
 2020. gada Marts    1

Krustpils novada informatīvais izdevums
2020.gada 4. marts Nr.3 (116)

ATAŠIENE • MEŽĀRE • KŪKAS • KRUSTPILS • VARIEŠI • VĪPE

Krustpils novada pašvaldībā viesojas trīs “ēnas” 

Šodien, 12. februārī visā 
Latvijā norisinās Junior 
Achievement karjeras 
izglītības programma 1.-
12. klašu skolēniem “Ēnu 
diena”, kuras ietvaros 
Krustpils novada pašval-
dībā viesojās trīs skolēni 
no Vīpes pamatskolas, 
Jēkabpils pamatskolas un 
Zasas vidusskolas, kļūstot 
par “ēnām” jaunatnes un 
tūrisma lietu speciālistei 
un vides un civilās aizsar-

dzības dienesta vadītā-
jam. 

Dienas sākumā skolē-
ni iepazinās ar Krustpils 
novada pašvaldības iz-
pilddirektoru Raimondu 
Spēku, kurš pastāstīja par 
savu darba ikdienu un 
pienākumiem. Tāpat iz-
pilddirektors jauniešiem 
pastāstīja par pašvaldības 
struktūru un katras noda-
ļas pienākumiem. 

Vēlāk “ēnas” devās pie 

saviem izvēlētās profesi-
jas pārstāvjiem, iepazīs-
tot viņu ikdienas darbus 
un pienākumus. 

Jaunatnes un tūrisma 
lietu speciāliste Ange-
līna Tukiša saviem ēno-
tājiem bija sagatavojusi 
uzdevumu, kas palīdzēja 
skolēniem iejusties viņas 
ikdienā.  Skolēniem bija 
jāsaplāno pārgājiens jau-
niešiem Krustpils novadā 
– pārgājiena maršruts, 

pieturvietas, aktivitātēs, 
dalībnieku skaits, afiša, 
nosaukums pasākumam 
utt. 

Savukārt vides un civi-
lās aizsardzības dienes-
ta vadītājs Ilmārs Luksts 
savu mazo ēnotāju ieprie-

cināja ne tikai pastāstot 
par ikdienas darbiem, bet 
arī izvizinot ar motorlai-
vu pa Daugavu un ļaujot 
iemēģināt prasmes kvad-
ricikla vadīšanā pa meža 
takām. 

Par piedalīšanos “Ēnu 

dienās” katrs dalībnieks 
saņēma nelielu piemiņas 
dāvanu no Krustpils no-
vada pašvaldības. 

Krustpils novada
pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Justīne Iie

13. februārī Vīpes pa-
gasta kultūras namā,  
Krustpils novada pašval-

dības pārstāvji, iedzīvo-
tāji un citi interesanti ti-
kās ar Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) pār-
stāvjiem, lai diskutētu par 
plānoto administratīvo 
teritoriālo reformu (ATR). 

Tikšanās pirmajā pusē 
VARAM Reformu noda-
ļas vadītājs Arnis Šults 
klātesošos informēja par 
ATR gaitu un galvenajiem 
pieturas punktiem, kā 
arī skaidroja, kādēļ pēc  
VARAM uzskatiem paš-
valdību reforma ir vairāk 
kā nepieciešama. A. Šults 
norādīja, ka šobrīd dar-

bojas neefektīva valsts 
pārvalde – pašvaldību 
sistēma, kas ir viens no 
būtiskākajiem aspektiem 
kāpēc tiek celti nodokļi 
un kādēļ valstij esot tik 
liels ārējais parāds. Tie-
ši tādēļ ATR galvenais 
mērķis ir radīt attīstības 
centrus ar apkārtējām te-
ritorijām, kuri darbosies 
vienotā administratīvā, 
ekonomiskā un saimnie-
ciskā vienībā. 

Attiecībā uz Krustpils 
novadu, VARAM pār-

stāvis skaidroja, ka pēc 
VARAM ministrijas iz-
strādātā plāna, kopā ar 
Jēkabpils, Aknīstes, Salas 
un Viesītes novadiem, kā 
arī ar Jēkabpili, veidos 
administratīvo teritoriju 
– Jēkabpils novads.  Tika 
uzsvērts, ka apvienojot 
novadus un Jēkabpili vie-
nā administratīvajā teri-
torijā, budžets pārsniegs 
67 miljonus eiro, kas esot 
labs pieteikums, izvei-
dot efektīvu pārvaldi un 
lielais iedzīvotāju skaits, 

nodrošinātu izveidot labi 
strukturētu pašvaldību. 

Pēc prezentācijas klāt-
esošie uzdeva sev intere-
sējošus jautājums, kas lie-
lākoties bija par to, kā īsti 
darbosies jauni veidotā 
novada administrācija un 
kā tiks dalīts finansējums 
pagastiem. 

Krustpils novada 
pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Justīne Iie

VARAM pārstāvji tiekas ar Krustpils novada iedzīvotājiem
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Domes sēdē izskatīti un pieņemti lēmumi
2020.gada 19.feb-

ruārī Krustpils novada 
domes sēdē izskatīti un 
pieņemti lēmumi šādos 
jautājumos:

• Par nekustamā īpa-
šuma “Upeņi”, Mežāres 
pagasts, Krustpils novads 
atsavināšanu (Nodot at-
savināšanai Krustpils no-
vada pašvaldībai piede-
rošo nekustamo īpašumu 
“Upeņi”.)

• Par Krustpils novada 
pašvaldības nekustamā 
īpašuma   Rīgas ielā 115B, 
Jēkabpils izsoles rezultā-
ta apstiprināšanu un pir-
kuma līguma noslēgšanu. 
(Apstiprināt nekustamās 
mantas Rīgas ielā 115B, 
Jēkabpils  izsoles rezultā-
tus)

• Par dzīvokļa ierakstī-
šanu Zemesgrāmatā (Ie-
rakstīt zemesgrāmatā uz 
Krustpils novada pašval-
dības vārda kā patstāvīgu 
īpašumu, pašvaldības bi-
lancē esošu dzīvokli)

• Par nekustamā īpašu-
ma “Mežavoti 5”, Variešu 
pagasts, Krustpils novads 
otras  izsoles rezultātu un 
trešās izsoles rīkošanu 
(Pārdot nekustamo īpašu-
mu “Mežavoti 5”, Variešu 
pagasts, Krustpils novads 
trešajā izsolē par nosacī-
to cenu ar augšupejošu 
soli.)

• Par dzīvokļa “Spun-
ģēni 2”-16, Spunģēnos, 
Krustpils pagasts,  Krust-
pils novads atsavināša-

nu (Nodot atsavināšanai 
Krustpils novada pašval-
dībai piederošo nekusta-
mo īpašumu)

• Par nekustamā īpašu-
ma  “Mednieki”, Atašienes 
pagasts, Krustpils novads 
otrās izsoles rezultātu un 
trešās izsoles rīkošanu 
(Atzīt par nenotikušu otro 
izsoli Krustpils novada 
pašvaldībai piederošam 
īpašumam. Pārdot nekus-
tamo īpašumu “ trešajā iz-
solē par nosacīto cenu ar 
augšupejošu soli)

• Par Vīpes pagasta ie-
kļaušanu Līvānu novada 
administratīvās teritori-
jas robežās (Neatbalstīt 
Krustpils novada Vīpes 
pagasta teritorijas iekļau-
šanu Līvānu novada ad-
ministratīvajā teritorijā 
plānotās administratīvi 
teritoriālās reformas ie-
tvaros)

• Par grozījumiem 
20.11.2019. domes sēdes 
lēmumā Nr.14. 3. Par pro-
jektu „Krustpils novada 
pašvaldības grants ceļu 
4-4 "Joksti-Agrārbanka", 
1-10 "Skudraine-Ganu-
krogs", 6-8 "Pēternieki-
Gravāni-Zīlāni", 3(4)-15 
"Mežāre - Atašienes pa-
gasta robeža", 5-6 "Lan-
dzāni-Ezermuiža" pārbū-
ve” (Grozīt Krustpils no-
vada pašvaldības domes 
2019.gada 20.novembra 
sēdē pieņemtā lēmuma 
(sēdes protokols Nr.14, 
3.punkts) 3. un 4.punktu)

• Par nekustamā īpa-
šuma “Galvāni 1”, Vīpes 
pagasts, Krustpils novads 
atsavināšanu (Nodot at-
savināšanai Krustpils 
novada pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašu-
mu)

• Par Krustpils novada 
Attīstības programmas 
2020. – 2026.gadam ap-
stiprināšanu (Apstiprināt 
Krustpils novada Attīstī-
bas programmu)

• Par “Krustpils novada 
pašvaldības sociālā die-
nesta darbības, attīstības 
programmas un rīcības 
plāna 2020. – 2026.ga-
dam” apstiprināšanu (Ap-
stiprināt Krustpils novada 
pašvaldības Sociālā die-
nesta darbības, attīstības 
programmu un rīcības 
plānu)

• “Par Krustpils nova-
da pašvaldības  izglītības 
iestāžu savstarpējiem no-
rēķiniem 2020. gadā (Ap-
stiprināt Krustpils novada 
pašvaldības izglītības ies-
tāžu izmaksas par vienu 
audzēkni)

• Par de minimis atbal-
stu piešķiršanu samazinā-
tās nomas maksas veidā 
(Ar 2020.gada 1.martu 
noteikt nomas maksas sa-
mazinājumu 50% apmērā 
kā de minimis atbalstu 
komercdarbībai)

