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Krustpils novada pašvaldība iegādājas trīs jaunus autobusus
Krustpils novada pašval-

dība iegādājās un nodeva 
pagastiem skolēnu pārvadā-
šanai trīs jaunus autobusus.

Iepirkuma rezultātā Krust-
pils novada pašvaldībai au-
tobusus Mercedes – Benz 
Sprinter 519 (2019. gada 
izlaidums), ar kopējo sēdvie-
tu skaitu 20 +1, piegādāja 
firma - UAB “Verslo aleja” no 
Lietuvas. Autobusu kopējās 

izmaksas - 169 500 EUR bez 
PVN.

"Autobusi tika iegādāti 
trīs pagastiem – Atašienes, 
Variešu un Vīpes pagastam, 
jo šo pagastu rīcībā esošie 
autobusi bija jau gan morāli, 
gan tehniski novecojuši un 
to ekspluatācija izmaksāja 
ļoti dārgi,” skaidro Krustpils 
novada pašvaldības izpild-
direktors Raimonds Spēks. 

“Mums ļoti rūp mūsu nova-
da skolēnu drošība un kom-
forts, tādēļ tika pieņemts 
lēmums iegādāties jaunus 
- mazlietotus autobusus.”

Justīne Iie
Krustpils novada 

pašvaldības
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Norisinājies Krustpils 2.skrējiens

Krustpils 2.skrējiens ir aiz-
vadīts  ar  kuplu dalībnieku 
pulku.  Krustpils novada 
Kūku pagasta estrādē “Mār-
dadzis”  bija sapulcējušies 
88 dalībnieki  no  Krustpils 
novada , Jēkabpils pilsētas 

un apkārtējiem novadiem. 
Piecās vecuma grupās  star-
tējušie pirmo trīs vietu iegu-
vēji saņēma skaistus , oriģi-
nālus kausus un balvas, bet 
visiem dalībniekiem tika at-
balstītāju sarūpētas dāvanas 

enerģijas atjaunošanai   un  
oriģināli veidotas pateicības 
par dalību!  

Prieks par  izkustēšanos 
piektdienas vakarā  tika vi-
siem ,  kas sevi izaicināja. Da-
lībnieku vidū gan regulāru 

treniņu veicēji, gan  skrējēji, 
kas  izmēģina spēkus reizi pa 
reizei.  Šāds pasākums moti-
vē izbaudīt kustību prieku 
un saprast veselības sporta 
nozīmi ikviena cilvēka dzī-
vē.  Galvenais skrējiena mēr-

ķis-  popularizēt skriešanu 
kā pieejamu nodarbošanos 
,  kas  sakārto organismu fi-
ziskā līmenī un arī stabilizē 
mentāli, - jo īpaši,  ja ikdie-
nas darbs saistīts ar spriedzi 
,mazkustīgumu.  

Sporta biedrība KROKUS  
pateicas ikvienam dalībnie-
kam par  klātbūtni ,  Krust-
pils novada pašvaldībai- par 
finansiālo atbalstu,  Kūku 
pagasta pārvaldei par iespē-
ju rīkot skrējienu  ērti pie-
braucamā un labi iekārtotā 
starta vietā!    Dalībniekiem 
bija iespēja piedalīties skrē-
jienā bez maksas, pateico-
ties pašvaldības atbalstam, 
kas  īpaši svarīgi ģimenēm 
ar   bērniem.  

Sportojam svaigā gaisā, 
vairojam prieku un labu ga-
rastāvokli!  Ceram uz tradī-
cijas turpinājumu nākamajā 
vasaras nogalē! 

Aija Rogāle
Biedrības KROKUS  valdes 

priekšsēdētāja
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Biedrība “InSpe” 2020.gada 8.sep-
tembrī noslēdza līgumu par projekta 
“NĀC UN SPĒLĒ KOPĀ AR ĢIMENI!” 
īstenošanu ar Sabiedrības integrāci-
jas fondu. Projekta realizācija notiek 
Latvijas valsts budžeta finansētās 
programmas “Ģimenei draudzīga 
pašvaldība” atklāta projektu pieteiku-
mu konkursa NVO un pašvaldībām 
“Ģimenei draudzīgas vides veidoša-
na” ietvaros.

Projekta mērķis: Izveidot ģimenei 
draudzīgu vides objektu, kas veici-
na, paplašina, nodrošina un dažādo 
lietderīga brīvā laika pavadīšanas 
iespējas Krustpils novada ģimenēm, 
kā arī stiprina ģimeniskas tradīcijas 
un sadarbības prasmes. 

Projekta ietvaros, Krustpils novada 
Kūku pagasta Kūku ciemata centrā 
plānots uzstādīt četras galda spē-
les no betona – galda tenisu, galda 
futbolu, šaha (dambretes) galdu, 
riču-raču spēles galdu. Ikvienam pie-
ejamās galda spēles būs lieliska ie-
spēja ikvienam interesentam, bet jo 
īpaši ciemata iedzīvotājiem un Sūnu 
pamatskolas audzēkņiem, pavadīt 
brīvo laiku svaigā gaisā lietderīgi un 
jēgpilni.

Galda spēles ir ražotas tā, lai būtu 
piemērotas visiem Latvijas  klimatis-
kajiem laikapstākļiem un īpaši pa-
redzētas publiski atklātām telpām, 
jo izgatavotas no augstas kvalitātes 
materiāla – betona (akmens masa), 
kas neplīst un ir izturīgs, tādējādi no-
drošinot projekta ilgtspēju.

Projekta kopējās izmaksas 7328.46 
EUR. Piešķirtā programmas finan-
sējuma summa ir 6 595,61 EUR, jeb 
90%, līdzfinansējumu 10% (732.85 
EUR) nodrošinās Krustpils novada 
pašvaldība. 

Projekta īstenošanas laiks: līdz 
2020.gada 31.oktobrim.

Projekta īstenošanas partneris ir 
Krustpils novada pašvaldība.

Projekta tiešā mērķa grupa ir Kūku 
ciemata ģimenes ar bērniem- pieau-
gušie, bērni, jaunieši un seniori.

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

Biedrības „InSpe”
Valdes locekle

Jeļena Hnikina

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/13
“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2011/24 

“Par Krustpils novada simbolikas izmantošanuun nodevu par simbolikas izmantošanu”” 
Paskaidrojuma raksts

Projekta nepieciešamības pa-
matojums - 2020. gada 1. jūlijā stā-
jies spēkā Administratīvās atbildības 
likums, tādēļ nepieciešams nodro-
šināt saistošo noteikumu atbilstību 
Administratīvās atbildības likumam.

Īss projekta satura izklāsts - 
Saistošo noteikumu grozījumos 
naudas sodi ir izteikti naudas soda 
vienībās, svītroti likuma normām 
neatbilstoši punktu un noteikts, ka 
Administratīvā pārkāpuma procesu 
par noteikumu pārkāpumiem līdz 
administratīvā pārkāpuma lietas 
izskatīšanai veic Krustpils novada 
pašvaldības izpilddirektors, būvval-
des amatpersona, Vides un civilās 

aizsardzības dienesta amatpersona 
vai pagasta pārvaldes vadītājs.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu - Neietekmē.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā - 
Nav attiecināms.

Informācija par administratī-
vajām procedūrām - Personas var 
griezties Krustpils novada pašvaldī-
bā par saistošo noteikumu piemē-
rošanu.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām - Nav bijušas.

Domes priekšsēdētājs K. Pabērzs

“Jaunāmuiža” saņem dāvinājumu no 
Labklājības ministrijas

Kārtējā Krustpils novada pašval-
dības domes sēdē nolemts pie-
ņemt dāvinājumu no Labklājības 
ministrijas -  individuālos aizsardzī-
bas līdzekļus Krustpils novada paš-
valdības aģentūras ”Jaunāmuiža” 

vajadzībām.
Septembra pirmajās nedēļās 

Krustpils novada pašvaldība saņē-
ma Krustpils novada pašvaldības 
aģentūras ”Jaunāmuiža” direktores 
iesniegumu ar lūgumu atļaut pie-

ņemt no Labklājības ministrijas 
dāvinājumu - individuālos aizsar-
dzības līdzekļus (respiratorus ar 
aizsardzības pakāpi FFP2, P2, sejas 
ekrānus, medicīniskos kombine-
zonus, ķirurģiskās maskas, vienreiz 
lietojamos cimdus, dezinfekcijas 
līdzekļus rokām un virsmām) 25 
328,58 EUR vērtībā. Dāvinājuma 
izlietošanas mērķis – COVID-19 
izplatības ierobežošanas pasāku-
miem. 

