoties projekta 
realizācijas gala termi-
ņam, tika nolemts pārējās 
divas lekcijas rīkot attā-
lināti ZOOM platformā. 
Šajā izaicinošajā laikā, 

kad valstī noteikto iero-
bežojumu dēļ daudziem 
ir ietekmēta finansiālā 
situāciju, ikdienas para-
dumu maiņa un emocio-
nālā labsajūta, lekcijās 
tika sniegtas lietderīgas 
zināšanas un praktiski pa-
domi.

20. maijā lektore Ma-
rika Rudzīte-Griķe no 
Līvāniem dalījās savā 
uzņēmējas, daudzu biz-
nesu un sociālo projektu 
vadītājas pieredzē. Viņa 
uzmundrināja, motivēja 
klausītājus savu mērķu 
definēšanā, dzīves vērtī-
bu noteikšanā. Cilvēkam 
patīk stabilitāte, pare-

dzamība, šobrīd dzīves 
realitāte ir nestabilitāte, 
neparedzamība, svarīgi ir 
iemācīties to pieņemt. Kā 
izdarīt izvēles, kas ir pa-
nākumu pamatā, kādi ir 
12 dzīves likumi - to visu 
varēja uzzināt M. Rudzītes 
Griķes lekcijā.

25. un 26. maija vaka-
ros tiešsaistes pasākuma 
dalībniekiem bija iespēja 
dzirdēt lektores Anitas 
Rakovskas skatījumu par 
emocionālā līdzsvara at-
tīstīšanu un nostiprināša-
nu, sevis izzināšanu, savu 
emociju un jūtu izpraša-
nu un pārvarēšanu. Viņa 
dalījās ar saviem novēro-

jumiem, strādājot ar cil-
vēkiem. Kā saprast dzīvi, 
kā saprast notikumus? 
Jāsaprot pamats – no kā 
rodas nebūšanas mūsu 
ķermenī. Situācijas un no-
tikumi ir neietekmējami, 
bet pults ar kuru ieslēdz 
emociju, ir katra paša ro-
kās. Ja nav tā, kā gribam, 
ir jāmainās un jāmaina 
attieksme. Galvenais ir 
praktizēt, t.i. darboties re-
gulāri.

Lekciju noslēgumā tika 
veikta aptauja par to, kāds 
bija klausītāju ieguvums 
no šīm lekcijām. Atbildes 
liecina, ka pasākums ir bi-
jis lietderīgs un dalībnieki 
vēlētos turpināt iesākto 
ceļu uz savas dzīves kva-
litātes uzlabošanu:

• guvu jaunas atziņas 
par mērķu izvirzīšanu, se-
vis motivēšanu, par emo-
ciju ietekmi lēmumu pie-
ņemšanā;

• vērtības, mērķi, to rea-
lizēšana - jāprot saprast 
sevi un savas vēlmes;

• atspēriens, lai virzītos 
strukturēti tālāk;

• ieraudzīju situāciju no 
attāluma;

• uzzināju par līdzīgu 
un arī atšķirīgu pieredzi;

• interesantas, pārdo-
mas rosinošas lekcijas;

• paldies par iedvesmu 
dzīvespriekam.

 
Informāciju sagatavoja:

Biedrība “Aloksnīte”

Kapusvētki 
Kapusvētki Variešu pagasta 

kapsētās 2021. gadā

26. jūnijā 
Silabebru kapos plkst. 10:30
Trākšu kapos plkst. 12:00

3.jūlijā
Baltgalvju kapos plkst. 10:00
Rusuļu kapos plkst. 11:30

17.jūlijā
Antūžu kapos plkst. 10:00
Bauru kapos plkst. 11:30 

Kapusvētki Vīpes pagasta kapsētās 
2021.gadā

20.jūnijā
Māsānu kapos plkst. 14.00
Ezerķiķauku kapos plkst. 15.30

10.jūlijā
Landzānu kapos plkst. 10.00
Kūrānu kapos plkst. 11.30

Kapu svētki Mežāres pagastā

4.jūlijā
Gobiņu kapos plkst.14.00;
Ratīšu kapos plkst.15.30.
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Neparastais mācību gads Atašienes vidusskolā
Pirmais septembris atnāca kā 

