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Krustpils novada bāriņtiesa 

(turpmāk – Bāriņtiesa) ir paš-

valdības izveidota aizbildnī-

bas un aizgādnības iestāde, 

kuras darbības teritorija ir 

Krustpils novada administra-

tīvā teritorija. Pamatojoties uz 

Bāriņtiesu likumu, Bāriņtiesa 

prioritāri nodrošina bērna vai 

aizgādnībā esošās personas 

tiesību un tiesisko interešu 

aizsardzību. 

Bāriņtiesas sastāvā strādā 

bāriņtiesas priekšsēdētāja, 

priekšsēdētāja vietniece, trīs 

bāriņtiesas locekles un bā-

riņtiesas sekretāre. Pilna dar-

ba slodze ir tikai bāriņtiesas 

priekšsēdētājai. Kopš 2018. 

gada februāra mēneša Bāriņ-

tiesa strādāja nepilnā sastāvā 

– ilgstošā attaisnotā prom-

būtnē līdz 2018. gada jūnija 

mēnesim atradās bāriņtiesas 

locekle Krustpils pagastā. Ar 

esošo slodzi (kas ir 0,8) cita 

bāriņtiesas locekle nodrošinā-

ja apmeklētāju pieņemšanu 

Krustpils pagasta adminis-

tratīvajā teritorijā. Kopš 2018. 

gada oktobra un decembra 

mēneša darbu uzsāka jaunās 

bāriņtiesas locekles Krustpils 

un Mežāres pagasta admi-

nistratīvajā teritorijā. Jauno 

darbinieku kvalifi kācijas ie-

guves laikā, iespēja saņemt 

palīdzību mantojuma lietu 

kārtošanā, apliecinājumu iz-

darīšanā un citu Bāriņtiesu 

likuma 61.panta pirmajā daļā 

noteikto uzdevumu, kas juri-

diskā spēka ziņā pielīdzināms 

notariālajam apliecinājumam, 

Krustpils un Mežāres pagas-

tos tiek nodrošināta vienu rei-

zi nedēļā ar esošo Bāriņtiesas 

sastāvu.

Bāriņtiesas darbinieki regu-

lāri pilnveido savas profesio-

nālās zināšanas, apmeklējot 

Valsts bērnu tiesību aizsar-

dzības inspekcijas (turpmāk 

– VBTAI), Latvijas Pašvaldību 

mācību centra organizētās 

maksas un bezmaksas apmā-

cības, seminārus un kursus, lai 

pilnvērtīgi varētu veikt savus 

darba pienākumus un paaug-

stinātu savu kvalifi kāciju. 

Bāriņtiesai atbilstoši nor-

matīvo aktu prasībām ir jā-

ievada ziņas par nepilngadī-

gām personām IeM IC NPAIS 

sistēmā, AGIS sistēmā un Vie-

notā migrācijas informācijas 

sistēmā, ko Bāriņtiesa arī aktīvi 

dara. 

Bāriņtiesai atbilstoši nor-

matīvajiem aktiem jāsniedz 

ziņas Uzturlīdzekļu garanti-

ju fonda administrācijai par 

pieņemtajiem lēmumiem 

par aizgādības tiesību pār-

traukšanu un atjaunošanu, 

par aizbildnības nodibinā-

šanu un aizbildņa iecelšanu, 

par aizbildnības izbeigšanos 

un aizbildņa atlaišanu vai at-

celšanu. Bāriņtiesai jāsniedz 

ziņas Valsts sociālās apdroši-

nāšanas aģentūrai par perso-

nām, kurām ir tiesības, vai ir 

izbeigušās tiesības uz valsts 

sociālajiem pabalstiem.

Iegūstot visus pierādīju-

mus, lai sagatavotu motivētu 

lēmumu, vienas jaunas ad-

ministratīvās lietas apjoms 

dažkārt sasniedz vairāk kā 

100 (simts) lapu apjomu ar 

informāciju. Bāriņtiesai ir jā-

analizē iegūtā informācija, lai 

pieņemtu pamatotu un mo-

tivētu lēmumu, un lēmums 

dažkārt ir pat uz 6 (sešām) un 

vairāk lapām. Katrā uzsāktajā 

un aktīvajā pārraudzībā eso-

šajā lietā Bāriņtiesa iegulda 

lielu darba apjomu un cilvēk-

resursus, lai iegūtu visu nepie-

ciešamo informāciju un pie-

ņemtu objektīvus un tiesiskus 

lēmumus.