Krustpils novada dome kārtējā 
domes sēdē lēma pieņemt Lab-
klājības ministrijas dāvinājumu un 
izlietot to COVID – 19 izplatības ie-
robežošanai. 

Justīne Iie
Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tiks īstenots projekts starpnovadu un starpnozaru 
sadarbības veicināšanai jaunatnes jomā

Krustpils novada pašvaldība  ir 
noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūru  par 
Izglītības un zinātnes ministrijas Jau-
natnes politikas valsts programmas  
2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbal-
sta nodrošināšana jaunatnes politi-
kas attīstībai pašvaldībās 1.2. apak-
šadaļas Starpnovadu un starpinsti-
tūciju sadarbība jaunatnes politikas 
īstenošanai vietējā līmenī, par projek-
ta “KOPĀ vienā virzienā”, īstenošanu. 
Projekta mērķis ir uzsākt ilgtermiņa 
starpnovadu un starpinstitūciju sa-
darbību jaunatnes darba  jomā starp 
projektā iesaistītajām pašvaldībām 
un stiprināt jaunatnes jomā iesaistīto 
personu un institūciju kapacitāti. 

Galvenās projekta aktivitātes: ne-
formālās izglītības metodēs balstīts 

apmācību kurss un labās prakses un 
jaunas kompetences attīstošs piere-
dzes apmaiņas brauciens, regulāras 
darba grupas tikšanās, lai strādātu 
pie jaunatnes jomas attīstības ilgter-
miņā.

Projekta tiešā mērķa grupa ir jau-
natnes jomā iesaistītās personas 
un institūcijas Jēkabpils, Krustpils, 
Viesītes, Salas un Aknīstes novados 
un  Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, 
ietverot jaunatnes lietu speciālistus, 
Jēkabpils BJC brīvā laika klubiņu va-
dītājus, pašvaldību jauniešu centru 
jaunatnes darbiniekus, jauniešu NVO 
līderus, Jauniešu domes līderus un 
neformālo grupu pārstāvjus. Otra 
projekta tiešā mērķa grupa ir projek-
ta pašvaldībās- Krustpils, Jēkabpils, 
Salas, Viesītes un Aknīstes novadu 
pašvaldībās un  Jēkabpils pilsētā 
dzīvojošie jaunieši vecumā no 13-25 
gadiem. Projektā kā sadarbības part-
neris iesaistīsies arī Jēkabpils Agro-
biznesa koledža

Projekta rezultātā tiks stiprināta 
izpratne par jaunatnes jomu pašval-
dībās un jaunatnes jomā iesaistīto 
kapacitāte un sadarbība komandā, 
kā arī tiks attīstīts digitālais darbs ar 
jaunatni un, balstoties uz jauniešu 

vajadzību apkopojumumu, izveidota 
ilgtspējīga un ilgtermiņā izmantoja-
ma digitālā jauniešu māja/platforma,  
kurā jauniešiem būtu iespēja ērtā un 
mūsdienīgā veidā iegūt informāciju 
par aktualitātēm un iespējām jaunat-
nes jomā pašvaldībā.

Projekta īstenošanas laiks no 2020.
gada 3.septembra līdz 2021.gada 
20.oktobrim 

Projekta finansējums: EUR 4291,14 
Projekts tiek īstenots Izglītības un  

zinātnes ministrijas Jaunatnes politi-
kas valsts programmas 2020.gadam 
valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Angelīna Tukiša
Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes 
lietu speciāliste

Jaunas iespējas atpūtai ģimenēm ar 
bērniem Kūku ciemā Krustpils novadā 

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

APSTIPRINĀTI
ar Krustpils novada pašvaldības do-

mes 
2020. gada 19. augusta lēmumu
(sēdes protokols Nr.14, 16. punkts) 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par paš-
valdībām” 

21. panta pirmās daļas 7. punktu, 
43. panta pirmās daļas 13. punktu, 
likuma “Par nodokļiem un node-

vām”
12. panta pirmās daļas 9. punktu

Izdarīt Krustpils novada pašvaldī-
bas 2011. gada 19. oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr. 2011/24 “Par 
Krustpils novada simbolikas izman-

tošanu un nodevu par simbolikas 
izmantošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
“15. Par šo noteikumu prasību pār-

kāpumiem piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu fiziskajai personai līdz 
septiņdesmit naudas soda vienībām, 
bet juridiskajai personai – no piecām 
līdz simt divdesmit naudas soda vie-
nībām.”

2. Svītrot 16.punktu.
3. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
“17. Administratīvā pārkāpuma 

procesu par šo noteikumu prasību 
pārkāpumiem līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
Krustpils novada pašvaldības izpild-
direktors, būvvaldes amatpersona, 

Vides un civilās aizsardzības dienesta 
amatpersona vai pagasta pārvaldes 
vadītājs.”

4. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:
“18. Administratīvā pārkāpuma 

lietu izskata Krustpils novada pašval-
dības Administratīvā komisija.”

5. Svītrot 19.punktu.
6. Svītrot 20.punktu.
7. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:
“21. Krustpils novada pašvaldība 

var neizsniegt atļauju simbolikas iz-
mantošanai personai, kurai pēdējā 
gada laikā piemērots administratī-
vais sods par šo noteikumu prasību 
pārkāpumiem.”
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Izdotajā bērnu dzejas gadagrāmatā 
"Garā pupa" iekļauts Variešu 
sākumskolas skolnieces dzejolis

Biedrība "Ascendum" izdevu-
si jau septīto atjaunoto dzejas 
gadagrāmatu "Garā pupa". To 
sastādījusi dzejniece Inese Zan-
dere, bet ilustrējusi māksliniece 
Aleksandra Runde.

Grāmatā publicēti 55 jauni 
mūsdienu autoru dzejoļi un at-
dzejojumi bērniem, kā arī 71 
pašu bērnu rakstīts dzejolis, tajā 
skaitā Krustpils novada Variešu 
sākumskolas 2.klases skolnieces 
Paulas Jansones dzejolis “Mana 
skolas diena”. 

Tradicionāli "Garā pupa" ik 
gadu tiek atvērta Dzejas dienās, 
bet, ņemot vērā vīrusa draudus, 
šogad atklāšanas pasākums klā-
tienē netika rīkots. Tā vietā grā-
matas iznākšana atzīmēta ar pie-
cām podkāsta sērijām, kuras bez 
maksas var noklausīties – www.
satori.lv . 

Aizvadīta projekta “Sports 
iedvesmo, vieno un motivē!” 
pirmā aktivitāte

Sestdien, 5.septembrī projekta 
“Sports iedvesmo, vieno un mo-
tivē!” ietvaros norisinājās pirmā šī 
projekta aktivitāte –  pirmā sporta 
ekspedīcija ar mērķi apzināt tre-
niņnodarbību iespējas un citas 
sporta aktivitātes Krustpils novadā. 
Ekspedīcijas laikā ielūkojāmies un 
izmēģinājām trenažierus Variešu 
sākumskolas sporta un trenažieru 
zālē, apskatījām Spuņģēnu sporta 
zāli un uzspēlējām florbolu. Ļoti 
aktīvi pavingrojām Jāņa Āboliņa 
Sporta Klubā un uzzinājām par 
svarbumbu celšanu. Rezultātā 15 
jaunieši pavadīja šo dienu sportis-
kā un pozitīvi uzlādējošā gaisotnē.

Paldies par atsaucību un sadar-
bību – Variešu pagasta pārvaldes 
vadītājam Andrim Naidovskim un 

Sarmītei Birnītei, Krustpils pagasta 
pārvaldes vadītājai Andrai Mun-
cei,  biedrībai “Jāņa Āboliņa Sporta 
Klubs” un Ilzei Tomiņai-Starei par 
fantastisko treniņu!

Nākamā projekta aktivitāte - lek-
cija un meistarklase “Kā lēti, veselī-
gi un garšīgi paēst”, notiks 19.sep-
tembrī plkst. 13.00 Kūku bibliotēkā. 
Nāc un piedalies!