parasti – mirdzošs un līksms. Smai-
došas bērnu sejas, krāsaini puķu 
pušķi, vasaras piedzīvojumu stāsti. 
Kā gribas jūs visus apskaut, mīļie! 
Bet vēl nedrīkst. Un sākas nu jau 
piemirstā skolas ikdiena – stundas 
klasēs, darbiņi un nedarbiņi, pir-
mās teicamās atzīmes un pirmoreiz 
šogad skolotājas bargi pakratītais 
pirksts. Vēl jauki un aizrautīgi pa-
vadīta ikgadējā sporta diena. Pir-
majām rudens iekrāsotajām lapām 
skolas kļavās parādoties,  izskanēja 
Dzejas stunda Māra Čaklā vārsmu 
ritumā. Vēl skolotājas pieskandinā-
ja Rāznas ezera klaidu ar dziesmām 
no skatu torņa. Vēl  skolēni izbrau-
kāja dažādus Latvijas stūrīšus, sa-
ņemdami  prieku ilgam laikam.... jo 
prieku vajadzēs vēl ilgi. Bet tobrīd 
mēs to vēl nezinājām. Mēs prie-
cājāmies viens par otru, dažreiz 
kašķējāmies, bet bijām droši līdz 
rudens brīvdienām. TAS atgriezās. 
Ar maskām, e- klasi, zoomiem un 
pārtikas pakām.

Kāds šis laiks ir bijis skolotājiem, 
vecākiem un skolēniem???

Sākumskolas skolotāja:
“Mācību gads ir bijis jaunu iz-

aicinājumu pilns. 4. klase mācījās 
atbilstoši jauniem pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības 
standartiem,  īstenojot kompeten-
ču pieeju mācību saturā. Jaunajām 
programmām atbilstošas mācību 
grāmatas tika izdotas tikai dabas 
zinībās un sociālajās zinībās, savu-
kārt, lai apgūtu programmā pare-
dzēto matemātikā un latviešu valo-
dā, nācās kombinēt vairākas agrāk 
izdotās grāmatas un darba lapas, 
literatūrā – pārsvarā tikai darba la-
pas. Sākoties attālinātajam mācību 

procesam, šī situācija, viena kon-
krēta, atbilstoša mācību līdzekļa 
neesamība un kopētu darba lapu 
mapes, produktīvu darbu apgrūti-
nāja vēl vairāk.

Liels paldies vecākiem, kas sa-
viem bērniem palīdzēja paskaidro-
jot un atbalstot, bet pasakot priek-
šā gan tika izdarīts “lāča pakalpo-
jums”, kurš bērna tālākai attīstībai 
gan neko nedeva. Domāju, ka tā-
lākajam mācību darbam un dzīvei, 
ieguvums būs tiem bērniem, kuri 
attālinātā mācību procesa laikā ie-
mācījās plānot un organizēt savu 
dienas režīmu: laicīgi izdaru uzdoto 
un esmu brīvs, kā arī apguva pras-
mes patstāvīgi meklēt informāciju 
un neskaidrību gadījumā tūlīt ko-
municēt ar skolotāju.

Protams, attālinātais mācību 
process skolotājai nozīmēja pilnīgi 
nenormētu darba dienu, kad “cī-
rulītis” darbus iesūtīja rīta agrumā, 
bet aizmāršīgākam solītājam par 
darāmo bija jāatgādina vai jāpa-
skaidro vēl pirms gulētiešanas.