• Par nekustamā īpašu-
ma “Bērzukrogs”, Variešu 
pagasts, Krustpils novads 
atsavināšanu (Nodot at-

savināšanai Krustpils 
novada pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašu-
mu)

• Par finansējumu pro-
jekta realizācijai biedrībai 
“Dabas resursu aizsardzī-
bas biedrība” (Nebalsot 
par doto lēmuma projek-
tu, un atlikt tā izskatīša-
nu)

• Par Krustpils novada 
pašvaldības 2019.gada 
23.oktobra saistošo no-
teikumu Nr. 2019/13 “Lo-
kālplānojums, kas groza 
Krustpils novada terito-
rijas plānojumu 2013.-
2024. gadam, nekustama-
jiem īpašumiem “Indras” 
un “Indraines”, Krustpils 
pagastā, Krustpils nova-
dā” atcelšanu. (Pieņemt 
Krustpils novada pašval-
dības 2020.gada 19.feb-
ruāra saistošos noteiku-
mus)

• Par Viesītes nova-
da pašvaldības sniegto 
galvojumu SIA “Viesītes 
komunālā pārvalde” aiz-
ņēmuma ņemšanai (At-
balstīt Viesītes novada 
pašvaldības domes 2019. 
gada 19. decembra lēmu-
mu)

• Par nekustamā īpa-
šuma (ar mežaudzi) “D/s 
Lauktehnika 48”, Kūku  
pagasts, Krustpils novads 
atsavināšanu (Nodot at-
savināšanai Krustpils 
novada pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašu-
mu)

• Par Krustpils nova-
da pašvaldības bibliotē-
ku uzņemšanu biedrībā 
“ Latvijas Bibliotekāru 
biedrība” (Atbalstīt Krust-
pils novada pašvaldības 
bibliotēku –uzņemšanu 
biedrībā “Latvijas Biblio-
tekāru biedrība”)

• Par atbalstu ansambļa 
pulciņa dalībnieku dalī-
bai kongresā Itālijā (Pie-
šķirt līdzekļus skolēnu 
dalībai kongresā Itālijā, 
Florencē)

• Par deklarētās dzīves-
vietas anulēšanu (Admi-
nistratīvajai nodaļai ak-
tualizēt ziņas par dekla-
rētās dzīvesvietas anulē-
šanu Iedzīvotāju reģistrā)

• Par deklarētās dzīves-
vietas anulēšanu (Anulēt 
ziņas par [..] deklarēto 
dzīvesvietu [..] Krustpils 
novads, jo nav tiesiska 
pamata dzīvot deklarēta-
jā dzīvesvietā)

• Par zemes ierīcības 
projekta „ Alnīši” apstip-
rināšanu Krustpils pa-
gastā (Apstiprināt zemes 
ierīcības projektu “Alnīši” 
sadalīšanai divās zemes 
vienībās)

• Par zemes ierīcības 
projekta „Klāni” apstipri-
nāšanu Variešu pagastā 
(Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu “Klāni”)

• Par zemes ierīcības 
projekta „ Mētras” apstip-
rināšanu Krustpils pagas-
tā (Apstiprināt zemes ie-
rīcības projektu “Mētras”)

• Par zemes ierīcības 
projekta „Irbītes” apstip-
rināšanu Variešu pagasta 
(Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu “Irbītes ”)

• Par dzīvojamās telpas 
īres tiesību piešķiršanu 
Kūku pagastā (Piešķirt 
dzīvojamās telpas īres 
tiesības vispārējā kārtībā)

• Par dzīvojamās telpas 
īres tiesību piešķiršanu 
Kūku pagastā (Piešķirt 
dzīvojamās telpas īres 
tiesības vispārējā kārtībā)

• Par dzīvojamās telpas 
īres līguma pagarināšanu 
(Pagarināt noslēgto īres 
līgumu uz sešiem mēne-
šiem, ar tiesībām paga-
rināt īres līgumu uz tādu 
pašu termiņu, ja nav īres 
maksas parāds)

• Par personas uzņem-
šanu dzīvokļu rindā Vīpes 
pagastā (Vispārējā kārtī-
bā uzņemt rindā Krustpils 
novada pašvaldības dzī-
vokļa saņemšanai Vīpes 
pagasta administratīvā 
teritorijā)

• Par zemes nomas tie-
sību izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu (Apstiprināt 
Krustpils novada pašval-
dībai piekritīgās neapbū-
vētās zemes vienības)

• Par atbalstu sportistu 
dalībai mācību treniņu 
nometnē (Atbalstīt pie-
šķirot finansējumu no 
sporta pasākumiem pare-
dzētajiem līdzekļiem)

Sēdes vadītājs K.Pabērzs

Aizvadītais 2019.gads dzimtsarakstu nodaļā
Krustpils novada dzimt-

sarakstu nodaļā 2019.
gadā  reģistrētas 

- 22 laulības, no tām 21 
laulība reģistrēta dzimt-
sarakstu nodaļā un 1 lau-
lība reģistrēta Atašienes 
Romas katoļu draudzē. 
No  22 noslēgtajām lau-
lībām 15 vīriešiem un 15 
sievietēm tās bija pirmās 
laulības, 4 vīriešiem un 4 
sievietēm- otrās laulības,  
3 vīriešiem un 2 sievietēm 
– trešās laulības, 1 sievie-
tei- ceturtās laulības. 

- 37 jaundzimušie, no 
visiem jaundzimušajiem 
18 ir meitenes un 19 zēni. 
Reģistrējot bērna dzimša-
nas faktu, 17 gadījumos 
atzīta paternitāte (vecāki 
nesastāv laulībā), 1 ga-
dījumā sastādīts reģistrs 
bez ziņām par bērna tēvu. 
No jaundzimušajiem 13 
bērni reģistrēti kā pirmie 
bērni ģimenē, 13 - otrie, 
7 - trešie, 2- ceturtie, 1 - 
piektais un 1 kā sestais 
bērns ģimenē. Vienā ģi-
menē piedzimuši  dvīnīši. 
Jaunākajai māmiņai bija 

18 gadi, vecākajai māmi-
ņai 42 gadi. Divās ģime-
nēs vecāki savam bērnam 
dāvāja divus vārdus. Vai-
rākkārt vecāki izvēlējās 
bērnam vārdu Evelīna, 
Viktorija, Daniels un Ad-
rians.

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētie bērni saņēma 
Krustpils novada domes 
sarūpēto dāvanu kom-
plektu- Laimes mātes vēr-
diņu ozolkoka kastītē.

- 93 mirušās personas, 
no tām 59 sievietes un 34 
vīrieši. Vecākais vīrietis 
mira 94 gadu vecumā un 
sieviete 96 gadu vecumā. 
Jaunākais vīrietis mira 22 
gadu vecumā un sieviete 
42 gadu vecumā.  Vidējais 
mirušo sieviešu vecums 
bija 78 gadi, vidējais mi-
rušo vīriešu vecums 71 
gads. Nāves cēloņi 77% 
bija sirds un asinsvadu 
slimības, 13% dažādi 
ļaundabīgie audzēji, 2% 
plaušu slimības, 2% nieru 
slimības. 

2018.gadā dzimtsa-
rakstu nodaļā bija  re-

ģistrētas 26 laulības, 35 
jaundzimušie un 110 mi-
rušās personas, savukārt 
2017.gadā- 19 laulības, 
56 jaundzimušie un 103 
mirušās personas.

Pēc iedzīvotāju piepra-
sījumiem, atkārtoti tika 
izsniegtas civilstāvokļa 
aktu reģistrāciju aplieci-
nošās apliecības un izzi-
ņas, pieņemti iedzīvotāju 
iesniegumi un sagatavoti 
dokumenti vārda, uzvār-
da ieraksta maiņai, iz-
sniegtas izziņas par doku-
mentu pārbaudi laulības 
reģistrācijai, izsniegtas 
daudzvalodu standarta 
veidlapas civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas apliecī-
bām, kā arī veikti papil-
dinājumi reģistros sakarā 
ar paternitātes atzīšanu, 
vārda vai uzvārda maiņu,  
sakarā ar tiesu spriedu-
miem un zvērinātu no-
tāru paziņojumiem par 
laulības šķiršanu, ar tiesu 
spriedumiem par aizgādī-
bas tiesību pārtraukšanu.

2019.gadā tika organi-
zēti  jau par tradīciju kļu-

vušie pasākumi:
- Bērnu svētki novadā 

deklarētajiem bērniem 
vecumā no viena līdz di-
viem gadiem

- Stipro ģimeņu pasā-
kums kāzu jubilāriem, 
pāriem kuriem 2019.gadā 
bija Sudraba (laulībā 
nodzīvoti 25 gadi), Zel-
ta (laulībā nodzīvoti 50 
gadi) un Dimanta (laulībā 
nodzīvoti 60 gadi) kāzu 
jubilejas.  

Bērnu svētku pasāku-
mā kopā ar saviem vecā-
kiem, vecvecākiem, brā-
ļiem un māsām piedalījās 
43 mazie novadnieki, kuri 
saņēma novada sarūpēto 
dāvanu,  bet Stipro ģi-
meņu pasākumā tika go-
dinātas astoņas Sudraba 
kāzu jubilāru ģimenes, 
divas Zelta kāzu jubilāru 
ģimenes un divas Diman-
ta kāzu jubilāru ģimenes. 
Četras Dimanta kāzu un 
trīs Zelta kāzu jubilāru 
ģimenes tika sveiktas mā-
jās. 

Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Ilga Vilkauša 

Paziņojums par 
Krustpils novada 
Attīstības programmas 
2020.-2026.gadam 
apstiprināšanu

Krustpils novada dome 
2020.gada 19.februārī pie-
ņēma lēmumu ( prot.nr.3, 
10.p.) “Par Krustpils nova-
da attīstības programmas 
2020. – 2026. gadam ap-
stiprināšanu”.

Attīstības programma ir 
pašvaldības vidēja termi-
ņa plānošanas dokuments 
2020.-2026.gadam, kas 
nosaka novada attīstības 
prioritātes, rīcības virzie-
nus un uzdevumus, kā arī 

to īstenotājus un finanšu 
resursus ilgtermiņa priori-
tāšu īstenošanai.

Ar Krustpils novada 
attīstības programmu 
2020.-2026.gadam var ie-
pazīties pašvaldības mā-
jas lapā www.krustpils.
lv sadaļā “Attīstības plā-
nošanas dokumenti”, kā 
arī interneta portālā htt-
ps://geolatvi ja . lv/geo/
tapis#document_12733 . 

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

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

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrības Lauku partnerība “Sēlija” paziņojums

Biedrība Lauku partne-
rība “Sēlija” izsludina at-
klātu projektu iesniegu-
mu pieņemšanas 7.kārtu 
Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020.

gadam pasākuma „Atbalsts 
LEADER vietējai attīstībai 
(sabiedrības virzīta vietējā 
attīstība)” apakšpasāku-
mā „Darbību īstenošana 
saskaņā ar SVVA stratē-

ģiju”, atbilstoši Ministru 
kabineta 2015.gada 13.ok-
tobra noteikumiem Nr.590 
„Valsts un Eiropas Savienī-
bas atbalsta piešķiršanas 
kārtībai lauku attīstībai 

apakšpasākumā „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” (turp-
māk tekstā- MK Noteikumi 
Nr.590). 

7.kārtas projektu iesniegumu
pieņemšanas laiks No 2020.gada 07.marta līdz 2020. gada 07.aprīlim

7.kārtai piešķirtais ELFLA
publiskais finansējums

EUR 293 599,64

Mērķis:  „Sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai, vietējās produkcijas 
kvalitātes uzlabošanai un izplatībai”

Rīcībai R1 - Darbs un pārticība
EUR  253 599,64

Viena projekta iesniedzēja kopējā maksimālā attiecināmā izmaksu sum-
ma vienā projektu kārtā ir 100 000 EUR, maksimālā atbalsta intensitāte 

– 70% Kopprojektiem – 80%

Rīcībai R3 - Sākums
EUR  40 000,00

Viena projekta iesniedzēja kopējā maksimālā attiecināmā izmaksu sum-
ma vienā projektu kārtā ir 20 000 EUR, maksimālā atbalsta intensitāte 

– 70%

Projektu  īstenošanas 
termiņš

1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana- divi gadi no Lauku atbalsta die-
nesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta 
dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Projektu iesniegumu 
iesniegšana

Elektroniski:
- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.

lv/login

Kontaktinformācija
Padomes priekšsēdētāja: Kristīna Rubina Apinīte, Tālr.28709990 Administratīvais 

vadītājs: Gvido Liepiņš, Tālr.29283474
e-pasts: partneriba.selija@inbox.lv; mājas lapa: www.partneribaselija.lv

Cita informācija 

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām dar-
bībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma 

saņemšanai var iepazīties: 
biedrības Lauku partnerība “Sēlija” birojā: Aldaunes iela 13, Ābeļu pagasta pārvaldes 

2.stāvs, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212. 
biedrības mājas lapā:  www.partneribaselija.lv

 Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: 
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-

termini-uz-pasakumu/ 

• nekustamo īpašumu 
“Upeņi”, Mežāres pagasts, 
Krustpils novads ar kopējo 
platību  0.1 ha, par sākum-
cenu  820 EUR. Izsole notiks 
2020. gada 9. aprīlī plkst. 
11.00  

• nekustamo īpašumu  
“Mežavoti 5”, Variešu pa-
gasts, Krustpils novads, ar  
kopējo platību 7.9 ha, par sā-
kumcenu 17500 EUR. Izsole 
notiks 2020.gada 9. aprīlī 
plkst. 11.00.

• nekustamo īpašumu 
(ar mežaudzi) “Mednieki”, 
Atašienes pagasts, Krustpils 
novads, sastāvošu no trīs 
zemes vienībām  ar  kopējo 
platību 93.2 ha, par sākum-
cenu 130480 EUR. Izsole 
notiks 2020.gada 9. aprīlī 
plkst. 11.10. 

• nekustamo īpašumu  
“Galvāni 1”, Vīpes pagasts, 
Krustpils novads ar  kopējo 
platību 0.7293 ha, par 

sākumcenu 2645 EUR. Iz-
sole notiks 2020. gada 9. 
aprīlī plkst. 11.20.

• nekustamo īpašumu  
“Bērzukrogs”, Variešu pa-
gasts, Krustpils novads ar 
kopējo platību 0.8548 ha 
par sākumcenu 3800 EUR. 
Izsole notiks 2020.gada 
9.aprīlī plkst. 11.30. 

• nekustamo īpašumu  
“D/s Lauktehnika 48”, Kūku 
pagasts, Krustpils novads ar  
kopējo platību 0.1509 ha, 
par sākumcenu 3740 EUR. 
Izsole notiks 2020. gada 9. 
aprīlī plkst. 11.40. 

Izsoles notiks Krustpils no-
vada domē, sanāksmju zālē 
A7, Rīgas iela 150A, Jēkab-
pilī. Izsolāmos nekustamos 
īpašumus var apskatīt darba 
dienā, iepriekš sazinoties 
pa tālr. 26627525. Ar izsoles 
nolikumiem var iepazīties 
tīmekļa vietnē:  http://www.
krustpils.lv.

KRUSTPILS NOVADA 
DOME ATKLĀTĀ IZSOLĒ 
AR AUGŠUPEJOŠU 
SOLI PĀRDOD:

Paziņojums
Krustpils novada dome 

19.02.2020. ir pieņēmusi 
lēmumu ( prot.nr. 3, 16.p.) 
“Par Krustpils novada pašval-
dības 2019.gada 23.oktob-
ra saistošo noteikumu Nr. 
2019/13 “Lokālplānojums, 
kas groza Krustpils novada 
teritorijas plānojumu 2013.-
2024. gadam, nekustama-
jiem īpašumiem “Indras” un 
“Indraines”, Krustpils pagas-
tā, Krustpils novadā” atcel-
šanu” un izdevusi saistošos 
noteikumus nr. 2020/2 “Par 
Krustpils novada pašvaldī-
bas 2019.gada 23.oktob-

ra saistošo noteikumu Nr. 
2019/13 “Lokālplānojums, 
kas groza Krustpils novada 
teritorijas plānojumu 2013.-
2024. gadam, nekustama-
jiem īpašumiem “Indras” un 
“Indraines”, Krustpils pagas-
tā, Krustpils novadā” atcel-
šanu”.

Lēmums un saistošie 
noteikumi pieejami paš-
valdības tīmekļa vietnē 
www.krustpils.lv un valsts 
vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā htt-
ps://geolatvi ja . lv/geo/
tapis#document_15897). Bērni saņem velosipēda vadītāja apliecības

Turpinot labi iesāktās 
tradīcijas, 13. februārī svi-
nīgā pasākumā, 13 bērni 
pēc divu mēnešu garām 
apmācībām Kūku bibliotē-
kā, sekmīgi nokārtoja velo-
sipēdu vadītāja eksāmenu 
un saņēma velosipēda va-
dītāja apliecības un piemi-

ņas dāvaniņas!
Astoņas nedēļas, pēc 

skolas nodarbībām, vienu 
reizi nedēļā, bērni cītīgi 
mācījās, klausījās, risināja 
testus un uzdevumus. Pēc 
mācību kursa apgūšanas, 
bērni sekmīgi nokārtoja 
CSDD teorijas eksāmenu, 

iegūstot velosipēda va-
dītāja apliecību. Daži gan 
pieļāva pa kādai kļūdiņai, 
taču lielākā daļa bērnu uz 
desmit eksāmena jautā-
jumiem pareizi atbildēja 
daudz ātrāk, nekā atvēlēta-
jās 10 minūtēs.

Kūku bibliotēkai no 

2018. gada ir noslēgts lī-
gums ar Ceļu satiksmes 
drošības direkciju par da-
lību projektā "Mācies un 
iegūsti velosipēda vadītāja 
apliecību savā skolā", kurš 
dod iespēju bērniem mā-
cīties un kārtot CSDD teo-
rijas eksāmenu uz vietas 
bibliotēkā. Šo iespēju pa-
visam kopā jau izmantoja 
30 bērni. Paldies Ceļu sa-
tiksmes drošības direkcijai 
par doto iespēju!

Apsveicam bērnus ar 
velosipēda vadītāja aplie-
cības saņemšanu! Lai iegū-
tās zināšanas ir labs palīgs 
ikdienā, braucot ar velosi-
pēdu vai ejot ikdienas gai-
tās.

Paldies Krustpils novada 
pašvaldībai un Sūnu pa-
matskolai par sadarbību!

Kūku bibliotēkas vadītāja
Jeļena Hnikina

Vizmas skoliņā 
2020!