Šo jaunatnes iniciatīvas projek-
tu pilnībā finansē Eiropas Sociālā 
fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS).

Biedrības “InSpe” valdes locekle
Jeļena Hnikina

Aizvadīta veselīga uztura meistarklase 
jauniešiem “Kā lēti, veselīgi un garšīgi 
paēst!” projekta “Sports iedvesmo, vieno un 
motivē!” ietvaros

19. septembrī Kūku bibliotēkā 
norisinājās veselīga uztura meis-
tarklase jauniešiem “Kā lēti, veselīgi 
un garšīgi paēst!” projekta “Sports 
iedvesmo, vieno un motivē!” ietva-
ros. Šo meistarklasi vadīja uztura 
speciāliste Ilze Justamente. Ēdien-
kartē šajā darbnīcā bija divi ēdie-
ni – no sākuma jaunieši iemācījās 

pagatavot veselīgu vistas tortilju, 
savukārt desertā tika pagatavota 
banānu maize/keksiņš. Kopā meis-
tarklasē piedalījās  21 jaunietis. Viņi 
atzina, ka šāda veida meistarklases 
ir ļoti noderīgas, jo tajās var uzzi-
nāt daudz dažādu knifiņu ēdienu 
gatavošanā, kas līdz šim nav dzir-
dēti. Apgūt pamata prasmes ēst 

gatavošanā, kā arī iegūt izpratni 
par veselīgu uzturu un visas iegū-
tās zināšanas ir noderīgas, praktiski 
pielietojamas ikdienā. 

10. oktobrī plānota nākamā pro-
jekta aktivitāte – tikšanās ar Latvijas 
Olimpiskās vienības sporta ārstu 
Jāni Kaupi. Seko informācijai nova-
da mājaslapā un sociālajos tīklos!

Aktivitātes tiek realizētas ESF 
projekta „Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināša-
nai” (PuMPuRS) Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
atklāta projektu konkursa “Priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas ris-
ka jauniešu iesaiste jaunatnes ini-
ciatīvu projektos” projekta “Sports 
iedvesmo, vieno un motivē!'' 
ietvaros . Projekta līguma Nr. 10-
114.5/20/30.

Šo jaunatnes iniciatīvas projek-
tu pilnībā finansē Eiropas Sociālā 
fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS).

Projektu “Sports iedvesmo, vie-
no un motivē!” realizē biedrība „In-
Spe” sadarbībā ar Krustpils novada 
pašvaldību.

Biedrības “InSpe” valdes locekle
Jeļena Hnikina

Rakstu pēc www.satori.lv 
informācijas sagatavoja

Krustpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
 speciāliste Justīne Iie

Aicina izvirzīt 18. novembra 
apbalvojumiem Krustpils novadā

Atgādinām, ka arī šogad 17. 
novembrī, Krustpils novada paš-
valdība piešķirs apbalvojumus: 
Goda rakstus, Atzinības rakstus 
un Pateicības rakstus. Pašvaldī-
bas apbalvojumi tiek piešķirti fi-
ziskām un juridiskām personām, 

kuras veicina Krustpils novada 
atpazīstamību, izaugsmi, uzņē-
mējdarbību, cilvēku labklājību, 
kā arī par sasniegumiem, augs-
tiem rezultātiem un ieguldījumu 
Krustpils novadā kultūras, izglītī-
bas, sporta, kā arī citās jomās.

Aicinām izvirzīt pretendentus 
gan Goda rakstam, gan Atzinības 
rakstam, balstoties uz nolikumu 
„Par Krustpils novada pašvaldības 
apbalvojumiem – Goda Rakstu 
un Atzinības rakstu”

Iesniegumu iesūtīšanas un ie-
sniegšanas termiņš ir šī gada 23. 
oktobris. Aicinām tos iesūtīt laicī-
gi!

Ar apbalvošanas nolikumu var 
iepazīties http://www.krustpils.
lv. 

Iesniegumu var iesniegt gan 
personīgi Krustpils novada paš-
valdības Kancelejā Jēkabpilī, 
Rīgas ielā 150a, gan nosūtot pa 
pastu. (Pieteikuma anketa atro-
dama nolikuma 9. pielikumā).

Justīne Iie
Krustpils novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: A.Kļaviņš

Amatniecības centrs “Māzers” 
turpina projekta “Notvert un patu-
rēt gaistošo. Pētera Viļumsona st-
eļļu uzbūves, darbības un aušanas 

principu apguve.” īstenošanu
Amatniecības centrs “Māzers” 

turpina projekta “Notvert un patu-
rēt gaistošo. Pētera Viļumsona st-
eļļu uzbūves, darbības un aušanas 
principu apguve.” īstenošanu. Pro-
jekts tiek īstenots līdz 2020. gada 
15. decembrim “Latvijas valsts 
mežu” un Valsts Kultūrkapitāla fon-
da atbalstītās “Zemgales Kultūras 
programmas 2020” ietvaros un 

kopumā sastāv no 80 apmācību 
stundām. Nodarbības notiek dar-
ba dienu vakaros skolotājas Maijas 
Kulakovas vadībā un piedalīties ai-
cināts ikviens interesents. 

Plašāka informācija par dalību 
nodarbībās, sazinoties ar amatnie-
cības centru “Māzers” – pa tālruni 
26611297, e-pastā  mazers@krust-
pils.lv vai sociālajos tīklos.

Notvert un paturēt gaistošo
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Monsinjora Pētera Vilcāna 
piemiņas fonda valde (turp-
māk, MPVPF) 2020.gada 24. 
februārī   Zemgales Plānoša-
nas reģiona   kultūras projek-
tu konkursam ”Latvijas Valsts 
mežu un Valsts kultūrkapitā-
la fonda atbalstītā Zemgales 
Kultūras programma 2020”. 
iesniedza projektu: „Ērģeļu 
5. reģistra restaurācija Ata-
šienes katoļu baznīcā”. Pro-

jekts tika  atbalstīts ar   EUR 
- 2500,00 ar mērķi: restaurēt 
Atašienes baznīcā 5. ērģeļu 
reģistru. Restaurāciju uzsā-
cis meistars Jānis Pelše (skat. 
foto) 

Atašienes katoļu baznīcas 
ērģeles pārvestas no Balvu 
katoļu baznīcas kā unikāls 
instruments, kas būvēts 
20.gadsimta pirmajā des-
mitgadē, nezināma poļu 

izcelsmes  meistara darbs. 
2019.gadā, kad ērģeles tika 
uzstādītas Atašienes baznī-
cā un restaurēti pirmie trīs 
reģistri, Ziemasvētkos ska-
nēja solistes Līgas Priedes, 
čellista Aināra Paukšēna un 
ērģeļu meistara Jāņa Pelšes 
koncerts.  

Ērģeļu izgudrotājs ir Kte-
zībijs no Aleksandrijas, kurš  
3.gs. pirms mūsu ēras izga-
tavoja hidrauliskās ērģeles 
jeb hidraulu ,kuras sākotnēji 
lietoja laicīgām vajadzībām. 
Ar gaisu darbināmās ērģe-
les, kurām jau bija klaviatūra, 
10.gs.-11.gs. bija kā kristīgās 
baznīcas instruments ko 
lietoja dievkalpojumos.  Pir-
mās liecības par to, ka Latvi-
jā bijušas ērģeles, rodamas 
jau 16.-17.gadsimtā. 

Mūsdienās sakrālā kul-
tūras mantojuma saglabā-
šana ir viens no aktuāliem 
uzdevumiem, ko sabiedrībai 
kopīgiem spēkiem jācenšas 
atjaunot un restaurēt. Mon-
sinjors Pēteris Vilcāns savā 
darbības laikā vienmēr rū-
pējās, lai baznīcā būtu ska-
nīgas ērģeles un labs kora 
skanējums - Preiļos, Kārsavā, 
Viļakā u.c. Garīgā audzināša-
na ietver sevī mūziku, estēti-
ku, sakrālo mākslu un ir sva-
rīga loma indivīda vērtību 
izveidē ikvienā vēsturiskajā 
laikā. Pilnskanīgs baznīcas 

kora izpildījums ar autentis-
ku ērģeļu skanējumu sniedz 
ikvienam emocionālu līdz-
pārdzīvojumu ne tikai baz-
nīcas tradīcijās, to nostipri-
nāšanā, bet arī profesionālu 
koncertu norisēs. Tas sekmē 
dzīves kvalitātes uzlaboša-
nos un iedzīvotāju aktivitāti, 
līdzdalību, īpaši svētkos un 
tradīcijās - krustībās, kāzās,  
sēru tradīcijās, Kapusvētkos 
un ikdienas sv.Misēs.