Pavasarī attālinātajam procesam 
mijoties ar klātienes mācībām, bie-
ži darbu nācās pārplānot ne pa ne-
dēļām, bet pa dienām. Jauna piere-
dze un variantu meklēšana sākās 
arī tad, kad daļa klases skolēnu 
mācījās klātienē, daļa mājās: mājās 
esošie Zoom pieslēdzās klases no-
darbībām, bet darbības veidus at-
kal nācās pārplānot un uzmanību 
sabalansēt starp atšķirīgām vidēm 
un situācijām.

Veiksmīgi visi esam finišējuši un 
guvuši jaunas dzīves skolas mācī-
bas. Vēlu visiem jauku vasaru un 
ceru uz tikšanos skolas solos rude-
nī!”

PII audzēkne :

Bet COVID 19 ir slikts.
Dārziņos nedrīkst iet pieaugušie,
Visas fejas iet pie bērniem,
Un fejām ir maskas.”
11.klases skolniece:
“Neticas, bet nu jau gandrīz 

gadu esam ierauti šajā neierastajā 
attālināto mācību virpulī. Pēdējo 
reizi skolā tikāmies, kad koku lapas 
bira nost, tagad, kad mums beidzot 
ir iespēja tikties atkal, viss apkārt 
jau plaukst un zaļo. Kādas mācības 
tad mums patīk labāk - attālinātās 
vai klātienes? Šis noteikti ir pēdējā 
laika populārākais jautājums. Ko lai 
atbild? Katram atbilde ir atšķirīga, 
bet,   manuprāt, lielāko ieguvumu 
no attālinātās mācīšanās iegūst 
tieši vecāko klašu skolēni - paši var 
plānot savu laiku, ilgāk pagulēt, 
iziet ārā, vairāk laika pavadīt pie te-
matiem, kas sarežģītāki,  mazāk pie 
tiem, kas varbūt neprasa tik lielu at-
devi. Tomēr šī mācīšanās ieved mūs 
tādā kā rutīnā - visas dienas liekas 
vienādas, nenotiek nekas jauns – 
mēs ceļamies, mācāmies, izejam 
uz kādu brīdi ārā, ja ir enerģija, ne-
daudz pavingrojam vai kādā citā 
veidā izkustamies,   paskatāmies 
kādu filmu vai seriālu, ejam gulēt, 
atkal ceļamies, un tā katru dienu. 
Teikšu godīgi, ja man kāds šobrīd 
pajautātu datumu, es kārtīgi apjuk-
tu un nezinātu, ko atbildēt. Laikam 
tieši tā  man trūkst visvairāk - noti-
kumu, kurus gaidīt un pēc kuriem 
orientēties laikā.

Lai mums visiem ir saulaina un 
izdevusies vasara, piepildīts un ve-
selīgs nākamais mācību gads!”

Sākumskolas skolēnu mamma:
“Mammas rīts iesākas ļoti agri un 

beidzas vēlu vakarā. Savu dienas 
režīmu mēģinu jau saplānot ie-

priekšējā dienā, jo no rīta jāpaspēj 
aizvest bērnu  uz  bērnudārzu, tad 
jāpalīdz sagatavoties skolniekiem 
mācībām. Kad notiek tiešsaistes 
stundas, cenšos padarīt savus ie-
plānotos darbus, protams, dažreiz 
nesanāk, kā ieplānots,jo ne vien-
mēr skolēni var tik galā paši ar sa-
viem mājasdarbiem.

Šis laiks mums ir iemācījis, ka 
cilvēks spēj pielāgoties visām 
dzīves situācijām, lai arī cik grūti 
būtu! Katrs rīts jāsāk ar pozitīvām 
domām, un diena būs izdevusies! 
Veiksmi un izturību novēlu visiem 
vecākiem un skolotājiem!”