Bāriņtiesa 2018. gadā vai-

rākas reizes gan ar pašvaldī-

bas laikraksta, gan ar novada 

mājas lapas www.krustpils.lv 

starpniecību uzrunāja Krust-

pils novada iedzīvotājus un 

lūdza pārdomāt savas spējas 

un vēlmi sniegt ģimenisku 

vidi bērniem, kļūstot par au-

džuģimeni. 2018. gadā vienai 

personai tika piešķirts au-

džuģimenes statuss. Minētā 

audžuģimene darbojas jop-

rojām.

Kopš 2018. gada 1. jūlija 

spēkā stājās jauni 2018. gada 

26. jūnija Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 355 “Ārpus-

ģimenes aprūpes atbalsta 

centra noteikumi” (turpmāk 

– atbalsta centrs), kuri uzliek 

par pienākumu Bāriņtiesai 

sadarboties ar audžuģimenes 

izvēlēto atbalsta centru (do-

ties kopīgā apsekošanā, veikt 

sarunas ar personām u.tm.l.), 

kas tika izpildīts 2018. gadā.

Saskaņā ar bāriņtiesā eso-

šajiem reģistrācijas žurnāliem:

- Nosūtītās koresponden-

ces žurnālā tika veikti 881 ie-

raksti.

- Saņemtās koresponden-

ces žurnālā tika veikti 760 ie-

raksti.

- Iesniegumu reģistrācijas 

žurnālā tika veikti 108 ieraksti.

- Bāreņu un bez vecāku 

gādības palikušo bērnu aplie-

cību reģistrācijas žurnālā tika 

veikti 13 ieraksti.

- Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

rīkojumu pamatdarbības jau-

tājumos reģistrācijas žurnālā 

tika veikti 37 ieraksti.

- Tika sagatavoti 36 rīko-

jumi par atvaļinājumiem un 

komandējumiem.

- No pašvaldības saņemto 

rīkojumu, lēmumu žurnālā 

tika veikti 46 ieraksti.

 Bāriņtiesā 2018. gadā tika 

pieņemti 48 lēmumi. Admi-

nistratīvajā rajona tiesā netika 

pārsūdzēts neviens Bāriņtie-

sas lēmums.

Par bāriņtiesas darbu Valsts 

Bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijā tika saņemtas 2 

(divas) sūdzības. Par saņem-

tajām sūdzībām Valsts Bērnu 

tiesību aizsardzības inspek-

cijai tika sniegtas atbildes un 

lietas materiālu kopijas, uz ku-

rām netika saņemtas preten-

zijas no Valsts Bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas, kas 

liecina, ka Bāriņtiesa rīkojās 

savas kompetences ietvaros.

Bāriņtiesa apmeklēja “Su-

pervīzijas un atbalsta grupas 

nodarbības”, kuras notika Lat-

vijas pašvaldību mācību cen-

trā Rīgā. Šīs nodarbības sniedz 

lielu atbalstu objektīvu lēmu-

mu pieņemšanā un darbā ar 

ģimenēm.