Aicinu ienākt ciemos un 
aplūkot senos apģērbus 
un rokdarbus. Varbūt kaut 
ko iemācīties un pagatavot 
sev vai dāvanai nopirkt. 
Puzuru darbnīca darbojas 
visu gadu, mezglošanai, 
suvenīru gatavošanai ta-
gad īstais laiks, jo tuvojas 
skolēnu brīvdienas, iespē-
jas nodarboties kopā ar 
vecmammām, mammām 
un tētiem.

 No 16. marta līdz 20. 
martam katrai dienai sava 
krāsa, nodarbe un rezul-
tāts. 16. martā iepazīšanās 
diena un konkurss Ko Tu 
proti, 17. martā – zaļā die-
na dabā , 18. martā – čak-
lo roku diena, 19. martā 
– erudītu diena Gudrības 
pūce 2020., bet 20. martā 
– ciemošanās diena. Kat-
ru dienu tiekamies Rīgas 
ielā 103. no plkst. 10.00 

līdz 15.00 ar pusdienu 
tēju, kafiju un līdzi paņem-
tām maizītēm. Aktīvākie 
saņems Vizmas skoliņas 
medaļas un balvas. Aprīlī 
Pūpolsvētdienā sāksim ga-
tavoties Lieldienām, netiks 
piemirsta Zaļā ceturtdiena, 
Lielā piektdiena un pašas 
Lieldienas ar dažādām no-
darbēm Vizmas skoliņā. 
Maijs notiks zem Latvijas 
zīmes, Māmiņdienas dāva-
niņām un 16. maijā Muzeju 
nakts ieskaņas un sarunas. 
Vizmas skoliņa aktīvi iesais-
tīsies jūnijā pilsētas svētku 
norisēs. Ata! Tiekamies no-
runātajā laikā un vietā!

Sīkāka informācija 
29717245 un vienošanās 
par tikšanos un katram in-
teresējošām nodarbēm. 

Vizma Lejiņa
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“Gada skolēns” Paula Bizauska- pozitīva, pašpārliecināta un patiesa

2019.gada nogalē Krust-
pils novada pašvaldība orga-
nizēja konkursu “Jaunatnes 
gada balva 2019’’. Krustpils 
novada pašvaldība   šī gada 
laikā vēlas iepazīties un ie-
pazīstināt arī ikvienu nova-
da iedzīvotāju ar konkursa 
“Jaunatnes gada balva 2019” 
nomināciju uzvarētājiem- 
jauniešiem  un viņu atbals-
tītājiem, kuri pašaizliedzīgi 
darbojušies, veicinot jaunat-
nes politikas attīstību pašval-
dībā.

Pirmajā Krustpils nova-
da Jaunatnes Gada balvas 
svinīgajā ceremonijā tika 
pasniegti apbalvojumi septi-
ņās nominācijās. Nominācijā 
“Gada skolēns” balvu saņē-
ma Sūnu pamatskolas skol-
niece Paula Bizauska. 

Paula vienmēr izceļas ar 
pozitīvām emocijām, viņa ir 
cilvēks, kas liks pasmaidīt un 
noteikti padarīs ikviena cil-
vēka ikdienu labāku. Paulai 

saņemt nomināciju “Gada 
skolēns” esot bijis liels pār-
steigums. Jauniete nebija ce-
rējusi, ka saņems balvu. Taču 
neslēpj, ka  jutusies ļoti paci-
lāta un priecīga. Paula norā-
da, ka ir ļoti patīkami, ka citi 
novērtē viņas sasniegumus. 
Ikdienā jauniete cenšas visu 
darīt pēc labākajiem nodo-
miem un sirdsapziņas, nedo-
mājot par nominācijām vai 
kādām balvām. 

Sūnu pamatskolu jauniete 
sauc par savām otrajām mā-
jām. „ Mana izglītības iestāde 
ir aktīva, atsaucīga, līdzcie-
tīga, saprotoša un uzklausa 
jauniešu domas. Mana skola 
ir kā liela ģimene- stipra un 
saliedēta. Mēs esam viens 
par visiem- visi par vienu,” 
stāsta jauniete. 

Par sirdij vistuvākajām 
jomām Paula sauc sociālās 
zinības, sportu un angļu 
valodu. Šobrīd mācības jau-
nietei ir pirmajā vietā, tāpēc 

izvēloties, kurās aktivitātes 
piedalīties, nākas izvērtēt 
savas prioritātes. Paulai šis ir 
nozīmīgs gads –viņa mācās 
9. klasē, līdz ar to šobrīd visi 
spēki jākoncentrē mācībām, 
jo drīz būs eksāmenu laiks. 
Viņa pēc 9.klases absolvē-
šanas plāno doties mācīties 
uz Rīgas mākslas un mēdiju 
tehnikumu par reklāmas 
dizaina speciālistu. Pēc teh-
nikuma pabeigšanas Paula 
plāno iestāties Rīgas Stra-
diņu universitātē un apgūt 
savu sapņu profesiju- kļūt 
par advokātu.

Paula ir ļoti daudzpusīga- 
viņa piedalās dažādos pro-
jektos, konkursos un aktivitā-
tēs kā skolā, tā arī ārpus tās. 
Dažkārt Paulai ir par maz 24 
h diennaktī, lai visu uzspētu. 
Dažkārt ir grūti, bet jauniete 
nepadodas un cenšas visu 
izdarīt līdz galam. Viņu prie-
cē tas, ka laiks pavadīts liet-
derīgi un interesanti. 

Paula septiņus gadus ak-
tīvi darbojās 748. Sūnu maz-
pulkā. Ik gadu Paula dodas 
uz Latvijas Mazpulku nomet-
nēm “Visu daru es ar prieku” 
un ikgadējām Mazpulku 
konferencēm. Viņa uzskata, 
ka Mazpulki ir lieliska vie-
ta, kur gūt   lielisku  pieredzi, 
daudz jaunu zināšanu un 
protams daudz jaunu drau-
gu. 

Arī brīvprātīgais darbs 
Paulai nav svešs. Viņa kā 
brīvprātīgais ir strādājusi gan 
Krustpils novada pašvaldī-
bas, gan apkārtējo novadu 
un pilsētu organizētājos 
pasākumos. Paula uzskata, 
ka brīvprātīgais darbs ir labs 
veids kā iegūt noderīgu pie-
redzi, kā arī lielisks veids kā 

pavadīt brīvo laiku. 
Paula raksta scenārijus, 

organizē un vada dažādus 
pasākumus. Viņa skolas pa-
sākumiem ir pat iestudējusi 
savas lugas un pat vadījusi 
skolas teātra pulciņu. 

Paula ar citiem Sūnu pa-
matskolas skolēniem pieda-
lās dažādos komandu kon-
kursos, gūstot godalgotas 
vietas. 2019.gadā Paula kopā 
ar klasesbiedrenēm piedalī-
jās konkursā “Tīri Latvijai”, kur 
meitenes nokļuva līdz kon-
kursa finālam.

 Tāpat viņa ir piedalījusies 
akcijā “Šodien laukos”. Ak-
cijas ietvaros bija nepiecie-
šams izaudzēt saulespuķi. 
Paulas izaudzētā saulespuķe 
sasniedza 4.26 m. 2019.gadā 
Paula ar klasi piedalījās ZZ 
čempionātā, kur kopīgi pil-
dot dažādus uzdevumus un  
pārvarot dažādas grūtības 
komanda nokļuva līdz pat 
finālam. 

Paula aktīvi iesaistās talkās 
un citos Latvijas sakopšanas 
darbos. Pērnā gada pavasarī 
Sūnu pamatskolas skolēni 
sakopa Marinzejas muižas 
parku, iepriekšējos gados 
Dzirkaļu un  Asotes pilskalnu. 

Šajā mācību gadā Paula 
ir ievēlēta par Sūnu pamat-
skolas skolēnu domes pre-
zidenti. Paula ne tikai plā-
no  skolēnu domes  darbu, 
pasākumus, bet arī motivē 
citus jauniešus būt aktīviem.

Vislielāko prieku Paulai 
sagādā labi pavadītais laiks 
ar draugiem un sasniegumi 
skolā, sportā un mācībās. 
Viņas lielākie motivatori un 
iedvesmotāji ir viņas ve-
cāki, kuri ar savu piemēru 
rosina  darboties  un kaut 

ko sasniegt. Uz jautājumu, 
kā jauniešus motivēt sekot 
saviem sapņiem un nenobī-
ties no pirmajām grūtībām 
tos realizējot, Paula atbild: 
“Smelties iedvesmu no ga-
dos vecākiem cilvēkiem, kas 
savā dzīvē ir nenobijušies, 
pārvarējuši grūtības un sa-

snieguši uzstādītos mērķus.”  
Uz jautājumi, kādi ir Krustpils 
novada jaunieši, Paula atbild: 
“Mēs esam atsaucīgi, aktīvi, 
pozitīvi un vienmēr gatavi ie-
saistīties dažādās aktivitātēs, 
lai piedalītos sava novada at-
tīstītā un dažādās iniciatīvās.”

24.janvāra pēcpusdie-
nā Vīpes klubā valdīja liela 
rosība. Tika svinēta bērnu 
un jauniešu folkloras kopas 
“Lākači” 10 gadu jubileja. 
Pasākuma laikā tika ritinā-
tas “Lākaču” atmiņas jeb 
hronikas.