Vai mēs varēsim kādreiz šo laiku 
(kas vēl nemaz nav beidzies) nolikt 
plauktā un aizmirst?  Tas mūs ir at-
tālinājis, bet reizē arī padarījis tu-
vākus. Nav vairs jautro dzimšanas 
dienu ar torti un tostu jubilāriem, 
savus vecākus, bērnus un mazbēr-
nus visbiežāk redzam tikai telefona 

ekrānos. Šis laiks ir dzīvots ar mas-
kām, dezinfekcijas līdzekļiem, ar 
aulekšiem pukstošu sirdi no agra 
rīta  gaidot COVID testa rezultātu - 
pozitīvs vai negatīvs. Un izmisušo 
bezcerību,   saņemot pozitīvu tes-
tu. Kāpēc man?! Bet laiks rit. Drīz 
skolas durvis aizvērsies, un sāksies 
brīvlaiks.

Kāds tu būsi, nākamais mācību 
gads pēc trim mēnešiem? Kādi būs 
bērni? Un kādi būsim mēs? Kas būs 
mainījies? To mēs nezinām... Bet 
priekšā ir saulainā un skaistā vasa-
ra, kas ļaus visiem atgūt spēkus un 
saņemt enerģijas devu nākamajam 
mācību gadam. Lai mums visiem 
kopā tas izdodas!

Informāciju sagatavoja:
Skolas avīzes “Pēda” kolektīvs

Sūnu pamatskola 
un Krustpils 
pamatskola meklē 
latviešu valodas 
skolotāju!
Prasības pretendentam:
• izglītība saskaņā ar normatīvajiem aktiem: 
augstākā pedagoģiskā izglītība vai pedagogs, 
kurš iegūst augstāko pedagoģisko izglītību,
• labas komunikācijas spējas.
Iesniedzamie dokumenti:
• Dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts 
(Curriculum Vitae), kurā norādīta kontaktinfor-
mācija.
• Pieteikuma vēstule,
• Izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību aplie-
cinošu dokumentu kopijas.
Dokumentus lūdzam iesniegt Sūnu pamatsko-
lā:
• Sūnu pamatskolas adrese: Kūkas, Skolas iela 
1, Kūku pagasts, Krustpils novads LV – 5222
• Saziņai: Tālrunis 65228004, mob.t. 28676947, 
e-pasts: sunupsk@krustpils.lv
Dokumentus lūdzam iesniegt Krustpils pamat-
skolā:
• Krustpils pamatskolas adrese: Jēkabpils, Ma-
donas iela 48, Krustpils pagasts, Krustpils no-
vads LV- 5202
• Saziņai: Tālrunis: 65223936 (skolas kancele-
ja), direktore V. Stiebriņa 29503096, e-pasts: 
kps48@inbox.lv
• Mājaslapa: krustpilspamatskola.lv

Jānis Rainis reiz teicis: “Pastāvēs, kas pār-
vērtīsies!”. Šobrīd esam pārmaiņu proce-
sā, taču aizvadītais laiks Krustpils novada 
pašvaldībā ir bijis krāsains un daudzšķaut-
ņains. 

Tagad jāsaka - tālajā 2009.gada 19.au-
gustā tika izveidots Krustpils novads, un tā 
sastāvā- Sociālais dienests. Sanācām kopā 
sociālie darbinieki - entuziasti, kuri  ar sirdi 
un dvēseli veica savus ikdienas pienāku-
mus. Šobrīd, atskatoties uz pagājušo - cik 
mūsu ir bijis daudz! - Ilze, Anita, Tatjana, 
Natālija, Ņina, Veronika, Linda, Benita, Līga, 
Marita, Inita, Zane, Marija, Ilze B. – katra so-
ciālā darbiniece atstājusi savu ieguldījumu 
novada iedzīvotāju labklājībai, veidojusi 
kontaktus ar līdzcilvēkiem, sadarbojusies 
ar institūcijām. Ikviena no mums atstājusi 
šajā ceļā pēdas, par kurām priecājamies un 
lepojamies!

Sākotnēji meklējām pieeju katrai no 
institūcijām un sadarbības partneriem, 

mācījāmies saprast  kompetenču sfēras, 
komunicējām, kā pratām.