Aizgādības lietas
Ģimene ir dabiska bērna 

attīstības un augšanas vide 

un katram bērnam ir neat-

ņemamas tiesības uzaugt 

ģimenē, taču nereti vecāki 

nenodrošina atbilstošu bēr-

nu aprūpi un uzraudzību, 

kā rezultātā nākas iejaukties 

iestādēm. 2018. gadā ar bā-

riņtiesas lēmumiem 6 perso-

nām tika pārtrauktas 16 ne-

pilngadīgo bērnu aizgādības 

tiesības, no tām 2 mātēm, 4 

tēviem. Iemesls – vecāki ne-

nodrošināja bērnu aprūpi un 

uzraudzību. Vienam tēvam 

divu bērnu aizgādības tiesī-

bas tika pārtrauktas, jo tika 

konstatēta vardarbība pret 

bērniem. Pārējiem vecākiem 

aizgādības tiesības tika pār-

trauktas, pamatojoties uz 

Bāriņtiesu likuma 22.panta 

pirmo prim daļu (bāriņtiesa, 

ierosinot lietu par bērna aiz-

gādības tiesību pārtraukšanu 

vecākam, veic riska novēr-

tēšanu (vecāka līdzatkarība, 

problēmas neatzīšana u.tml.), 

informē vecāku par sekām 

un uzdod viņam sadarbībā 

ar sociālo dienestu noteiktā 

termiņā novērst bērna attīs-

tībai nelabvēlīgos apstākļus. 

Ja vecāks šajā termiņā kavē-

jas novērst bērna attīstībai 

nelabvēlīgos apstākļus un 

bērna palikšana ģimenē var 

radīt draudus bērna dzīvībai 

un veselībai, bāriņtiesa lemj 

par aizgādības tiesību pār-

traukšanu vecākam un bērna 

šķiršanu no ģimenes), jo pēc 

vecākam dotā termiņa viņš 

nebija novērsis bērna attīs-

tībai nelabvēlīgos apstākļus 

un bērna palikšana ģimenē 

var radīt draudus bērna dzī-

vībai un veselībai. 

Bāriņtiesa Zemgales rajo-

na tiesā iesniedza 2 prasības 

pieteikumus un tiesa ierosi-

nāja civillietas par aizgādības 

tiesību atņemšanu vecākiem. 

Vienas lietas izskatīšana turpi-

nāsies 2019. gadā, bet 2018. 

gadā celtajā prasībā par aiz-

gādības tiesību atņemšanu 

vecākam prasība tika apmie-

rināta 2018. gadā, un tiesa 

nolēma tēvam atņemt bērna 

aizgādības tiesības.

2016. gada 1. janvārī stājās 

spēka grozījumi Bāriņtiesu 

likuma 22.pantā, kur tas tika 

papildināts ar pirmo prim 

daļu, kas nosaka, ka bāriņtie-

sa, ierosinot lietu par bērna 

aizgādības tiesību pārtrauk-

šanu vecākam, veic riska 

novērtēšanu (vecāka līdzat-

karība, problēmas neatzīša-

na u.tml.), informē vecāku 

par sekām un uzdod viņam 

sadarbībā ar sociālo dienes-

tu noteiktā termiņā novērst 

bērna attīstībai nelabvēlīgos 

apstākļus. Ja vecāks šajā ter-

miņā kavējas novērst bērna 

attīstībai nelabvēlīgos aps-

tākļus un bērna palikšana 

ģimenē var radīt draudus 

bērna dzīvībai un veselībai, 

bāriņtiesa lemj par aizgādī-

bas tiesību pārtraukšanu ve-

cākam un bērna šķiršanu no 

ģimenes. Pamatojoties uz šo 

likuma panta daļu Bāriņtiesā 

2018. gadā tika ierosinātas 7 

jaunas lietas, no kurām trīs 

lietu izskatīšana turpināsies 

2019. gadā.

Ārpusģimenes 
aprūpes lietu 
pārraudzība

Bez vecāku gādības pa-

likušiem bērniem primāri 

tiek meklēta iespēja augt pie 

aizbildņa vai audžuģimenē, 

institūcijās ievietojot bērnus 

tikai ar smagām veselības 

problēmām, kuriem atbilsto-

šu aprūpi veselības stāvokļa 

dēļ nevar nodrošināt aizbild-

nis vai audžuģimene.

Ārpusģimenes aprūpē 

2018. gadā atradās 21 bērns, 

no tiem - aizbildnībā 19 bēr-

ni, audžuģimenē – 2 bērni, 

ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas insti-

tūcijā 1 bērns (VSAC “Latgale” 

fi liālē „Kalkūni”). 2018. gadā 

ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas insti-

tūcijā uzturēšanos pārtrauca 

1 bērns, kurš tika nodots aiz-

bildnībā. Līdz ar to ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā neat-

rodas neviens bērns.