Ērģeles sakrālās celtnēs 
atzītas kā liela vērtība, jo sa-
biedrības rocība ne vienmēr 
tās var atļauties. Turīgākās 
valstis gribējušas uzbūvēt 
arvien jaunus instrumentus, 
bet Latvijā ērģeles ir mazo 
baznīcu lepnums. Krustpils 
novadā, Atašienes katoļu 
baznīcas ērģeles ir viens 
no šedevriem. Atašienes 
baznīca ir Valsts kultūras 
piemineklis, bet ērģelēm ir 
vietējās nozīmes  mākslas 
pieminekļa statuss. Šobrīd ir 
svarīga ērģeļu restaurēšana 
un izmantošana mūsdienu 
dzīves apritē.

Ērģeļu restaurācija ir pa-
sākumu komplekss ar mērķi 
atjaunot instrumentu darba 
kārtībā, maksimāli novēršot 
“laika zoba” nodarījumus. 
Atašienes baznīcas ērģe-
lēm ir 10 reģistri, pirmie trīs 
reģistri tika restaurēti par 
Atašienes katoļu draudzes 

ziedojumiem. MPVPF valde 
2020.gada 26.februārī Krust-
pils novada pašvaldības ne-
valstisko organizāciju pro-
jektu konkursam iesniedza 
projektu par  4. reģistra res-
taurāciju, bet neguva atbal-
stu. Vienlaicīgi MPVPF valde 
iesniedza otru projektu par 
5.reģistra restaurāciju Zem-
gales Plānošanas reģiona     
kultūras projektu konkur-
sam ”Latvijas Valsts mežu un 
Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstītā Zemgales Kultūras 
programma 2020”, un iegu-
va  finansējumu. Projekts  
„Ērģeļu 5. reģistra restaurāci-
ja Atašienes katoļu baznīcā” 
tika uzsākts savlaicīgi, valdes 
pārstāvji, priestera Viktora 
Nagļa un draudzes atbildīgo 
personu vadībā, iepazinās ar 
darba apjomu. 

Tikšanās ar ērģeļu restau-
ratoru Jāni Pelši notika 2020.
gada 26.jūnijā, piedalījās  
katoļu draudzes aktīvākie 
cilvēki. Tika pārrunāts darba 
process, lai veiksmīgi notiktu 
ērģeļu 5.reģistra restaurāci-
ja.   MPVPF valde 2020.gada 
jūnija beigās parakstīja līgu-
mu  ar  ērģeļu restautartoru 
Jānis Pelši un līgums paredz, 
ka 2020.gada 17. novem-
brī  darbs tiks pabeigts un 
restaurēts ērģeļu 5.reģistrs.. 
Piešķirtais finansējums EUR 
-2500,00 tiek dalīts divās da-

ļās, pirmo daļu EUR 1249,00  
MPVPF valde pārskaitīja 
meistaram J.Pelšem 2020.
gada 1.jūlijā, un otrā, atli-
kusī finansējuma daļa, tiks 
pārskaitīta pēc kvalitatīvi 
paveiktā darba, kad Nodoša-
nas -Pieņemšanas aktu būs 
parakstījusi diplomētu, pro-
fesionālu mūziķu komisija. 
Par projekta veiksmīgu vadī-
bu no MPVPF valdes atbild 
Emīlija Freiberga, valde seko 
līdzi notiekošajam, sadarbo-
joties ar draudzes locekli Ja-
nīnu Višņevsku, pašvaldību 
un citām iestādēm. Darbs 
organizēts, lai Atašienes ka-
toļu baznīcā netraucēti var 
noritēt dievkalpojumi un 
baznīcas tradīcijas.

Atašienes baznīcas ēr-
ģelēm vēl jāatjauno 4.; 
6.;7.;8.;9.,10.reģistri. Tām ir  
kultūrvēsturiska vērtība un 
par to saglabāšanu atbild 
valsts, vietējā pašvaldība un 
ikviens iedzīvotājs. Ērģeļu 
restaurācijas rezultātā tiks 
īstenots viens no kultūras 
mantojuma saglabāša-
nas uzdevumiem Krustpils 
novadā. Sakrālais kultūras 
mantojums iegūs jaunu vēr-
tību nozīmi  sabiedrības ga-
rīgajā uztverē un saglabāts 
nākošajām paaudzēm.

MPVPF valde
www.monsinjorspeterisvilcans.lv

Projekts: „Ērģeļu 5. reģistra restaurācija Atašienes 
katoļu baznīcā”

Ne asakas!
Krustpils novada paš-

valdība sadarbībā ar laik-
rakstu «Brīvā Daugava» 
šogad startēja  Zivju fonda 
projektu konkursā un guva 
atbalstu sabiedrības infor-
mēšanai par zivju resursu 

pētījumiem, to racionālu 
un saudzīgu izmantošanu, 
atražošanu un aizsardzību. 
Līdz oktobrim vismaz reizi 
mēnesī avīzē atradīsiet te-
matisko lapu «Ne asakas!», 
kā arī atsevišķus materiā-

lus, kas sagatavoti projekta 
ietvaros. Tajos stāstīsim par 
Krustpils novada publisko 
un privāto ezeru un upju 
apsaimniekošanu, par pa-
veikto un iecerēto šajā 
jomā, par zivju resursu pa-

pildināšanu un  sargāšanu, 
intervijas ar prasmīgiem 
zivju ķērājiem,  reportāžas  
no makšķerēšanas sacen-
sībām un daudz ko citu. 
Šajā numurā piedāvājam 
jau piekto tematisko lapu, 

kas sagatavota projek-
ta ietvaros. Materiāli tiek 
publicēti laikrakstā “Brīvā 
Daugava” un laikraksta mā-
jaslapā bdaugava.lv,  kā arī 
Krustpils novada mājaslapā 
www.krustpils.lv.

Neretas upē zivju palicis maz, bet piesārņojuma ietekme nav ekstrēma
Vasaras sākumā Krust-

pils novada Neretas un 
Odzes upē tika konsta-
tēta zivju bojāeja. Toreiz 
Valsts vides dienesta ie-
rosinātās administratīvā 
pārkāpuma lietvedības  
ietvaros tika secināts, ka 
«zivju bojāeja notikusi 
upēs nonākušā zalvjveida 
piesārņojuma dēļ». Starp 
Valsts vides dienestu un 
Lauksaimniecības minis-
triju pat izcēlās strīds, kurš 
ir vainīgs. Kā iespējamie 
piesārņotāji  tika minēti 
gan lauksaimnieki, gan 
atkritumu poligons «Dziļā 
vāda»,  tomēr  piesārņoju-
ma avots un vainīgais  tā 
arī netika  noskaidrots  un 
samierinoši tika secināts, 
ka zivju bojāeja bijusi sais-
tīta  ar «vairāku nelabvē-

līgu ārējās vides faktoru 
summāru ietekmi».