Pamatus folkloras kopai 
2009.gada rudenī ielika to-
reizējā Vīpes kluba vadītāja 
Inese Bramane un folklo-
riste Vita Talla. Šo 10 gadu 

laikā kopu ir mācījušas čet-
ras brīnišķīgas vadītājas.
Katra no viņām ir atstājusi 
paliekošu un neizdzēšamu 
iespaidu folkloras kopas 
dalībnieku raksturos. Vita 
Talla bērnos iepotēja “Lā-
kaču” pamatvērtības – pār-
liecību, ka viņi ir vislabākie,
vismīļākie,visdraudzīgākie.
Arī teiciens”zelta gabaliņi” 
ir radies Vitas laikā. Marta 
Vaivode iemācīja staltu de-

jas soli un lielu pietāti pret 
tautas tērpu. Aija Smirnova 
mācīja pārliecinātību sa-
vām spējām, patstāvību. 
Tagadējā kopas vadītāja 
Agnese Lukjanova turpina 
papildināt un padziļināt 
kopas dalībnieku zināša-
nas un prasmi mūzikas ins-
trumentu spēlē,dejošanā 
un dziedāšanā .

Šo gadu laikā “Lākači” ir 
piedalījušies neskaitāmos 
pasākumos daudzviet Lat-
vijā. ”Lākači” ir starptautis-
kā folkloras festivāla “BAL-
TICA” un Dziesmu un deju 
svētku dalībnieki. Arī šo-
gad norit intensīvs darbs, 
lai godam sagatavotos 
Dziesmu un deju svētku 
skatei.

Kā jau jubilejas pasāku-
mā, tika dalītas dāvanas 
un smaidi, pa kādai aizkus-
tinājuma asarai. Jubilārus 
sveikt bija ieradušies drau-
gi no folkloras kopas “Dig-
nojīši”, Krustpils pamatsko-
las folkloras kopas “Krauķi” 

un Atašienes jauniešu deju 
kolektīva “Zvirbuļi”. Atzinī-
gus vārdus teica gan Krust-
pils novada domes priekš-
sēdētājs Kārlis Pabērzs, gan 
pārstāvji no Vīpes pagasta 
pārvaldes , kaimiņi un at-
balstītāji.

Pasākums bija pozitī-
vām emocijām bagāts un 

atmiņām piepildīts. Īpaši 
emocionāla bija tagadējo 
un bijušo folkloras kopas 
dalībnieku sadziedāšanās 
ar bijušajām kopas vadītā-
jām. Paldies visiem dalīb-
niekiem par ieguldīto dar-
bu, lai pasākums izdotos! 
Paldies visiem sveicējiem 
par jaukajiem vārdiem un 

laba vēlējumiem! Paldies 
visiem skatītājiem, kas bija 
atnākuši, lai kopā ar mums 
svinētu! Un “Lākačiem” lai 
veiksmīgi nākošie 10 gadi!

Vīpes pagasta kultūras 
darba organizatore

Kristīna Zvirbule

Folkloras kopai "Lākači" 10 gadi!
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Projekta "Tu vari būt kā ES" ietvaros skolēni tiekas ar 
Gaisa spēku Aviācijas eskadriļas karavīriem

Biedrība “Silta sirds” pro-
jekta “Priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunat-
nes iniciatīvu projektos” 
ietvaros realizē projektu 
“Tu vari būt kā ES”. Projekta 
mērķis ir mazināt mācību 
pārtraukšanas risku Krust-
pils novada jauniešu vidū,  

motivēt jauniešus turpināt 
mācības un iesaistīt tos 
dažādās aktivitātēs, kurās 
jaunieši līdzdarbosies ār-
pus skolas un veidos soci-
āli atbalstošas saites savu 
vienaudžu vidū.

Projekta pirmās aktivi-
tātes norisinājās 29.janvārī 
Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolā un Sūnu pa-
matskolā. Izglītības iestāžu 
5.-9.klases skolēni tikās ar 
Latvijas Republikas Nacio-
nālo bruņoto spēku Gaisa 
spēku Aviācijas eskadriļas 
karavīriem Gaiti Poli un 
Alekseju Orlovu. Skolēni 
tika iepazīstināti ar militā-
rās jomas profesiju specifi-
ku- izglītības iespējām,  ne-
pieciešamajām prasmēm 
un iemaņām, darba vidi 
un darba režīmu, izaicinā-
jumiem karavīra profesijā. 

Karavīri pastāstīja skolē-
niem  arī par savu karjeras 
ceļu un par interesantāka-
jiem momentiem no savas 
dienesta dzīves. Tika runāts 
arī par tām rakstura īpašī-
bām un paradumiem, kas 
veido veiksmīgu un kon-
kurētspējīgu darbinieku 
darba tirgū. Sarunās tika 
analizēta saistība starp šī 
brīža mācībām skolā un 
veiksmi nākotnes karjeras 
veidošanā. Kas būtu jādara 
šobrīd, lai nākotnē varētu 

realizēt savus mērķus. Tik-
šanās laikā tika noskaidro-
tas atbildes uz daudziem  
jautājumiem, kas saistīti 
ar  motivāciju un karjeras 
izvēli, piemēram, kā visla-
bāk sevi noskaņot, lai sa-
sniegtu mērķus un raisītos 
domas par nākotni. Pēc 
pasākuma lielākā daļa sko-
lēnu atzina, ka tikšanās ar 
personībām, kuras ir kaut 
ko sasniegušas un var da-
līties pieredzē, ir labākais 
veids, kā gūt atbalstu un 

zināšanas karjeras izvēles 
jomā.  Skolēnu atziņas, kas 
gūtas pasākumā:

• ja negribēsi- meklēsi ie-
meslus, ja gribēsi- meklēsi 
iespējas;

• domā pozitīvi;
• mērķi var mainīties kat-

ru dienu un tas nav slikti;
• ir svarīgi plānot laiku;
• ir  jātic sev;
• nekad neatkāpies no 

mērķa;
• uzsākot profesionālās 

gaitas, uzreiz nekas neno-
tiek – sava vieta pamazām 
ir “jāiekaro”  ar ieguldītu 
darbu, ar neatlaidību.

Šo jaunatnes iniciatīvas 
projektu pilnībā finansē 
Eiropas Sociālā fonda pro-
jekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas samazi-
nāšanai” (PuMPuRS)

Angelīna Tukiša
Krustpils novada 

pašvaldības
Tūrisma un jaunatnes 

lietu speciāliste

Sūnu skola piedalās Tatjanas 
dienas pasākumos

Šogad janvāra sāku-
mā, pēc ziemas brīvlaika, 
Sūnu pamatskolas sko-
lēniem bija iespēja pie-
dalīties krievu valodas 
konkursā , kas bija veltīts 
Tatjanas dienai. Šīs pasā-
kums Latvijā notiek jau 
21 gadu, kuru organizē 
krievu valodas skolotā-
ju organizācija LAPRJAL. 
Kopumā konkursā bija 
septiņas nominācijas. 

Mūsu 7.-9. klases skolēni 
piedalījās divos kaligrāfi-
jas konkursos ”Labākais  
rokraksts”-ļoti skaistā 
rokrakstā, glīti  bija jāpār-
raksta garš dzejolis krie-
vu valodā, un “Bukvica”- 
skaisti uzzīmēt, noformēt 
krievu burtu ”R”. Šajā kon-
kursā piedalījās ne tikai 
skolēni, bet arī skolotāja 
Sandra Sondore-Vanaga 
un direktores vietniece 

Valda Kalniņa-Vītola. Visi 
ļoti centās un labākus 
darbus  aizsūtījām uz 
Rīgu. Šajās nominācijās 
žūrija saņēma  ap 200 
darbu no visas Latvijas, 
un divas mūsu skolnieces 
nominācijā “Bukvica” ie-
guva godalgotas vietas.  
7.kl.skolniece Arina Ra-
gele – 2.vietu, 8.kl. skol-
niece Milandra Zeimule 
– 3.vietu. Nominācijā ”La-
bākais  rokraksts” mūsu 
skolotājiem arī ir ļoti labi 
rezultāti. Valdai Kalniņai-
Vītolai – 3.vieta, Sandrai 
Sondorei-Vanagai 2.vie-
ta. Jāpiebilst, ka skolo-
tāju darbus vērtēja kopā 
ar skolotāju darbiem no 
krievu skolām . Un tā ir 
dubulta uzvara! 26. janvā-
rī mēs bijām Rīgā Maska-
vas namā uz apbalvošanu 
, Latviešu biedrības namā 
noklausījāmies un noska-
tījāmies noslēguma kon-
certu . Paldies visiem sko-
lēniem par piedalīšanos 
konkursā, un īpaši mūsu 
laureātiem- kolēģēm Val-
dai Kalniņai-Vītolai un 
Sandrai Sondore-Vanagai 
, skolniecēm Arinai Rage-
lei un Milandrai Zeimulei. 
Apsveicam! Mēs ar jums 
lepojamies!

Krievu valodas skolotāja 
Ņina Jegorova

Vai Jūsu vīrs ir viegli 
pavedināms?

To noskaidroja amatier-
teātris “SERVĪZE” (režiso-
re  Inita Beinaroviča) un  
skatuves mākslas studija 
„MURKA”( režisore Līga 
Beinaroviča), noalgojot 
Elki – pirmo detektīvi vīru 
uzticības jautājumos val-
stī. Elke pusmūža sievu 
uzdevumā dodas uz kafej-
nīcām, restorāniem un ci-
tām sabiedriskām vietām, 

lai izaicinātu pārbaudāmos 
vīrus un pārliecinātos – iz-
teiks vai neizteiks  viņi tai 
intīmus priekšlikumus.  Ko-
mēdija nebūtu komēdija, 
ja ierastajā pārbaužu rutīnā 
nesāktos visādi pārpratumi 
un piedzīvojumi.