2018. gadā Bāriņtiesā tika 

nodibinātas 5 aizbildnības un 

tika iecelti 5 aizbildņi. Pēc citas 

bāriņtiesas lūguma 1 persona 

tika atzīta par atbilstošu aiz-

bildņa pienākumu pildīšanai. 

Viena aizbildnības lieta tika 

saņemta pārraudzībai no ci-

tas bāriņtiesas. 

Kopā 2018. gada nogalē ir 

13 aktīvās aizbildnības lietas.

Krustpils novadā darbojas 

trīs viesģimenes, kuras perio-

diski uzņem ciemos bērnus, 

kuri atrodas ārpusģimenes 

aprūpes iestādēs.

Aizgādnības lietas
Aizgādnībā esošie cilvēki ir 

pilngadīgas personas ar iero-

bežotu rīcībspēju. Bāriņtiesa 

piedalās lietas izskatīšanā tie-

sā, iesniedzot pierādījumus, 

kuriem ir nozīme lietā par rī-

cībspējas ierobežošanu. 

2018. gadā viena aizgād-

nības lieta tika saņemta pār-

raudzībai no citas bāriņtiesas. 

Vienā aizgādnības lietā perso-

nai tika nomainīts aizgādnis 

(iepriekšējais aizgādnis miris).

Aizgādnība var tikt nodi-

bināta arī mantojumam, ja 

mantojuma atstājējam piede-

rējis uzņēmums vai saimnie-

cība un tā darbība jāturpina 

līdz brīdim, kad mantiniekiem 

apstiprinātas mantojuma tie-

sības. 2018. gadā bāriņtiesā 

tika ierosināta 1 lieta.

Kopā 2018. gada nogalē ir 

8 aktīvās aizgādnības lietas. 

Bāriņtiesa ne retāk kā vienu 

reizi gadā apseko aizbildņu un 

aizgādņu ģimenes un aizbild-

nībā esošos bērnus, kā arī aiz-

gādnībā esošas personas, par 

ko noformē dzīves apstākļu 

apsekošanas aktus un sarunu 

protokolus, kuri glabājas lietās. 

Aizbildņiem un aizgādņiem 

līdz katra gada 1. februārim Bā-

riņtiesā ir jāiesniedz norēķins 

par aizbildnības un aizgādnī-

bas pārvaldību, un līdzekļu iz-

lietojumu. Bāriņtiesa uzraudzī-

bas ietvaros vismaz reizi gadā 

pieprasa ģimeni raksturojošu 

informāciju, tai skaitā izglītības 

iestādēm un ģimenes ārstiem, 

par to, vai aizbildnis pienācīgi 

rūpējas par saviem aizbilsta-

majiem, jo aizbildnis ir perso-

na, kura iecelta vai apstiprināta 

Civillikumā noteiktajā kārtībā, 

lai nodrošinātu bērna tiesību 

un interešu aizsardzību. Aiz-

bildnis aizvieto aizbilstamajam 

vecākus, kā arī pārstāv bērnu 

personiskajās un mantiskajās 

attiecībās. 

Bāriņtiesu likums paredz 

to, ka bāriņtiesai ir tiesības ar 

bērnu vai aizgādnībā esošu 

personu veikt pārrunas bez 

citu personu klātbūtnes. Tā-

pat Bērnu tiesību aizsardzī-

bas likums un citi normatīvie 

akti paredz, ka visās lietās, kas 

saistītas ar bērna tiesību no-

drošināšanu, iespēju robežās 

ir jānoskaidro bērna viedoklis.

Turpinājums 2.lpp. »»»

Par bāriņtiesas darbu 2018. gadā
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««« Sākums 1.lpp.

Nepilngadīgo
mantas lietu 
pārraudzība

Bērniem var piederēt 

naudas noguldījumi kre-

dītiestādēs, nekustamie 

īpašumi vai kustama man-

ta. Bez bāriņtiesas atļaujas, 

vecāki vai aizbildņi ar ne-

pilngadīgo mantu rīkoties 

nedrīkst. Katru gadu bērna 

vecāki vai aizbildņi atskaitās 

bāriņtiesai par bērna man-

tas pārvaldību, iesniedzot 

gada norēķinu. Bāriņtiesa 

pārbauda šī norēķina pa-

reizību, ja nepieciešams, 

pieprasa ziņas attiecīgai in-

stitūcijai. 