Paldies par sadarbību un atbalstu do-
mes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja 
vietniekam, izpilddirektoram un domes 
deputātiem. Sadarbība bijusi veiksmīga, 
jo esam saprasti, uzklausīti un atbalstīti. 
Paldies katrai  novada struktūrvienībai un 
nodaļu darbiniekiem, par sniegto atbalstu 
kopējā darbā. Paldies par novērtējumu un 
ticību mūsu darbam!

Paldies pagastu pārvalžu vadītājiem 
un darbiniekiem par saņemto atbalstu! 
Reizēm atbildības, ietekmes un darbības 
sfēras ne tik veiksmīgi spējām noteikt un 
sadalīt, bet, izrunājot problēmas, radām 
kopējo risinājumu novada iedzīvotāju so-
ciālās situācijas uzlabošanā. 

Rīkojām iedzīvotāju aptaujas, vērtējām 
sociālo pakalpojumu saņēmēju apmieri-
nātību ar sniegtajiem pakalpojumiem un 
iegūtos rezultātus analizējām, lai izprastu 
iedzīvotāju vajadzības un spētu nodroši-
nāt kvalitatīvus pakalpojumus. 

Tika saņemti iedzīvotāju iesniegumi, te-
lefona zvani un veidotas stabilas, savstar-
pējā uzticībā balstītas, profesionālas attie-
cības ar ikvienu, kurš vērsās Dienestā pēc 
palīdzības. Reizēm nespējām nekavējoties 
atrisināt radušās problēmas, taču vieno-
joties par sadarbību kopēja mērķa vārdā, 
spējām rast risinājumus pat šķietamā bez-
izejas situācijā.

Laikam ejot, tika veidoti jauni pakal-
pojumi un pieņemti saistošie noteikumi, 
kuri sniedza atbalstu iedzīvotājiem mājas 
aprūpei un ģimenēm ar bērniem, nodroši-
not asistenta pakalpojumu. Nodrošinājām 
pabalstus izglītībai, bērna piedzimšanas 
gadījumā, kā arī bēru gadījumā un atgrie-
žoties no ieslodzījumu vietas.

Patīkamas bijušas iedzīvotāju atsauks-
mes un aktīva līdzdalība bērnu/jauniešu 
vasaras nometnēs, kuras tika rīkotas pie-
saistot pašvaldības finanšu līdzekļus. Pa-
kalpojuma sniegšanai tika rastas iespējas, 
izmantojot Sociālā dienesta iekšējos resur-
sus un brīvprātīgo atbalstu.

Esam rūpējušies par trūcīgo un mazno-
drošināto iedzīvotāju veselības aprūpes 
saņemšanas  iespējām, kā arī snieguši at-
balstu senioriem un ģimenēm ar bērniem. 

Paldies ikvienam, kam nav bijis vienal-
dzīgs Krustpils novads! 

Mans novads mūžmūžos
ir mātes Latvijas daļa, 
pat svešnieku  sirdis
kā dzimtās mājas tas sildīs, 
un dos mums svētību
katra bērza un ozola zaļums,
ja mīla pret vietu
kur dzīvojam, dvēseli pildīs.
/K.Apškrūma/

Sociālā dienesta vārdā – 
vadītāja Benita Dzelme

Ceļa vārdi Krustpils novada iedzīvotājiem 
un domubiedriem!
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Krustpils pamatskola aicina 
pieteikties topošos pirmklasniekus!

Skolas gaitu uzsākšana ir liels 
notikums gan bērna, gan vecāku 
dzīvē. Skolas izvēle ir nopietns un 
atbildīgs solis, kurš ieliek pamatus 
bērna nākotnei.  Krustpils pamat-
skola ar prieku savā pulciņā uz-
ņems nākošos pirmklasniekus. 