 Egīla Šņores luga “Uzti-
cības tests (Vai jūsu vīrs ir 
viegli pavedināms?)”   tika 
izrādīta Variešu kultūras 

namā, pulcējot skatītajiem 
pilnu zāli. Skatītāju vidū 
bija arī lugas autors, kurš 
bija priecīgs un pateicīgs, 
ka ir iestudēta viņa saraks-
tītā luga. Šī raksturu un si-
tuāciju komēdija, neatstāja 
nevienu vienaldzīgo. Uz 
tikšanos jaunās izrādēs!

Līga Vīksna
Foto: Andris Kļaviņš

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

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

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

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

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

Vīpes pagasts Ineta Šeinova – 26633737, ineta.seinova@krustpils.lv
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Krustpils pamatskolas 7.b klase prot mācīties interesanti

Kad pelēka ziemas ikdie-
na sāk nedaudz garlaikot, 
prātā nāk domas, kā pa-
darīt ikdienas mācību pro-

cesu krāsaināku. Plānojot 
savu Ziemassvētku klases 
vakaru, Megija teica, vai 
nevaram uzvest kādu lugu 

sev par prieku. Klases bied-
ri piekrita, skolotāja Inna 
piedāvāja izlasīt “Putnu-
biedēkļu Ziemassvētkus”. 

Luga iepatikās, sadalījām 
lomas un sākam mēģināt. 
Pirmo reizi nospēlējām to 
Ziemassvētku pasākumā 
skolā, bet tad radās doma, 
ka gribētos nospēlēt vēl un 
iepriecināt ar šo izrādi vēl 
kādu. 

Tā 16. janvārī 7. b klase 
devās uz Jēkabpils pan-
sionātu iepriecināt vecos 
ļaudis, spēlējot izrādi  „Put-
nubiedēkļu Ziemassvētki”. 
Guvām jaunus iespaidus, 
jaunu pieredzi, spēlējot 
svešai auditorijai. Beigās 
visi bija ļoti priecīgi, jo dar-
biņš bija padarīts un lielais 
uztraukums palika aiz mu-
guras.

“Man ļoti patika brīži, 
kad smieklīgos brīžos au-
ditorija mums smējās līdzi, 
”saka Mareks.

“Es domāju, ka mēs ne-
nospēlējām ideāli, bet 
nospēlējām tik labi, cik 

spējām, un jutām gandarī-
jumu par izdarīto,” uzskata 
Sintija.

“Galvenā bija kopības 
sajūta ko jutām spēlējot uz 
skatuves,” domā Megija.

Skolotāja Inna atgādinā-
ja par trim labām lietām, 
kas mudināja neaizmirst 
savas lomas. 

Tā 28.  janvārī mūsu kla-
se piedalījās skolēnu ap-
maiņas mācību projektā 
Sūnu pamatskolā. Uz vienu 
dienu 7.  klašu skolēni sa-
mainīja skolas. Mūsu kla-
se pavadīja vienu mācību 
dienu Sūnu pamatskolā, 
bet viņu 7.  klases skolēni 
mācījās mūsu skolā. No rīta 
mūs laipni sagaidīja skolas 
direktore un pirms mācību 
stundām parādīja skolu. 
Tad atbilstoši stundu sa-
rakstam mums bija piecas 
mācību stundas: latviešu 
valoda un literatūra, angļu 

valoda, bioloģija un mate-
mātika. Stundas bija inte-
resantas jau tāpēc, ka tās 
vadīja citi skolotāji. Atmiņā 
noteikti paliks bioloģijas 
stunda par ārstniecības 
augiem ar tēju degustāci-
ju un “salātu gatavošana” 
angļu valodā. Bet pēdējā 
stundā  (stundu sarakstā 
bija rakstīts – teātris) mums 
bija unikāla iespēja vēlreiz 
parādīt savu iestudēto izrā-
di – šoreiz 1. - 6. klases sko-
lēnu auditorijai. Izaicinā-
jums bija liels – spēlēt citā 
skolā. Publika bija atsaucī-
ga, izrāde visiem patika. 

Tā mūsu “Putnubiedēkļu 
Ziemassvētki” tika izrādīti 
vairākas reizes, par ko pa-
liks atmiņas, gandarījums 
par paveikto labo darbu un 
fotogrāfijas piemiņai.

Sintija Dundure 7.b

Sūnu 748. mazpulks piedalās 
konferencē “Mūsu pēdas šodien”

22.februārī LU Dabaszi-
nātņu akadēmiskajā cen-
trā notika ikgadējā bied-
rības “Latvijas Mazpulki” 
konference “Mūsu pēdas 
šodien”.

Esam aizvadījuši vēl 
vienu notikumiem ba-
gātu Mazpulku gadu. Ir 
pienācis laiks atskatīties 
uz padarīto un ielūkoties 
tajā, ko mums nesīs šis 
gads. Uz konferenci drau-
dzīgā sastāvā devās Jē-
kabpils BJC, 60. Krustpils, 
Ābeļu, Biržu, 36.Viesītes , 
748.Sūnu mazpulki.748. 
Sūnu mazpulka pārstāv-
ji bija Daina Kalve, Kris-
tiāna Kurša, Diāna Ļūļāka, 
Milandra Zeimule .Kopā 
konferencē piedalījās 176 
biedri no 33 mazpulkiem, 
31 brīvprātīgais

( no Krustpils novada 
Loreta Kalve), sadarbības 
organizācijas.

 Konferences laikā:
- Izvērtējām Mazpulku 

pagājušā gada notiku-
mus. Mazpulku padomes 

priekšsēdētāja Gundega 
Jēkabsone uzsvēra, ka  
2019.gadā mazpulcēni 
realizēja 822 projektus 
dažādās jomās.

- Ielūkojāmies 2020.
gada Mazpulku darba 
plānā un prioritārajos 
projektos :

”Pupiņu bizness sadar-
bībā ar z/s “Ezerkauliņi”, 
“Pākšaugu pētījums un 
genofonda atjaunošana”- 
projekts sadarbībā ar Ag-
roresursu un ekonomikas 
institūta Priekuļu pētnie-
cības centru, “No sēklas 
līdz sugām bagātām pļa-
vām” projekts sadarbībā 
ar Latvijas Dabas fondu, 
projekti “Mana zaļā pēda”,  
“Koka auto”, “Mazpulka 
sabiedrisko attiecību spe-
ciālists”, “Latviešu karavīrs 
laikmetu griežos” projekts 
sadarbībā ar Latvijas Ģe-
nerāļu klubu un Ilūkstes 
novada pašvaldību.

- Diskutējām par to, kā-
dus pēdu nospiedumus 
mēs katrs atstājam uz 

Zemes ,un kā mēs varam 
dzīvot videi draudzīgāk 
un mazināt savu radīto 
ietekmi uz klimatu.

-Dr. ģeogr., docente 
Gunta Kalvāne rosināja 
Mazpulku vadītājus un 
jauniešus iedziļināties 
ANO ilgspējīgas attīstības 
mērķos.

-Uzzinājām ,ka 2018. 
gadā 20. decembrī ANO 
Ģenerālā asambleja pie-
ņēma rezolūciju, kurā  
2020.gads ir pasludināts 
par Starptautisko augu 
veselības gadu. Šogad 
visā pasaulē, arī Latvijā, 
tiek organizēti dažādi 
pasākumi, lai pievērstu 
sabiedrības uzmanību 
augu veselībai. Veselī-
gi augi ir pamats dzīvei, 
ekosistēmas funkcijām 
un pārtikas nodrošinā-
jumam! Tomēr mēs bieži 
vien veltām pārāk maz 
uzmanības, lai uzturētu 
tos veselīgus.

Konferences laikā maz-
pulcēni darbojās dažādās 
darba grupās kopā ar 
ekspertiem un Rīgas klu-
biņu. Darba grupās tika 
runāts  par veselību un vi-
dei draudzīgu uzturu, vi-
des saudzēšanu, veselīgs 
dzīvesveids u.c.

Konferences noslēgu-
mā baudījām “Mazpul-
kiem Latvijā-90!” smilšu 
video.

Secinājums ir viens - 
Mazpulki ir bijuši, ir vēl 
joprojām un būs stipra 
organizācija, kas ir kā vie-
na liela ģimene!

748.Sūnu mazpulka 
vadītāja Daina Kalve

  Katru gadu Ceļu satik-
smes drošības direkcija 
(CSDD) aicina visus 6.-8. 
klašu skolēnus būt mobi-
liem un piedalīties konkur-
sā „Gribu būt mobils.” Kon-
kursa mērķis ir aktualizēt 
satiksmes drošības jautā-
jumu apguvi jauniešu vidū. 
Neklātienes kārta sākās 
15.oktobrī, kurā skolēniem 
bija jātiek galā ar 40 vi-
deo jautājumiem par ceļu 
satiksmes noteikumiem. 
Šogad konkursa neklātie-
nes kārtai bija pieteikušās 

apmēram 500 komandas, 
no kurām 70 labākās tika 
uz pusfināla sacensībām. 
Arī Brāļu Skrindu Atašie-
nes vidusskolas 7.klases 
komanda DINAMĪTS, kuras 
sastāvā – Dagnija Gaide-
le, Atvars Ķesters, Markuss 
Karāns, Kaspars Voitiņš 
un Lauma Balode, iekļuva 
starp pusfinālistiem. Lai 
dotos uz pusfinālu, kas 
notika Ogrē  30.janvārī, 
komandai bija jāsagatavo 
mājasdarbs – jāizveido un  
jānofilmē pasākums par 

satiksmes dalībnieku sav-
starpējo kultūru un cieņu, 
par pamatu ņemot gājējus, 
velosipēdu un mopēdu va-
dītājus. Pusfināla sacensī-
bās bija trīs posmi – pareizi 
jāizvieto ceļazīmes un luk-
sofori pilsētas kartes frag-
mentā, jāatbild uz video 
jautājumiem un jāprezentē 
mājasdarbs. Lai arī koman-
da DINAMĪTS uz finālu ne-
tika, tomēr šis pasākums 
bija ļoti noderīgs, jo ikviens 
dalībnieks sevi papildināja 
ar jaunām zināšanām un 
pieredzi. Pusfināla devī-
ze šogad bija IR LABI BŪT 
LABAM. Katrs skolēns aiz-
domājās par to, cik svarīgi 
būt labam ne tikai kā ceļu 
satiksmes dalībniekam, bet 
arī ikdienā, izdarot kādu 
labu darbu vai vienkārši 
pasakot kaut ko jauku. Pal-
dies skolēniem par iegul-
dīto darbu, radošumu un 
uzdrīkstēšanos!