Nepilngadīgo mantas 

lietās 2018. gadā tika pie-

ņemti 5 lēmumi par atļauju 

pieņemt nekustamo īpašu-

mu vai mantojumu nepiln-

gadīgo vārdā. 

 2018. gadā tika ierosinā-

tas trīs bērna mantas pār-

valdības lietas. 

Kopā 2018. gada nogalē 

ir 12 aktīvās lietas par bērnu 

mantas pārvaldību.

Citas lietas
Lai efektīvāk nodrošinātu 

bērnu tiesību un interešu aiz-

sardzību, lai uzlabotu situāci-

ju novadā, strādājot ar ģime-

nēm, kurās netiek pietiekami 

nodrošināta bērna attīstība 

un audzināšana, Bāriņtiesa 

kopā ar Krustpils novada 

pašvaldības Sociālo dienestu 

2018. gadā turpināja organi-

zēt starpinstitucionālās sa-

nāksmes.

2018. gadā bāriņtiesā no-

tika 30 bāriņtiesas sēdes. 

Bāriņtiesa piedalījās 29 tiesas 

sēdēs – gan kā prasītāji, gan 

kā atbildētāji, gan kā trešās 

personas, kur tiek risināti jau-

tājumi par bērnu dzīvesvietas 

noteikšanu, saskarsmes kārtī-

bas noregulēšanu, pagaidu 

aizsardzību pret vardarbību, 

adopciju, kā arī krimināllietās. 

Vienā no Krimināllietām Bā-

riņtiesa pārstāvēja pilngadī-

gu, rīcībspējīgu personu.

Bāriņtiesa veic arī citas 

funkcijas, vadoties no starp-

tautiskajiem un Latvijas Re-

publikas normatīvajiem ak-

tiem (Civillikums, Bāriņtiesu 

likums, Bērnu tiesību aizsar-

dzības likums, u.c. ).

 Bāriņtiesa pieņēmusi lē-

mumus arī citos gadījumos - 

sniegusi atzinumus pēc tiesu 

pieprasījuma, kas ir ļoti laikie-

tilpīgs process. 

Bāriņtiesā 2018. gadā tika 

pieņemti 2 lēmumi par ģi-

menes valsts pabalsta izmak-

su otram vecākam. 

Sniegta palīdzība gadī-

jumos, kad vecāki nolēmu-

ši vērsties tiesā ar prasības 

pieteikumu pagaidu aizsar-

dzībai pret vardarbību. Šis 

pieteikums nozīmē, ka no 

ģimenes tiek izolēta vardar-

bīgā persona, vardarbībā 

cietušajam vecākam un bēr-

niem paliekot dzīvesvietā. Li-

kums nosaka, ka dzīvesvieta 

jāatstāj varmākam, policijas 

noteiktajā termiņā un uz-

raudzībā, sev paņemot tikai 

sadzīvei nepieciešamāko. 

Prasības pieteikumā pagaidu 

aizsardzībai pret vardarbību 

paredzēti arī citi ierobežoju-

mi- aizliegums kontaktēties 

ar cietušo personu, aizlie-

gums tuvoties un uzturēties 

noteiktās adresēs. 

 Bāriņtiesa ir veikusi ģime-

ņu apsekošanu arī kopā ar 

sociālo dienestu, notiek in-

tensīva sadarbība ar policiju, 

ar psihologiem, ar citām bā-

riņtiesām, ar probācijas die-

nestu un citām institūcijām. 

Tika izsniegti norīkojumi bez-

maksas psihologa konsultā-

ciju saņemšanai ģimenēm 

krīzes situācijās, pamatā pie 

Jēkabpils psihologa.