Skola nodrošina iespēju doties 
mācību ekskursijās, jo ir pieejams 
skolas autobuss. Skolas apkārtne 
ir droša un labiekārtota. Ir ierīko-
ti aktīvās atpūtas laukumi. Skolā 
darbojas 1.-4.klašu, 5.-9.klašu ko-
ris, 1.-4.klašu ansamblis, kokap-
strādes pulciņš, sporta pulciņi, ro-
botikas pulciņš, rotaļdeju pulciņš, 
Mazpulks. Iespējams trenēties, iz-
mantojot  mākslīgās kāpšanas sie-
nu. Krustpils pamatskolā tiek rea-
lizētas trīs izglītības programmas- 
21011111, 21015811, 21015611. 
Skolēniem pieejams logopēda, 
psihologa, medmāsas un skolotā-
ju palīgu atbalsts.

Lai Jūsu bērns būtu pozitīvi 
noskaņots, sagatavojies skolas 
gaitu uzsākšanai, psihologi iesaka 
vecākiem  savai atvasei pastāstīt 
par savām skolas gaitām un pozi-
tīvajām atmiņām no skolas dzīves. 
Vēlams izskaidrot, ka skola ir vieta, 
kur iegūt jaunus draugus un jau-

nas zināšanas.
Ja vēlaties, lai Jūsu bērns mācī-

tos 2021./2022. m.g. Krustpils pa-
matskolas 1.klasē (Madonas ielā 
48, Jēkabpilī), tiekat aicināti piere-
ģistrēt savus bērnus. 1.klases sko-
lēnus mācīs un audzinās skolotāja 
Daina Lapiņa.

Iesniegumus pieņem:
• Sūtot pa pastu (Krustpils pa-

matskola, Madonas iela 48, Jēkab-
pils, LV-5202)

• Atstājot pasta kastē pie Krust-
pils pamatskolas ieejas (Madonas 

iela 48) vai
ar drošu elektronisko parakstu 

parakstītu iesniegumu, nosūtot uz 
e-pasta adresi: kps48@inbox.lv

Iesniegumu veidlapas:
• Var saņemt pie ieejas, pie sko-

las dežuranta
• Lejuplādēt skolas mājas lapā 

https://www.krustpilspamatskola.
lv/

sadaļā Par mums/ Dokumenti. 

D. Lapiņa, sākumskolas skolotāja 

Biedrība “InSpe” realizējusi projektu 
“Āra LED video ekrāna uzstādīšana Kūku 
ciematā, izmantojot ekotehnoloģijas”

Biedrība „InSpe” ir pabeigusi 
projekta “Āra LED video ekrāna 
uzstādīšana Kūku ciematā, iz-
mantojot ekotehnoloģijas “ (Nr. 
2020/AL24/8/A019.22.02/2) rea-
lizāciju.

Projekts 2020. gadā tika ie-
sniegts un apstiprināts Biedrībā 
Lauku partnerība „Sēlija” izsludi-
nātā atklātā projektu konkursā 
8. kārtā Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2 “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējas attīstības 
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vie-
tas potenciāla attīstības inicia-
tīvas” 6. rīcībā “Veselīga dzīves 
vide” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas – 
24  691,45 EUR EUR, publiskais 
Lauku atbalsta dienesta finansē-
jums – 22  222,31 EUR, 2 469,14 
EUR Krustpils novada pašval-

dības līdzfinansējums. Ekrāna 
uzstādīšanu veica SIA “LED DI-
ZAINS”, savukārt saules paneļu 
sistēmu - AS “LATVENERGO”.

Projekts tiek īstenots ar mērķi 
uzstādīt publiski pieejamu āra 
LED video ekrānu Kūku ciematā, 
izmantojot ekotehnoloģijas, tā 
veicinot veselīga dzīvesveida un 
sabiedrisko aktivitāšu dažādoša-
nu, pakalpojumu pieejamību, to 
kvalitāti, informācijas sasniedza-
mības uzlabošanu, kā arī iedzīvo-
tāju drošumspēju palielināšanu.