Lai arī kādi bija šie faktori, 
bet  zivis bija beigtas un paga-
lam. Lai izpētītu, kas tad īsti no 
zivīm Odzē un Neretā ir pali-
cis, Krustpils novads finansēja 
zinātnisku izpēti šajās upītēs. 
To septembra sākumā veica 
SIA «Saldūdeņu risinājumi», 
kas agrāk bija pazīstama ar 
nosaukumu «Vides risinājumu 
institūts».  Šī iestāde un tās va-
došais pētnieks Matīss Žagars 
vairāku gadu garumā ir veicis 
ne tikai Krustpils novada eze-
ru, bet arī apkārtējo novadu 
ūdenstilpju izpēti, un, vērojot 
viņu darbu, nācies konstatēt, 
ka pētījumi un sniegtās reko-
mendācijas ir objektīvas un 
dažreiz pat atšķiras no darbu 
pasūtītāja cerētā un gaidītā 

rezultāta. 
Lai novērtētu atlikušo zivju 

daudzumu, zinātnieki veica 
elektrozveju trīs vietās jeb 
stacijās. Pirmā no tām atradās 
Neretas augštecē  krietni virs 
Odzes ietekas  netālu no robe-
žas ar Līvānu novadu, un vasa-
ras sākumā notikušais piesār-
ņojums šo posmu neskāra.  
Pirms sākt zveju, pētnieki  
izmērīja skābekļa daudzumu 
ūdenī dažādos dziļumos un 
ūdens elektrovadāmību. Ja ar 
skābekli visos trijos posmos 
viss daudzmaz bija normas 
robežās, tad to nevar teikt par 
ūdens elektrovadāmību, kas 
bija krietni augstāka par nor-
mālo. Tas liecina, ka ūdenī ir 
daudz jonu, kas, visticamāk, ra-
dušies, upē no laukiem ieplūs-
tot  minerālmēsliem. Tas arī 
nav nekāds brīnums, jo upes 

Zinātniskās elektrozvejas aparāts ir smalks instruments, kas zivis tikai uz brīdi apdullina, lai 
varētu noteikt to sugu un izmērīt garumu. 

Autora foto
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augštecē un vidusdaļā tā tek cauri 
intensīvi apsaimniekotām lauksaim-
niecības platībām. Piesārņojums, lai 
arī ir,  tomēr  nav kritisks. Elektrozveja 
tika veikta 100 metru garā posmā. 
Upīte šajā vietā faktiski ir slorbenā-
jiem apaudzis  meliorācijas grāvis. Pie 
tam  bebri ir parūpējušies, lai ūdens 
līmenis šajā vietā būtu augsts. Vai nu 
bebru dambju uzpludinājumu, vai 
piesārņojuma dēļ zivju šajā posmā, 
izrādās, ir maz. Zinātniekiem izdevās 
noķert 3 mailes, kas ir tipiska upju 
zivs,  katru 5 cm garumā, un vienu 11 
cm garu līdaciņu.  Iepriekšējā dienā 
bija stipri lijis, tādēļ ūdens  duļķains, 
un M. Žagars sprieda, ka noķerti ir ap-
mēram 30% zivju. 

– Kad šādu zveju veicām Abula 
augštecē, kas tur ir tāds pats melio-
rācijas grāvis kā te Nereta, ūdens bur-
tiski vārījās no zivīm. Ihtiofauna šajā 
posmā ir nabadzīga, bet, tā kā senāk 
nav veikti nekādi pētījumi, nav arī ar 
ko salīdzināt, – redzēto komentēja 
Matīss Žagars.

Otrā stacija bija pie Odzes ietekas 
Neretā. Tā kā upe tur ir platāka, elek-
trozveju veica 50 metru garā posmā. 
Pēc pētnieku sacītā, upe šajā posmā 
neizskatās veselīga – tā ir zampaina 
un  aizaugusi ar upēm netipiskiem 
ūdensaugiem. Zivju gan te ir vairāk 
un dažādākas. Lomā  pārsvarā bija vī-
ķes un  raudas un  pa vienam asarim, 
plicim un deviņadatu stagaram. Visas 
zivis gan bija maza izmēra – no viena 
līdz desmit centimetriem. 

Trešā stacija – pie Vīpes skolas, kur 
upe pēc kara tika bagarēta, bet mūs-
dienās izskatās samērā dabīga. Te 
jau gadījās pa kādai sprīdi garai  rau-
dai, plicim un  asarim, tāpat arī sīkie  
sapali un vīķes. Ihtiofaunas stāvokli 
pētnieki novērtēja kā nabadzīgāku 
nekā varēja būt, bet ne bezcerīgu. 
Vietējais makšķernieks, kas vēroja zi-
nātnieku darbošanos, pastāstīja, ka 

agrāk kaķim noķert pusdienās  kādu 
asarīti nav bijis problēmu, turpretī 
tagad, pēc zivju masveida bojāejas, 
nav vērts pat mēģināt.  Toties smeļot 
ūdeni siltumnīcas laistīšanai, spainī 
papilnam ir pavisam sīki zivju mazuļi. 
Zinātnieki sprieda, ka tas liecina par 
to, ka šīgada nārsts ir izdzīvojis un stā-
voklis upē nav nemaz tik bezcerīgs. 
Piesārņojuma gadījumā visvairāk cie-
šot tieši lielās zivis, bet mazuļi izdzī-
vojot. Tā, visticamāk, noticis arī šajā 
gadījumā. Upe, viņuprāt, pati  pilnībā 
atjaunosies desmit gadu laikā, ja tajā 
nokļuvuši smagie metāli, vai arī  āt-
rāk,  bet, lai to pateiktu precīzāk, būtu 
jātaisa  ļoti dārgas dūņu analīzes. 

Izpēte netika veikta upes posmā 
zem dzirnavu aizsprosta un mazā 
Neretas HESa uzpludinājumā, jo   šie 
posmi praktiski nav cietuši, vismaz 
beigtas zivis tur netika atrastas. Tā-
pat netika pētīts  Plošu ezers, kas sa-
vienots ar upi.  Šādiem pētījumiem 
arī lielas jēgas nebūtu, jo to rezultātus 
nav ar ko salīdzināt, lai spriestu par iz-
maiņām zivju populācijā. 

Zinātnieki ieteica pētījuma pasūtī-
tājam dažādās vietās  paņemt ūdens 
paraugus un veikt analīzes. Tas varētu 
palīdzēt  veikt detalizētāku stāvokļa  
analīzi un sagatavot rekomendācijas. 
Pagājušonedēļ šādi paraugi trīs vie-
tās arī tika paņemti un aizvesti uz «Jē-
kabpils ūdens» laboratoriju. Pētījuma 
rezultātus «Saldūdeņu risinājumi»  
Krustpils novada pašvaldībai iesniegs 
oktobra otrajā pusē. Galvenie secinā-
jumi, ko M. Žagars bija gatavs izteikt 
uzreiz pēc darbošanās upē, bija šādi: 
Nereta tek caur ļoti urbānu vidi, upes 
zivju resursiem nav liela ekonomiska 
nozīme, tādēļ kaut ko speciāli darīt, 
lai tos atjaunotu, lielas jēgas nav, to-
mēr vietējiem makšķerniekiem par 
prieku var ielaist līdakas. Citu zivju 
ielaišanai  patlaban īsta pamatojuma 
neesot. 

Augštecē Neretas upīte ir vien pāris metrus plata, un pieeju 
tai apgrūtina kupli saaugušie kārkli un  dadži.

Karpu makšķerēšanas 
sporta sezona noslēdzas 
ar «Baļotes kausu» 

Baļotes ezerā aizvadītas sezonas 
pēdējās sacensības karpu makšķerē-
šanā – «Baļotes kauss».

Tajās piedalījās 23 komandas – 
gan tādas,  kas piedalījās Latvijas 
čempionātā, gan arī šī sporta mak-
šķerēšanas veida amatieri, bet divas 
bija no Igaunijas. 

Kamēr citas vienības pirmajā 
maču dienā ceturtdienā tikai lēnām 
iešūpojās,   noķerot pa vienai divām 
zivīm vai vispār paliekot bešā, «Sa-
kret» uzreiz nopietni ķērās pie karpu 
vilkšanas uz krasta pusi. Līdz piekt-
dienas rītam celtniecības maisījumu 
ražotāju kontā 43. sektorā bija jau 
13 ieskaites zivis un līderu gods.  Arī 
otrā diena komandai bija tikpat re-
zultatīva un pirmo vietu vismaz uz 
laiku  izdevās saglabāt. Konkurenti 
gan arī bija sasparojušies. «Mārupe 
SSG», kas pirmajā dienā bija tikuši 
tikai pie divām karpām, otrajā dienā 
krastā dabūja pat 17 Baļotes skaistu-
les pusi centnera  svarā un izvirzījās 
otrajā vietā. Savukārt pirmās dienas 
tukšinieki «Barons & Kara +1» ar 12 

zivīm un 44 kg no tabulas apakšas 
uzlēca uz trešo vietu. Otrajā dienā 
apetīte bija lielajām karpām –  čet-
ras komandas tika pie septiņniecēm, 
bet «Bite Fishing Team» – pie 9,5 kg 
«spogulenes». 