Apliecinājumu 
izdarīšana

Ņemot vērā, ka Krustpils 

novadā nav notāra, Bāriņtie-

sa Civillikumā paredzētajos 

gadījumos sniedz palīdzību 

mantojumu lietu kārtošanā, 

gādā par mantojuma apsar-

dzību, kā arī izdara apliecinā-

jumus un citus Bāriņtiesu li-

kumā noteiktos uzdevumus, 

nodrošinot pakalpojumus 

Krustpils novada iedzīvotā-

jiem (darījuma akta projektu 

sagatavošana, apliecināšana, 

testamentu sastādīšana un 

atsaukšana, pilnvaru saga-

tavošana, apliecināšana un 

atsaukšana, kopiju, norakstu, 

izrakstu pareizības aplieci-

nāšana, nostiprinājuma lū-

gumu sastādīšana, parakstu 

apliecināšana u.c.).

Kopā veikti: 355 apliecinā-

jumi (Atašienes pagasta pār-

valdē - 69 apliecinājumi, Me-

žāres pagasta pārvaldē - 44 

apliecinājumi, Kūku pagasta 

pārvaldē - 99 apliecinājumi, 

Krustpils pagasta pārvaldē 

- 46 apliecinājumi, Variešu 

pagastā - 58 apliecinājumi 

un Vīpes pagasta pārvaldē 

- 39 apliecinājumi), kopsum-

mā iekasējot valsts nodevu 

Krustpils novada budžetā: 

2854.67 EUR. 

Darījumu dokumentiem, 

kuri tiek sagatavoti Bāriņ-

tiesā, ir jāiegulda liels darba 

apjoms. Sagatavojot doku-

mentu projektus, tiek pār-

baudītas datu bāzes par per-

sonām, par īpašumiem, kā arī 

to, vai personai ir rīcībspēja. 

Par ziņu pārbaudi datu bāzē 

atsevišķas nodevas netiek 

iekasētas. Daļa dokumentu, 

ņemot vērā personas vese-

lības stāvokli, tiek apliecināti 

pie iedzīvotājiem dzīvesvietā, 

par ko papildus maksa netiek 

iekasēta. 

Papildus iedzīvotājiem tiek 

sniegta palīdzība prasības 

sniegšanai tiesā par uztur-

līdzekļu piedziņu (sniegtas 

mutiskas konsultācijas un 

bez maksas sagatavoti pra-

sības pieteikumi), sniegtas 

bezmaksas konsultācijas par 

paternitātes noteikšanu, ap-

strīdēšanu, laulības šķiršanu, 

mantojuma nokārtošanu, 

bērnu dzīvesvietas noteikša-

nu u.c.

 

Arhīvs
Bāriņtiesai ir arhīvs, kurā 

glabājas pastāvīgi, ilgtermi-

ņa, īstermiņa glabājamās 

lietas, adopcijas lietas, tes-

tamenti, darījumi, pilnvaras 

u.c. dokumenti. Bāriņtiesā 

ir reģistrācijas žurnāli, kuros 

regulāri tiek aktualizēti ie-

raksti par uzsāktajām lietām, 

par lietas virzību un par lietās 

pieņemtajiem lēmumiem.

Bāriņtiesa aicina iedzīvo-

tājus kļūt par audžuģimeni, 

viesģimeni vai aizbildni, dā-

vājot iespēju bērniem augt 

vai ciemoties ģimeniskā vidē!

Informāciju sagatavoja:
Bāriņtiesas priekšsēdētāja             

D.Telšinska

Par bāriņtiesas darbu 2018. gadā

APSTIPRINĀTI ar Krustpils novada pašvaldības domes 2019. gada 20. februāra lēmu-
mu (sēdes protokols Nr. 2,  3. punkts). Precizēti 2019. gada 20. martā (domes sēdes pro-
tokols Nr. 3, 16. punkts). Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un 
ceturto daļu.

Izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 15. novembra saistošo notei-

kumu Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” maksas pakalpojumiem”  pieli-

kumā, izsakot to šādā redakcijā:

Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža”  
sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p.k. Pakalpojuma raksturojums

Maksa 
(EUR bez 

PVN)

1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

1.1. Uzturēšanās maksa veco ļaužu nodaļā vienam klientam ilgstošas sociālās 
aprūpes nodrošināšanai diennaktī

18,00*

1.2. Uzturēšanās maksa vienam klientam vienvietīgajā istabiņā ilgstošas soci-
ālās aprūpes nodrošināšanai diennaktī

19,80

1.3. Īslaicīgs pakalpojums krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem 
vienai personai diennaktī