Rezultātā, Kūku ciemata cen-
trā tika uzstādīts āra LED video 
ekrāns, kas ļaus iedzīvotājiem 
būt informētiem, kopīgi skatīties 
filmas, sporta pārraides, koncer-
tus, celt iedzīvotāju dzīves kvali-
tāti ne tikai pilsētās, bet arī lauku 
teritorijā. Šīs projekts uzlabos 
kultūras / sporta pasākumu sa-
turisko piedāvājumu, veicinās ie-

dzīvotāju informētību, vienlaicīgi 
sekmējot viņu dzīves kvalitātes 
uzlabošanos.

Ekrāns var darboties no sau-
les paneļu saražotās enerģijas/
elektrības. Tas pirmkārt, ļauj sa-
mazināt energoatkarību. Otrkārt, 
saules enerģija ir ļoti drošs ener-
ģijas avots no investīciju viedok-
ļa, jo pārskatāmā nākotnē netiek 
prognozēta tās izzušana tā kļūs-
tot par galveno enerģijas avotu, 
pateicoties tās potenciālam un 
priekšrocībām. Būtiski, ka saules 
baterijām vai saules kolektoriem 
praktiski nav nekādu uzturēša-
nas un apkalpošanas izmaksu.

Ņemot vērā situāciju valstī 
saistībā ar Covid-19 izplatību un 
ar to saistītos ierobežojumus, šī 
projekta rezultāts ir labs risinā-
jums dažādot brīvā laika pava-
dīšanas iespējas iedzīvotājiem, 
izklaidēties, radīt vairāk jautrības, 
saliedēties un socializēties, reizē 
popularizējot veselīgu un aktīvu 
dzīvesveidu.

Liels prieks ka Krustpils no-
vada Kūku pagasta Kūkās tiks 
izveidots jauns brīvā laika pava-
dīšanas objekts! Paldies projekta 
atbalstītājiem un finansētājiem! 
Paldies visiem, kas piedalījās pro-
jekta realizēšanā!

Atbalsta Zemkopības ministri-
ja un Lauku atbalsta dienests. 

Informāciju sagatavoja:
Biedrības “InSpe” valdes locekle

Jeļena Hnikina

Cienījamie Krustpils novada 
projektu īstenotāji, nevalstiskās 
organizācijas, mājražotāji un 
amatnieki!

Realizētais LED ekrāns ir mūs-
dienīgs “ziņojumu” dēlis informa-
tīvās telpas nodrošināšanai vietē-
jiem iedzīvotājiem, gan tūristiem 
un viesiem. Uz ekrāna plānojam 
izvietot informāciju par notieko-
šiem pasākumiem un citām ak-

tualitātēm pašvaldību teritorijās.
Ja Jums ir interese izmantot 

bezmaksas piedāvāto iespēju un 
esat gatavi sniegt un dalīties ar 
sabiedrību informācijai par sevi, 
saviem pakalpojumiem un citām 
aktivitātēm, lūdzu sazināties ar 
biedrību “InSpe”.

Sīkākai informācijai:
info_inspe@inbox.lv  vai +371 

29644399

INFORMĀCIJAI:

Amatniecības centrā “Māzers” 
noslēdzas bezmaksas 
mašīnadīšanas kursi

Biedrība “Vīpes stils” ar ELFLA 
LEADER projekta finansiālu atbal-
stu īstenoja bezmaksas 72 stundu 
“Mašīnadīšanas pamatu apmācī-
bas” kursu, kas tika rīkots sadarbībā 
ar Vīpes amatniecības centru “Mā-
zers”.

Lai veicinātu sociāli mazaizsar-
gāto personu un lauku iedzīvotāju 
ekonomiskās izaugsmes iespējas, 
biedrība “Vīpes stils” īstenoja pro-
jektu “Mašīnadīšanas pamatu ap-
mācība”. Kursi aizsākās 2020. gada 
13. septembrī, bet projekta noslē-
gums paredzēts 5. jūnijā. Pirmās 9 
nodarbības notika klātienē Vīpes 
amatniecības centrā ,,Māzers”.