Turpinājumā līderu trijnieks palika 
nemainīgs, tikai komandas samainī-
jās vietām. «Sakret» sākumā uzņem-
to tempu nespēja noturēt un nokrita 
uz trešo vietu, kurā arī finišēja ar ko-
pējo svaru 116 kg, savukārt «Mārupe 
SSG» trešajā dienā saķēra tik daudz, 
ka pārspēt viņus nevienam vairs ne-
bija pa spēkam.  Mārupiešiem uzva-
rētāju kausu nodrošināja  54 karpas 
ar kopsvaru 163 kg.  Otro vietu ar 
vienmērīgu sniegumu sacensību 
otrajā pusē izcīnīja jau pieminētā 
«Barons @ Kara+1», kas no kausa 
ieguvējiem atpalika par 20 kg jeb 7 
zivju tiesu. 

Kopumā maču 72 stundās noķer-
tas 468 zivis jeb 1380 kg. Vidējais no-
ķertās zivs svars bija gandrīz 3 kg jeb 
precīzāk – 2,950 kg. Sezonas sākuma 
sacensībās tas bija ap 2,5 kg. Vidējā 

svara pieaugums noteikti priecē eze-
ra apsaimniekotājus – jo lielākas tajā 
zivis, jo lielāka makšķernieku-sportis-
tu interese par ezeru. 

Sportisti pastāstīja, ka ķērušās arī 
pavisam nelielas 600–700 g karpiņas. 
Tik mazas zivis Baļotē pēdējos gados 
nav ielaistas, tādēļ jāsecina, ka kaut 
kad karpas ir arī nārstojušas. 

«Baļotes kausu» rīkoja Krustpils no-
vada pašvaldība sadarbībā ar biedrī-
bu «Mālpils zivīm». Savukārt «NGT 
Latvia» un «Boilie Lab» bija sagādāju-
ši balvas – karpu ķeršanas inventāru 
– godalgoto vietu ieguvējiem.

«Bite Fishing Team» mačus aizvadīja ne pārāk sekmīgi, ierindojoties tikai 20. vietā,  tomēr viņu kontā sacensību 
«big fish» – 9,5 kg smaga spoguļkarpa. 

Autora foto

Materiālu publikāciju atbalsta:

Juris Šteinbergs

Juris Šteinbergs

Radīšanas mirkļi biedrībā “Aloksnīte”

Variešu pagasta biedrība “Alok-
snīte” turpina realizēt ELFLA LEADER 
projektu "Radīšanas – Darīšanas laiks" 
ar Krustpils novada pašvaldības līdz-
finansējumu. Šī gada 12. septembrī 
Variešu kultūras namā interesenti 
pulcējās uz apmācību nodarbību 
- meistarklasi punktiņmandalu vei-
došanā “Lielā nodomu mandala”. 
Apmācības vadīja punktiņmandalu 

terapeite Sarmīte Eiduka. Nodar-
bības sākumā klātesošie uzzināja, 
kas ir punktiņmandalas, to tehniskā 
procesa skaidrojumu. Pēc tam katrs 
dalībnieks punktoja un radīja savu 
mākslas darbu, saņemot nodarbību 
vadītājas iedrošinājumu un padomu. 
Sarmīte bija uzbūrusi mājīgi siltu un 
sirsnīgu vidi, kur darboties. Darot, 
pārsteidzoši atklājās katra spējas un 

talanti, jo vadītāja lika noticēt saviem 
spēkiem. Beidzoties apmācību no-
darbībai, līdzi tika paņemti ne tikai ra-
dītie darbi, bet arī Sarmītes dāvanas 
katram, jauna pieredze, iedvesma, 
kādam neapzināts spēks, košums, ci-
tam miers, vēl kādam spārni...

Pati Sarmīte pēc nodarbības atzīst: 
“Tie, kuri dara, tie rada savu realitāti 
piesātināti jēgpilnu! Un es ļoti labprāt 
ierādu ceļu uz punktiņu pasauli, da-
los savas pieredzes stāstos un mēs 
topam vairāk un vairāk... Vairāk to, 
kas apzinās, ka ir kaut kas vairāk par 
fizisko pasauli, ka ir kaut kas lielāks 
par fizisko ķermeni, ka ir kaut kas, kas 
alkst radīšanu! Dvēselei vajag’a Radīt! 
Mīļās dāmas! Man bija patiess prieks 
būt kopā ar Jums šajā radīšanas mir-
klī! Tas bija tik sirsnīgi, silti un saulaini!” 

Paldies Sarmītei Eidukai par ļoti 
vērtīgo nodarbību.

Biedrība “Aloksnīte”
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Adaptācijas diena

Klāt skolas laiks ar jaunām zinā-
šanām un jauniem izaicinājumiem 
gan skolēniem, gan arī skolotājiem. 
Neesam tikušies veselu pusgadu. Tā 
vēl nav bijis. Lai jaunais mācību gads 
veiksmīgi varētu sākties, 5. septembrī 
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā 
tika organizēta adaptācijas diena.  
Bija sagatavotas visdažādākās akti-
vitātes septiņās radošajās darbnīcās, 
kuru nosaukumi bija šādi: „Klusē-
jošais skaistums”, „Redzi, dzirdi, jūti”, 
„Pozitīvās enerģijas tīmeklis”, „Elpo 
pilnu krūti”, „Nākotnes skolēns”, „Apa-
ļi stūrainais”, „Svētki gada garumā”. 
Radoši darbojoties, veidojām savus 
nākotnes klasesbiedrus, apglezno-
jām akmeņus un veidojām kopīgu 
skolas kalendāru, kurš turpmāk rotās 
vestibila sienu un informēs skolēnus 
par mūsu skolasbiedru dzimšanas 

un vārda dienām, kā arī par  skolas 
pasākumiem. Šajā dienā neiztikām 
arī bez matemātikas un dziedāša-
nas, kā arī ievingrinājām savas garšas 
kārpiņas un ožu, atpazīstot dažādus 
dārzeņus un augus. Diena noslēdzās 
ar klašu atsauksmju apkopojumu 
par jauki  pavadīto dienu: PASLAVĒ, 
PAJAUTĀ, PIEDĀVĀ. Pēc skolēnu ie-
teikumiem secinājām, ka šādas ra-
došās dienas mūsu skolā jāorganizē 
biežāk. Noslēdzot dienu, vienojāmies 
kopīgā  dziesmā par rudeni, kurš nu 
jau apgleznos ne tikai Brāļu Skrindu 
Atašienes vidusskolu, bet arī mūsu 
skaisto Latviju. Lai mums visiem kopā  
radošs un interesants jaunais mācību 
gads!

Estere Čevere 
11. klases skolniece

Klāt septembris ar visām Latvijas 
rudens krāsām, bērnu atkalsatikšanos 
skolā, skolas zvanu, ikdienas steigu, ar 
ražas vākšanu un dzeju! 

Septembris jau vairāk nekā 50 ga-
dus ir dzejas mēnesis, jo tieši šajā laikā 
tiek svinēta dzejnieka Raiņa dzimšanas 
diena. Gan Rīgā, gan visā Latvijā notiek 
"Dzejas dienas"

Dzejas dienas notika arī Krustpils 
pamatskolā. Krustpils  pamatskolas 7.a 
klases skolēni  izglītības iestādes pagal-
mā ar košu krāsu krītiņiem uz  bruģa 
šajā dienā iemūžināja savus izvēlētos 
dzejoļus. Tagad tie priecē katru, kas iet 
uz un no skolas.  Visi dzejoļi bija glīti uz-
rakstīti un skaisti noformēti. Viskrāšņā-
kais, krāsainākais bija Aleksandra Kuz-
mina izvēlētais G.Rača dzejolis :

Tikai tā, tikai tā
Mēs varam kopā vēl būt 
Mālēt visu, ko jūt 
Mana sirds, tava sirds 
Šai sapnī krāsainajā 
Kas jānosargā!

Maija Kīne
7.a klases audzinātāja

Dzejas dienas

Antūžu pamatskola iesaistās 
akcijā "Laimes koki" 

2020. gada 19. septembrī, Pa-
saules talkas ietvaros, izskanēja 
aicinājums sēt un stādīt kokus. An-
tūžu pamatskolas mazo klašu sko-
lēni paveica savu pirmo lielo darbu 
šajā mācību gadā un skolas terito-
rijā iestādīja sešus “Laimes kokus”. 
Bērni ar lielu prieku un aizrautību 
raka bedres un katrs pielika roku, 
lai darbiņš tiktu padarīts ar vislielā-
ko rūpību. 