18,00

1.4. Uzturēšanās maksa vienam klientam īslaicīgas sociālās aprūpes nodroši-
nāšanai diennaktī (pilns pakalpojumu grozs)

18,00

1.5. Uzturēšanās maksa vienam klientam īslaicīgas sociālās aprūpes nodroši-
nāšanai diennaktī (klients nāk ar saviem medikamentiem, apģērbu)

16,50 

1.6. Uzturēšanās maksa vienam klientam dienas sociālās aprūpes nodrošinā-
šanai dienā

10,00

2. Transporta pakalpojumi, telpu un inventāra nomas maksas

2.1. Volkswagen Crafter automašīnas noma (par 1 km nobraukumu)   0,56

2.2. Aršana ar traktoru MTZ-82 (ha) 46,00

2.3. Kultivēšana ar traktoru MTZ-82 (ha) 23,20

2.4. Vagošana, vagu dzīšana ar traktoru MTZ-82 (ha) 19,60

2.5. Gultasvietas iznomāšana brīvajās istabiņās diennaktī 7,00

2.6. Funkcionālās gultas noma mēnesī 14,00

2.7. Riteņkrēsla noma mēnesī 7,00

2.8. Rollatora, staiguļa noma mēnesī 4,00

2.9. Kruķu noma mēnesī 3,00

2.10. Spieķa noma mēnesī 1,50

3. Pārējie pakalpojumi

3.1. Viena kg veļas mazgāšana juridiskām personām 1,50

3.2. Dušas pakalpojums (1 reize) 2,52

3.3. Nelaiķa ģērbšana 30,00

* pašvaldību savstarpējo norēķinu iemaksa par sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpo-

jumiem veido starpību starp Aģentūras noteikto un faktisko pensijas lielumu (Saistošo 

noteikumu Nr.2011/4 “Krustpils novada pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” nolikums” 

6.1.4.punkts).”

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem Nr.2019/2 
„Grozījums Krustpils novada 
pašvaldības 2017. gada 15. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 2017/15 
“Par pašvaldības aģentūras 
„Jaunāmuiža” maksas pakalpojumiem””

PASKAIDROJUMA 
RAKSTS

1. Īss projekta satura iz-
klāsts 

Saistošie noteikumi par 

Krustpils novada pašvaldības 

aģentūras „Jaunāmuiža” mak-

sas pakalpojumiem izstrādā-

ti, pamatojoties uz Publisko 

aģentūru likuma 17.panta 

otro un ceturto daļu. Izdoti, 

lai noteiktu kārtību atlaides 

piemērošanai maksas pakal-

pojumiem. 

2. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums 

Pašvaldības aģentūra “Jau-

nāmuiža” īstenojot pašvaldī-

bas uzdevumus, sniedz mak-

sas pakalpojumus saskaņā ar 

domes apstiprinātu cenrādi, 

nosakot maksāšanas kārtību, 

tādējādi efektīvi izmantojot 

līdzekļus, veicinot ilgtermiņa 

sadarbību, nodrošinot sa-

biedrības vajadzību apmieri-

nāšanu pēc pakalpojumiem. 

3. Informācija par plāno-
to projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu 

Budžeta ietaupījums vai 

palielinājums nav precīzi 

prognozējams.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā 

Nav attiecināms

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi līdzši-

nējo kārtību nemainīs 

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātperso-
nām 

Nav attiecināms

Domes priekšsēdētājs 
K.Pabērzs

Traktortehnikas skates Krustpils novadā
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas 

reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017. gada 30. jūnija par Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt pirms 

pakalpojuma saņemšanas un TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis 29127108 vai 25639642  vai www.vtua.gov.lv

Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Vieta

Krustpils 15.04. 10.30 13.05. 10.30 Spunģēni, “Robežnieki”

Variešu

15.04. 11.30 13.05. 11.30 Varieši, “Variešu darbnīca”
15.04. 13.00 13.05. 13.00 Medņi, “Tautoņi”
15.04. 14.30 13.05. 14.30 Antūži, “Kalnāres”