Anna Karāne (7. klases 
audzinātāja)

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas skolēni 
piedalās konkursā "Gribu būt mobils"

Pasaku rīts Variešu sākumskolā
Kā saprotam kompetenču 

pieejā balstītu mācīšanos? 
Variešu sākumskolā šoreiz 
janvāris, pasaku mēnesis, 
noslēdzas ar pasaku izrā-
dēm. Pirmsskolas grupas 
priecēja sākumskolas skolē-
nus un visu skolas saimi ar 
pasaku iestudējumiem! Au-
dzinātājas Ineta, Veniranda, 
Ņina, Aija, Ludmila un Mai-
rita kopā ar auklītēm Andu 
un Ligitu un mūsu mūzikas 
skolotāju Silviju radīja burvī-
gu un emocionāli gaišu rītu 
visai Variešu sākumskolai!

Variešu sākumskolas 
direktore Aija Rogāle
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Kūku bibliotēkā noslēdzies lasīšanas veicināšanas 
projekts “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2019”

15.februārī Kūku biblio-
tēkas Bērnu, jauniešu, ve-
cāku žūrijas eksperti devās 
uz hokeja spēli Arēnā Rīgā, 
pa ceļam apmeklējot Ener-
ģētikas muzeju Ķegumā. 
Autobusā garlaikoties ne-
ļāvām: dalībniekus iesais-
tījām nelielā spēlē “Prog-
nozē hokeja spēļu beigu 
rezultātu” un pasniedzām 
LNB balviņas – lineālus un 
magnetiņus ar bērnu žūri-
jas simboliku.

Pirmā pietura – Ķegums. 
Gida vadībā apmeklējām 
Enerģētikas muzejā eks-

pozīciju, kas sniedza ie-
skatu Latvijas elektroener-
ģijas ražošanas un sadales 
attīstībā, iepazīstinot ar 
Daugavas hidroelektrosta-
ciju celtniecības vēsturi, 
darbību un attīstību, ar 
elektrolīniju būvi, elektro-
montiera darba veikšanai 
nepieciešamo aprīkojumu 
un daudz ko citu.

Tālāk ceļš veda uz hoke-
ja spēli Arēnā Rīga, kurā Rī-
gas „Dinamo” pirmajā pe-
riodā iemet piecus vārtus, 
taču papildlaikā piekāpjas 
Maskavas "Dinamo" klu-

bam. Šī bija ļoti emocio-
nāla un interesanta spēle. 
Savukārt mēs, jautrā un 
draudzīgā noskaņā, bla-
kus tūkstošiem citu fanu, 
izbaudījām šo hokeja spēli 
un piedzīvojām patiesi po-
zitīvas un sportiskas emo-
cijas. 

Vērot, cik sirsnīgi „Bērnu 
žūrijas" eksperti jūt līdzi 
mūsu Rīgas “Dinamo” ko-
mandai, bija īsts baudī-
jums. Nedaudz piekusuši, 
bet jaukās noskaņās par 
redzēto un dzirdēto varē-
jām doties mājup.

Diena bija patiesi izde-
vusies – bagāta jaunām 
zināšanām un iespaidiem!

Paldies Krustpils nova-
da pašvaldībai un Kūku 
pagasta pārvaldei par at-
balstu! Paldies Sūnu pa-
matskolai  par sadarbību! 
Paldies visiem mūsu čak-
lajiem lasītājiem un – uz 
tikšanos nākošajā "Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrijā"!

Kūku bibliotēkas vadītāja
Jeļena Hnikina

Mīlestības krāsas Sūnu pamatskolā no 10.-
13.februārim norisinājās 
Mīlestības, draudzības un 
cieņas nedēļa.

Tā kā mīlestība un drau-
dzība mēdz būt tik krāsai-
na un daudzpusīga savās 
izpausmēs, tad arī mēs – 
Sūnu skolas skolēni un sko-
lotāji – piedalījāmies dažā-
dās aktivitātēs.

Mīlestības krāsainību 
radījām ar dažādu krāsu 
apģērbiem. Katru dienu 
apģērbu vai aksesuāru pie-
meklējām atbilstošai krāsai 
– zilai, zaļai, oranžai un, pro-
tams, sarkanai. Krāsaini  bija 
gan skolēni, gan skolotāji.

Pirmdienu iesākām ar  
draudzības rokassprādžu 
gatavošanu. Visaktīvāk ie-
saistījās sākumskolas skolē-
ni, kas rokassprādzes gata-
voja gan sev, gan arī saviem 
draugiem. Veidojot rokas-
sprādzes, tika piedomāts 
pie krāsu salikuma, gan arī 

pie pozitīvām domām dari-
not šo mazo, skaisto dāva-
niņu.

Sākot no otrdienas va-
rēja vērot skolēnu radošos 
darbus konkursā „Bučas, 
bučiņas”. Lūpu nospiedumi 
tika pārvērsti gan par spilve-
niem, gan kaķiem un govīm 
un zivīm, gan arī par taure-
ņiem. Kā interesantākie dar-
bi skolēnu un skolotāju bal-
sojumā tika nominēti 9.kla-
ses kopdarbs, M.Māršalkas, 
K.Krenbergas darbi.

Trešdien, katra klase bija 
iepriekš jau izlozējusi „slepe-
no draudziņu”, kuru ieprie-
cināja ar saldumiem un ap-
sveikumiem. Šī bija arī Free 
Hugs Day jeb Brīvo apskā-
vienu diena, kur katrs varēja 
apskaut sev tuvo draugu. 
No 9.klases skolēniem ap-
skāvienus saņēma arī visas 
skolotājas. 

Jau par tradīciju kļuvušais  
Valentīndienas pasākums 

noslēdzās ar popielu.  Kat-
ra klase bija sagatavojusi 
priekšnesumu „Dziesmas 
par mīlestību”. Dziesmas 
tika „dziedātas” gan latvie-
šu, gan krievu, gan arī angļu 
valodā. Kā katru gadu kom-
petentajai un neuzpērka-
majai žūrijai neklājās viegli, 
jo priekšnesumi bija augstā 
līmenī. Popiela ir pasākums, 
kur iesaistās visa klase un 
priekšnesumi kļūst arvien 
labāki. Žūrija katrai klasei 
piešķīra nominācijas un sal-
das balvas. Pēc pasākuma 
sekoja diskotēka ar jautrām 
dziesmām un atraktīviem 
konkursiem.

Paldies skolotājiem un 
skolēniem, kas aktīvi un ar 
degsmi iesaistījās Mīlestības 
nedēļas aktivitātēs. Ir prieks, 
ka mums kopā izdodas radīt 
skaistus svētkus!

Agrita Zolberga
Pasākuma organizatore

Jau trešo gadu pēc kār-
tas 1. - 4. klašu audzēkņi un 
vizuālās mākslas skolotāja 
Tatjana   Tkačova piedalās 
Jelgavas ledus skulptūru 
starptautiskā festivāla kolā-
žu konkursā skolēniem. Šo-
gad konkursa un festivāla 
tēma bija " Mani Supervaro-
ņi". Balvā  saņēmām ielūgu-
mus uz festivāla atklāšanu 
un izstādi. Uz Jelgavu brau-
cām 7.februārī. Sākumā 
devāmies uz kolāžu izstādi 

Jelgavas kultūras namā, tad 
izbaudījām festivāla atmos-
fēru un apskatījām vairāk 
ka 60 mākslas darbus no 
ledus. Pēc brauciena saņē-
mām  daudz pateicības vār-
du no skolēniem,vecākiem 
un vecvecākiem par Sūnu 
skolas aktivitātēm.

Tatjana Tkačova-
vizuālās mākslas 

skolotāja

Sveču diena Krustpils pilī

Klāt februāris, sveču mē-
nesis, un kāpēc gan pašiem 
nepamēģināt izliet vai iz-
gatavot kādu sveci?