Lai uzzinātu, kas ir nepieciešams 
koka augšanai, pirms tam devā-
mies mācību ekskursijā uz Latvijas 
valsts mežu Pļaviņu kokaudzēta-
vu. Minot mīklas, bērni uzzināja, 
kuri koki zaļo visu gadu, kurš koks 
ir stiprs un turas vējam pretī. Ap-
staigājot kokaudzētavas laukus, 
ieraudzīja ar ko atšķiras priede no 

egles, bērzs no melnalkšņa. Ar lielu 
interesi bērni izstaigāja parku, kurā 
aptaustot ap desmit skujkoku šķir-
nēm, varēja pārliecināties par to 
dažādību – kuram skujas īsas un 
asas, kuram garas, bet mīkstas, ku-
ram tumši zaļas vai baltas. Bērniem 
bija sagatavots uzdevums – imitēt 
ar skaņām lietus līšanu, no čieku-
riem uztaisīt saulīti un čakli savākt 
čiekurus. Šādi uzdevumi bija jāveic, 
lai izprastu, ka koka augšanai ne-
pieciešams ūdens, saulīte un čak-
las rociņas.

Liels paldies Pļaviņu kokaudzē-
tavai par interesanto un izzinošo 
ekskursiju. 

Antūžu pamatskolas skolotāja 
Baiba Ūbele
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Adaptācijas diena Aizvadītas apmācības 
“Darbojamies, 
līdzdarbojamies!”

 Līdzdalība ir aktuāla ne 
tikai jaunatnes jomā, bet arī politikā 
un sabiedrībā kopumā. Līdzdalība ir 
viens no veidiem, kā sekmēt labākas 
sabiedrības un labklājības veidoša-
nos. Tomēr viss sākas ar katru cilvēku 
un tādēļ apmācības “Darbojies, līdz-
darbojies!” ir domātas tiem, kuri paši 
vēlas darboties  ne tikai domu līmenī, 
bet arī praktiski, realizējot kaut vai ne-
lielas līdzdalības aktivitātes savā vidē. 

Apmācības norisinājās šī gada 
8.septembrī Zīlānu kultūras namā, 
un tajās kā dalībnieki bija ieradušies 
Krustpils un Jēkabpils novada jaunie-
ši, darbā ar jaunatni iesaistītās per-
sonas pašvaldībās, jaunatnes jomā 
strādājošo nevalstisko organizāciju 
pārstāvji un ikviens, kas strādā ar jau-
niešiem. Apmācību laikā apguvām 
šādas tēmas: komunikācijas veidi un 
to nozīme, sociālais ietekmes aplis, 

līdzdalības kāpnes, impro-
vizācija radīšanai, krustideju veido-
šana jaunradei, motivācijas veidi un 
nozīme ideju realizēšanā.

Apmācības vadīja   neformālās iz-
glītības apmācību vadītājas Ieva El-
vīra Garjāne un Marika Rudzīte-Griķe.

Turpinājums iesāktajam, koman-
das darbs savu iniciatīvu radīšanai 
noteiktā vidē norisināsies 9. un 10. 
oktobrī Gārsenes pilī.   

Projekts  Nr. 2020.LV/NVOF/
MIC/061/30 "Darbojamies, līdzdar-
bojamies!" tiek īstenots ar Sabied-
rības integrācijas fonda finansiālu 
atbalstu no Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas 
ir 5095.20 EUR. 

Mārīte Pole, 
biedrības “Silta sirds” valdes locekle

Ar jauno busiņu uz Dzejas dienu 
pasākumu Tadenavā!

Septembris ir rudens ekskur-
siju un dzejas mēnesis. Un tā   
11.septembrī Vīpes pamatskolas 
4.-9.klašu skolēni devās mācību 
ekskursijā pa maršrutu: Vīpe-Za-
sa-Tadenava-Ilūkste-Vīpe.

Vispirms mūsu ceļš veda uz 
Zasu. Tur, amatniecības centrā 
„Rūme,’’gide mums pastāstīja un 
parādīja, kā strādā ar balto mālu. 
Mums arī bija iespēja apskatīt līdz 
galam neapstrādus un apstrādā-
tus māla traukus: šķīvjus,krūzes, 
tējkanniņas. Mums vēl pastās-
tīja, kā var apstrādāt ādu. Kā arī 
apskatījām 9.gs.Sēlijas sievietes 
tautastērpu un 11.gs. Sēlijas vī-
rieša tautastērpu. Man visvairāk 
patika izpētīt tautastērpu, jo  tas 
tiešām ir interesanti, cik ļoti da-

žādi tie var būt.
Pēc centra apmeklējuma raitā 

solī devāmies uz krāšņo Zasas 
parku, kuram noteikts vietējās 
nozīmes īpaši aizsargājamais 
statuss.Parks aizņem 23 ha pla-
tību, mēs apskatījām tikai nelie-
lu daļu parka. Mums stāstīja par 
baronu Zasu(17.gs.) un parku. 
Pastaigas laikā vajadzēja iet pāri 
3 nelieliem tiltiņiem. Diviem no 
tiem bija īpašs nosaukums: Pērļu 
tiltiņš un Mīlestības tiltiņš. Kad 
gājām pāri „Pērļu tiltiņam,” mei-
tenēm bija jāvēlas kādas rotas-
lietas, ko var puisis dāvināt, bet 
puišiem bija jāvēlas nauda, lai 
tās rotaslietas meitenei varētu 
nopirkt. 

Pēc parka apskates bija jāstei-
dzas uz Dunavas pagasta Tade-
navu, kur notika Dzejas dienu 
pasākums. Tadenavā atrodas mā-
ja-muzejs ,kur  bērnību pavadīja 
izcilais latviešu dzejnieks Rainis. 

,,Pirmā atmiņa man-saule,
Arī pēdējā būs-saule:
Visu dzīvi mani tura,
Taisnu saules stiprā roka,”

tā Raiņa atmiņā kā saules ligz-
diņa palikusi Tadenava.

Dzejas dienu pasākumā  ti-
kāmies ar bērnu dzejoļu autori 
Inesi Zanderi, atdzejotāju Gun-
taru Godiņu, grāmatu ilustratori 
Elīnu Brasliņu un muzikālo duetu 
Rihardu Rudoviču un Elīnu Sauli.

Pēc pasākuma atklāšanas  de-
vāmies uz 3 radošajām stacijām 
jeb darbnīcām. Pirmajā no tām 
mums Inese Zandere pastāstīja 
par savu dzejoļu krājumu „Līze 

Annalīze,” savukārt Guntars Go-
diņš demonstrēja, kā skan Ineses 
Zanderes dzejolis igauņu valodā.

Nākamajā darbnīcā tikāmies 
ar grāmatu ilustratori Elīnu Bras-
liņu. Kopā ar Elīnu zīmējām ko-
miksu, kur bija runājoši suņi. Elī-
na Brasliņa piedalījās multfilmas 
veidošanā „Jēkabs, Mimmi un 
runājošie suņi.”

Pēdējā stacijā tikāmies ar mu-
zikālo duetu Rihardu Rudoviču 
un Elīnu Sauli. Tur mēs kārtīgi 
ievingrinājām balss saites un ko-
pīgi iemācījāmies „Garās pupas” 
dziesmu. Gala koncertā baudī-
jām dueta atskaņotās dziesmas 
un visi kopā vēlreiz nodziedājām 
„Garās pupas” dziesmu. 

Pēc jaukā pasākuma devāmies 
uz Pilskalnes Siguldiņu, kur gā-
jām „Sprīdīša” taku. Taka nebija 
gara, tikai 1,5km, tāpēc taku var 
iziet gan lieli, gan mazi. Šī bija 
dabas taka, kura veda caur mežu, 
redzējām daudzus dižkokus, 
melno kalnu un iespaidīgu dīķi. 
Tā kā tā bija Sprīdīša taka,   tad 
apskatījām arī ,,tēlus no Annas 
Brigaderes lugas „Sprīdītis.” Visi, 
atpūtušies, priecīgi un pozitīvi 
uzlādēti, devāmies mājupceļā. 