Astoņas kursu dalībnieces mācī-
bu procesa gaitā apguva sekojošu 
programmu:

•  Adāmmašīnu veidi un klases, 
izejmateriāli adīšanai, adāmmašī-
nas sagatavošana darbam, adām-
mašīnas komplektācija;

•  Vienkārši adījumi: uzmetumu 
veidi, atlokamā maliņa, paraugu 
adīšana, hidrotehniskā apstrāde, 
aprēķins, apmetņa vai šalles adīša-
na, adījuma sašūšana;

•  Krāsainie raksti: divkrāsu raks-
tu adīšana izmantojot perfokarti, 
apaļšalles vai cepures adīšana un 
sašūšana;

• Rakstainas zeķes ar vīli adīšana;
• Vienas adatnīcas adījumu ap-

gūšana: slip, tuck, mežģīne, pīne, 
pogcaurumi;

• Divu fantūru adījumi: valnīši, 
adījumi uz apli;

•  Zeķes adījums uz apli.
Ņemot vērā epidemioloģisko si-

tuāciju valstī, šīs nodarbības klātie-
nē turpināt nebija iespējams. Mācī-
bu process turpinājās gan adot in-

dividuāli, gan organizējot konsultā-
cijas attālināti. Šī bija lieliska iespēja 
saņemt nedalītu pasniedzējas 
uzmanību un rūpīgi iedziļināties 
sev neskaidrajās adīšanas procesa 
niansēs. Pēc  pārtraukuma mācību 
process tika atsākts attālināti, kura 
laikā rokdarbnieces apguva:

• cimdu (dūraiņu) adīšanu, mēru 
noņemšanu, aprēķināšanu, sašūša-
nu;

• jakas (kardigana) adīšanu – mē-
rījumu veikšanu, aprēķinu, kons-
truēšanu, izstrādājuma adīšanu, 
sašūšanu;

• plecģērbu ar iešūtām piedurk-
nēm – parauga adīšanu, mērījumu 
veikšanu, aprēķinu, konstruēšanu, 
adīšanu, apkakles ketelēšanu, ap-
strādi, sašūšanu.

Attālinātās apmācības ZOOM 
platformā deva iespēju strādāt 
savā dzīvesvietā un apgūt zināša-
nas un prasmes mašīnadīšanā, ne-
tērjot laiku ceļā. Kursu dalībnieces 
izgatavoja šalles, cepures, dažādu 
veidu zeķes, cimdus, jakas, džem-
perus. Bet pats galvenais – apguva 
ikdienas dzīvē noderīgas  prasmes 
un guva iedrošinājumu savas uzņē-
mējdarbības uzsākšanai.   Apmācī-
bas notika ar 5. klases “Silver Reed” 
un “Brother” firmu adāmmašīnām.  
Nodarbības vadīja ilggadēja mašī-
nadīšanas pasniedzēja, Rīgas Teh-
niskās Universitātes apģērbu un 
tekstila tehnoloģijas programmas 
studente Inita Bramane.

 Informāciju sagatavoja 
Biedrības "Vīpes stils” valdes 

priekšsēdētāja
Inese Bramane
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ALDIS LĪCĪTIS
30.05.2021. (61)

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētie mūžībā 
aizgājušie iedzīvotāji

“Paņem līdzi saules glāstu,

Ko tev draugu rokas liek,

Lai tev, smilšu klēpī dusot,

Mazu brīdi siltāk tiek.”

(P. Priede.)
izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

Jūnijā dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrētas 
Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētas divas dzimšanas – abas 
meitenītes. 

Lai mazajām saules un mīlestības nesējām 
vienmēr veiksme un laime pa priekšu iet! 

Vecākiem – izturību un neizmērāmu mīlestību!

Tu esi kā mazs taurenīts
Vasaras puķu vidū.

Kā plaukstošs ziedu zariņš
Mātes prieks un saules stariņš!