Ar šādu domu Variešu 
sākumskolas sagatavo-
šanas grupas bērni 4.feb-
ruāra rītā devās uz Krust-
pils pili, lai tur radošajā 
darbnīcā darinātu sveces. 
Vispirms devāmies nelielā 
ekskursijā pa pils telpām, 
kur iepazināmies ar pil-
sētas simbolu lūsi, ieska-
tījāmies pilsētas vēsturē, 
apskatījām dažādus senos 
darba rīkus un apģērbus. 
Bijām arī pils pagrabā, kur 

reizēm spokojas brūnā 
dāma. Daudzi bērni pili jau 
bija apmeklējuši iepriekš 
un labprāt padalījās ar sa-
vām zināšanām. Kad pils 
bija apskatīta, devāmies uz 
radošo darbnīcu lai veido-
tu sveces. Sveces veidojām 
no vaska plāksnītēm, kuru 
jaukā smarža piepildīja 
telpu. Priecīgi par pada-
rīto darbiņu un gūtajiem 
iespaidiem pilī, devāmies 
atpakaļ uz skolu.

Variešu sākumskolas 
skolotāja I. Vīksna.

Valentīndiena 
Vīpes pamatskolā
Draudzība spēj ļoti daudz! 
Sniegt palīdzīgu roku, 
Atbalstīt un saprast. 
Atkal būt visiem par vienu!

Vairojot prieku un sadar-
bību starp skolēniem Vīpes 
pamatskolā 14. februārī PII 
Lāčuki kopā ar sākumskolas 
skolēniem svinēja Valentīn-
dienu. 

Vīpes pamatskolā Valen-
tīndienu svin jau vairākus 
gadus. Rīkojot šos kopīgos 
pasākumus - skolēni aktīvi 
piedalās dažādās spēlēs un 
priecīgi atbalsta viens otru. 
Skolēni savstarpēji sadrau-
dzējas, sniedz palīdzīgu roku 
un dalās ar atnesto cienastu. 

Skolēni jau laicīgi gatavo-
jās šiem svētkiem. PII Lāčuki 
paši veidoja Valentīndienas 
sirsniņu sveces, kuras dāvi-
nāja saviem vecākiem. Sā-
kumskolas skolēni veidoja 
dažādas dekorācijas ar ku-
rām rotāja savas klases.

Valentīndienas pasākumā 
notika konkurss meitenēm. 
Viņas tika sadalītas koman-
dās, kas veicināja sadarbību 
kopējo uzdevumu izpildei. 
Konkursa noslēgumā uzva-
rēja viena no komandām, 
kura tika apbalvota un sumi-
nāta. Pasākuma noslēgumā 
skolēni baudīja paši savu 
atnesto cienastu un spēlēja 
spēles.

Skolēni ar pozitīvu emo-
ciju piepildījumu devās mā-
jup. Novēlam visiem drau-
dzības un prieka pilnu šo 
mēnesi!

Skolotāja  Liene Upeniece

Sūnu pamatskolas skolēni gūst 
panākumus kolāžu konkurs
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VĪPES PAGASTĀ
7.martā plkst.15.00 

 Vīpes klubā dāmu pēcpusdiena “ Suši 
gatavošanas meistarklase ”.
26.martā plkst.10.00

Vīpes pamatskolas kamīnzālē Leļļu teātra “TIMS” 
koncertprogramma “Mežā”.

VARIEŠU PAGASTĀ
7.martā plkst. 19.00

 Antūžu kultūras namā Kolhoznieku balle - 
aicināti visi, kas saistīti ar kolhozu "Cīņa".
13.martā plkst. 18.00

 Variešu kultūras namā filma "Ķlases salidojums 
2". Ieeja no 16 gadiem! Ieeja 3.00 eiro .
27.martā plkst. 10.00

 Variešu kultūras namā teātra "Tims" izrāde 
"Mežā". Ieeja bezmaksas.

KRUSTPILS PAGASTĀ
5.martā plkst. 18.00 

Krustpils pagasta kultūras namā Spunģēnos KINO 
"Klases salidojums 2". Ieeja 3,00 eiro. 
27.martā plkst. 20.00 

Krustpils pagasta kultūras namā Spunģēnos, 
atzīmējot Starptautisko teātra dienu viesojas Līvānu 
amatierteātris ar  Armandas Vilcānes komēdiju "O, 
vakardiena!". Ieeja 2,00 eiro.

Pēc izrādes groziņballe kopā ar grupu "Vēja runa". 
Biļetes iepriekš pārdošanā 5,00 eiro, balles laikā 
7,00 eiro. Par biļetēm un galdiņu rezervēšanu zvanīt 
26607259.

MEŽĀRES PAGASTĀ
6.martā plkst. 19:00 

Mežāres kultūras namā Vakars par godu dāmām 
’’Pavasara vēstule’’.  Savukārt plkst. 21:00 dejas ar DJ 
GUNCHA. Ieeja dāmām 2,00 eiro, kungiem 3,00 eiro.
12.martā plkst. 19:00 

Mežāres kultūras namā Andreja Ēķa komēdija 
’’Klases salidojums 2’’. Ieeja 3,00 eiro.

ATAŠIENES PAGASTĀ
14.martā plkst. 18.00 

Atašienes kultūras namā “Annas sāta  
nepārspējama komēdija divās daļās - “Mēs un mūsu 
sieva” . Lomās: Imants Vekmanis, Aīda Ozoliņa, Jānis 
Kirmuška.  Biļešu cena – 4,00 eiro (iepriekšpārdošanā),  
5,00 eiro (pasākuma dienā).  Informācija pa t. 
26464890, 28805705 - Vēsma
29.martā plkst. 15.00 

Atašienes kultūras namā “Annas sāta” Mētrienas 
amatierteātra “Maska Rāde” izrāde – S.Bērziņa 
“Neveiksminieka veiksme”. Ieeja – 1,00 eiro.

KŪKU PAGASTĀ
11.martā plkst.17:00 

Kūku pagasta izstāžu zālē „Mākslas dārzs” Irmas 
Deksnes (Krievānes) gleznu izstādes „Sapņu 
lidojums” atklāšana. 

MARTĀ

Kultūras pasākumi
Krustpils novadā

Irma Deksne /Krievāne/
Dzimusi 1965.gada 24.aprīlī- Ak-

nīstē
Jau no bērnības ir paticis zīmēt 

un veidot dažādas lietas. Lielu ie-
spaidu atstāja skolas laika ekskur-
sija uz Maskavu. Maskavā apmek-
lējām P.Tretjakova mākslas darbu 
galeriju. Mākslas ekspozīcijā bija 
slavenu mākslinieku darbi, kas ta-
puši no 11.gs. līdz 20.gs. sākumam. 
Gleznu krāsu gamma, izmēri, kā arī  
mākslas žanri bija ļoti daudzveidīgi- 
no miniatūrgleznām līdz gleznām 
visas sienas lielumā.

Vienmēr ir bijusi vēlme mēģinat 
pagleznot. Tad 2012. gadā radās 

iespēja savu sapni iepazīt. Nebiju 
cerējusi, ka tas man kļūs par dvēse-
les piepildījumu. Mana sapņa pie-
pildījumu palīdzēja atklāt jauka un 
pozitīva skolotāja Eva Joča. Tā bija 
viņa, kas man ļoti daudz iemācīja un 
pastāstīja par krāsām, formu, detaļu 
izvietojumu, ēnojumiem, par glez-
niecības stiliem.

Nu jau otro gadu pilnveidojos 
pie gleznotājas – mūsu skolotājas 
Jolantas Ābeles Kūku pagasta stu-
dijā “Mākslas Dārzs”. Pasniedzējas 
vadītajā studijā mūsu darbi top po-
zitīvā, humora pilnā gaisotnē, kur 
gribas atgriezties vēl un vēl, gūstot 
gan pozitīvisma lādiņu, gan skaistus 
darbus, kas priecē gan pašu, gan ap-
kārtējos.

Lai Jums daudz sapņu ko pie-
pildīt un lai tie Jūs uznes augstu 
debesīs. 

Paldies, ka atnācāt novērtēt 
manu “sapņu spārnu” lidojumu.

“Ja tu spēj saskatīt skaistumu, tad tikai tāpēc, ka skaistums ir tevī 
pašā. Jo pasaule ir kā spogulis, 

kurā katrs redz sevi pašu....” P.Koelju

11.martā plkst.17:00 
Kūku pagasta izstāžu zālē „Mākslas dārzs”

gleznu izstādes „Sapņu lidojums” atklāšana

Starp dzīvības zvaigznēm daudzām,
Nu arī tavējā mirdz!

To sargās no pasaules vējiem,
Vecāku mīlošā sirds.

Krustpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 

2 jaundzimušie – 2 puikas. 

Sirsnīgi sveicam vecākus un vēlam izturību! 

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Krustpils novada  
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie  
mūžībā aizgājušie iedzīvotāji

NAGLE BROŅISLAVA 29.01.2020. (95 gadi)

RIMUTIS NARUŠIS 01.02.2020. (45 gadi)

SILIŅA ANNA 06.02.2020. (88 gadi)

LIEPIŅA MARTA 07.02.2020. (79 gadi)

OKUŅEVS JEVGEŅIJS 12.02.2020. (82 gadi)

VALAINIS VLADISLAVS 16.02.2020. (88 gadi)

ĒRGLE MIRDZA 17.02.2020. (76 gadi)

GARGAŽINS LEONTIJS 15.02.2020. (81gads)

ĻEBEDEVS FEDOTS 22.02.2020. (70 gadi)

izsakām līdzjūtību piederīgajiem. 

Saule riet un rietēdama

Osim zelta jostu kar.

Sargiet mīlu! Mīla trausla,

Viņa viegli salūzt var.

Liecas dardedze pār jūru,

Liegsim pirkstiem viņus skar.

Ticiet mīlai! Mīla stipra –

Bēdu kalnu pacelt var.

- Eižens Vēveris –

Krustpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēta viena laulība.

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