Gribu pateikt paldies skolotā-
jām Ingrīdai Upeniecei, Marijai 
Zarānei, Natālijai Semjonovai 
un Vēsmai Madžulei, kuras šo 
mācību ekskursiju noorganizēja. 
Un milzīgs paldies foršajam šo-
ferītim Aivaram, kurš mūs veda 
ekskursijā ar jauno skolas busiņu! 

Vīpes pamatskolas
8.klases skolniece 

Dārta Ozoliņa

Izzinošs pārgājiens ģimenēm Marinzejas ezera apkārtnē

30.augustā aktīvas ģimenes 
piedalījās pārgājienā lai iepazītu 
Krustpils novada Marinzejas ezera 
apkārtni. 

Pārgājienā piedalījās 38 dalīb-
nieki, kur jaunākais dalībnieks 1.4 

gadus vecs. Divas ģimenes dalīb-
nieki pārstāvēja trijās paaudzēs. 
Tas padarīja pārgājienu interesan-
tāku, jo varējām ieklausīties viņu 
stāstos.  Pārgājiena maršruts bija 
ar vairākām pieturvietām , kurās 

notika aktivitātes. 
Pirmajā pieturvietā iepazinām 

retro lietu kolekcionāra Jāņa Za-
lāna kolekciju, kuru pazīst ne tikai 
Krustpils novada iedzīvotāji. Ar 
aizrautību jaunieši klausījās Jāņa 

stāstījumā par senajiem motocik-
liem, ieročiem un iekārtām. Tomēr 
lielākais prieks bija par ierīcēm, 
kuras varēja izmēģināt. Jānis ir cil-
vēks ne tikai kolekcionārs. Viņš ar 
stāstījumu spēj aizraut un ieinte-
resēt lielus un mazus. Šo vietu var 
apmeklēt vairākas reizes gadā, jo 
kolekcija nepārtraukti tiek papil-
dināta.

Tālāk ceļš mūs veda līdz Mari-
nzejas muižai. Ejot pa seno ale-
ju, jutāmies kā kungi. Marindzes 
muižas pils ir 19. gadsimta vidū 
celta muižas kungu māja un ceļu 
agrāk varēja izmantot braucot ar 
pajūgiem tikai kungi. 

Marijas ezera  krastā celtās mui-
žas pagalmā mūs sagaidīja otrā 
pieturvieta. Dabas aizsardzības 
pārvaldes speciālistes Sintijas Ba-
lodes stāstījums par dabas vērtī-
bām muižas parka apkārtnē. Vēlāk 
lieli un mazi piedalījās komandas 

spēlē. 
Kad bija mērota puse no akti-

vitātēm mūs gaidīja silta zupa un 
ugunskurs , kur jaunākie dalībnieki 
cepa desas un zefīrus. Zupas šķīvji 
un papildporcijas ātri tukšojās , jo 
jāturpina trešais posms – viktorī-
na ar atjautības uzdevumiem un 
sporta tūrisma aktivitātes. 

Pasākuma nobeigumā bez dā-
vanām nepalika neviens. Katrs da-
lībnieks saņēma piemiņas nozīmī-
tes, pateicības un dāvanas. 

Paldies pasākuma dalībniekiem 
, ka nenobijās no laikapstākļiem 
un bija gatavi ieelpot rudens 
smaržu.

Pārgājiens tika organizēts pro-
jekta Nr.2020.LV/ĢDP/14/06 "Ģi-
menes spēks- kopā izzināt, ierau-
dzīt, iesaistīties!" tiek īstenots ar 
Sabiedrības integrācijas fonda fi-
nansiālu atbalstu no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem. Projekta kopē-
jās izmaksas ir 6490 EUR.

Sagatavoja Biedrība ‘’Silta sirds’’  
sadarbībā ar Dabas resursu 

aizsardzības biedrību
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Kultūras pasākumi 
Krustpils novadā
OKtObrī
AtAŠIENES PAGAStĀ
10. oktobrī plkst. 14.00 
Folkoras kopas ‘Vīraksne” 35. gadu jubilejas pasākums.

17.oktobrī 
Deju kopas “Dance Jubilejas pasākums - 
“Dance uzlūdz uz piecgades danci”

VīPES PAGAStĀ
18.oktobrī 
Daugmalēs, otrā sporta ekspedīcija - Laivu orientēšanās 
pasākums – visi kopā atklāsim Daugavas noslēpumus. Pasākums 
tiek rīkots projekta  ‘’Sports iedvesmo, vieno un motivē!’’ . 
 
24.oktobrī plkst.17.00 
Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva “Palādas” izrāde - komēdi-
ja “Ontans i Anne” 4. daļa “Ontana tragedeja”.

VArIEŠU PAGAStĀ
17.oktobrī 
Medņos peintbola sacensības. Komandā  5 cilvēki.  Pieteikties līdz 
09.10.20.  jansons.gusts@gmail.com . 

MEŽĀrES PAGAStĀ
10.oktobrī, plkst. 16.00
Nodarbība “Trenēšanās un sportiskā progresa pamatlikumi, sporta 
traumas” (Diskusijas un sarunas. Profesionāļu vadībā uzzināt iespē-
jas atturēt sevi no piesaistes nelabvēlīgiem paradumiem (dopin-
ga, narkotiku, nikotīna, alkohola lietošanas). Mežāres pamatskolas 
sporta zālē.

BORŠČENK GUNVALDS  
01.09.2020. (55)

ANDERSONS PĒTERIS 
12.09.2020. (66)

JUHNEVIČA VELGA  
22.09.2020. (75)

DANUSEVIČA VLADISLAVA  
24.09.2020. (82)

KRUSTPILS NOVADA 
DzImTSARAKSTU 
NODAļā REģISTRĒTIE  
mūžīBā AIzGāJUŠIE 
IEDzīVOTāJI

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

4.oktobrī Mežāres pagastā:
Plkst. 15:30 Gobiņu kapos
Plkst. 16:30 Ratīšu kapos

3. oktobrī Variešu pagastā:
Plkst. 14:00 Rusuļu kapos
Plkst. 15:00 Baltgalvju kapos
Plkst. 16:00 Trākšu kapos
Plkst. 17:00 Bauru kapos
Plkst. 18:00 Antūžu kapos

3.oktobrī Vīpes pagastā:
Plkst.15.00 Māsānu kapos
Plkst.16.00  Landzānu kapos
Plkst.17.00 Kūrānu kapos
Plkst.18.00 Ezerķiķauku kapos

Krustpils pagastā:
10.oktobrī  plkst.14.00 Irbenieku kapsētā
10.oktobrī plkst.15.00 Ķaupu kapsētā
17.oktobrī plkst. 16.00 Grīvas kapsētā
17.oktobrī plkst.17.00 Melderu kapsētā

Kūku pagastā:
11.oktobrī  plkst.14.30 Skramānu kapsētā
11.oktobrī plkst. 15.30 Smanu kapsētā  
11.oktobrī plkst. 16.30 Kondrātu kapsētā
17.oktobrī plkst. 14.00 Sūnu kapsētā
17.oktobrī plkst. 15.00 Dēļdruvu kapsētā
17.oktobrī plkst. 16.30 Pupenu kapsētā
17.oktobrī plkst. 17.30 Catlakšu kapsētā

24. oktobrī Atašienes pagastā:
Plkst.15.00 Atašienes baznīcā  Sv. Mise par mūžībā 
esošajiem
Plkst.16.00 Procesija, lūgšanas un svecīšu aizdegšana 
Atašienes draudzes kapos 

Svecīšu vakari
Krustpils novada pagastu 

kapsētās 2020. gadā

…Es zinu, ka nekas man

Nebūtu šī pasaule

Bez tava siltuma un gaismas,

Bez tava smaida dievišķā…

(M. Bojāre)

Krustpils novada 

dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētas 2 laulības. 

Lai vienmēr jūsu dzīves ceļā 

lēkā saules stari, kas dienu no 

dienas liek ticēt mīlestībai!

Tik daudz Tev visa vēl 
priekšā,

Jo vēl tikai ir sācies 
Tavs rīts,

Ej pasaulē, mazulīti,
Tev vecāku mīla ies 

līdz!

Krustpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrēts 

1 jaundzimušais – 
1 zēns.

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

laimīgi!