Atašienes 01.04. 14.00 02.05. 14.00 Atašiene, Liepu 14
Mežāres 01.04. 11.00 02.05. 11.00 Mežāre, “Autogarāža”

Kūku 04.04. 10.30 08.05. 10.30 Zīlāni, Laukezera 4
Vīpes 04.04. 12.00 08.05. 12.00 Vīpe, Neretas 6
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APSTIPRINĀTI ar Krustpils 
novada pašvaldības domes 
2019. gada 20. februāra lē-
mumu (sēdes protokols Nr. 
2, 2.punkts). Izdoti saskaņā 
ar likuma  “Par pašvaldī-
bām” 43. panta trešo daļu.

Izdarīt Krustpils novada 

pašvaldības 2013. gada 18. 

decembra saistošajos notei-

kumos Nr. 2013/42 “Par mate-

riālajiem pabalstiem Krustpils 

novada pašvaldībā” šādus 

grozījumus:

1. Svītrot saistošo noteiku-

mu 12.punktā vārdus “un iz-

glītības izziņu par to, ka bērns 

uzsāks mācības 1.klasē”;

2. Svītrot saistošo noteiku-

mu 12.2 punktā vārdus “uzrā-

dot izglītības iestādes izziņu”;

3. Papildināt saistošo no-

teikumu 15.punktu aiz vārda 

“izciešanas” ar tekstu “izņemot 

personas, kuras izcietušas īs-

laicīgas brīvības atņemšanas 

sodu”.

Paskaidrojuma 
raksts

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums 

Nepieciešams veikt grozī-

jumus iepriekš izdotajos sais-

tošos noteikumus, nosakot 

izglītības pabalsta pieprasītā-

jiem atvieglotus noteikumus 

un nosakot ierobežojumu 

pabalsta saņēmējiem, kuri at-

griezušies pēc īslaicīgas soda 

izciešanas.

2. Īss projekta satura iz-
klāsts 

1. Informāciju par pabalsta 

pieprasītāja bērna mācību 

iestādi, sociālie darbinieki var 

iegūt izmantojot pašvaldības 

sociālās palīdzības adminis-

trēšanas sistēmā (SOPA) pie-

ejamos datus.

2. Ierobežojums saņemt 

pabalstu personām, kuras 

atgriezušās no ieslodzījuma 

vietas pēc īslaicīgas soda iz-

ciešanas, kurš bijis noteikts uz 

laiku līdz trim mēnešiem. 

3. Informācija par plāno-
to projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu 

2019. gada budžetā plāno-

tie materiālā pabalsta izde-

vumi nepārsniegs plānotās 

izdevumu summas

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā 

Nav 

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

Atbildīgā iestāde par sais-

tošo noteikumu izpildi ir 

Krustpils novada pašvaldības 

Sociālais dienests.

6.Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tiks 

publicēti pašvaldības infor-

matīvajā izdevumā “Krustpils 

Novadnieks” un Krustpils no-

vada pašvaldības mājas lapā 

internetā.

Domes priekšsēdētājs 
K. Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 2019/1 
“Grozījumi Krustpils novada 
pašvaldības 2013. gada 18. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 
“Par materiālajiem pabalstiem 
Krustpils novada pašvaldībā””

Sociālais dienests infor-

mē, ka pamatojoties uz Mi-

nistru kabineta 2017. gada 

13. jūnija noteikumu Nr. 338 

“Prasības sociālo pakalpoju-

mu sniedzējiem” 15.punktu, 

kurā noteikts - , “Ja sociālais 

dienests veido attālinātos 

klientu pieņemšanas punk-

tus, tajos tiek nodrošināta 

sociālā darbinieka pieņem-

šana vismaz reizi nedēļā”, 

līdz ar to  darbinieku at-

taisnoto prombūtņu laikā, 

attālinātajos klientu pie-

ņemšanas punktos - Atašie-

nē, Mežārē, Kūkās, Zīlānos, 

Krustpilī, Variešos un Vīpē, 

klientu pieņemšana notiek 

vismaz vienu reizi nedēļā, 

pieņemot klientu iesniegu-

mus un tiem pievienotos 

dokumentus, veicot ierak-

stus klienta lietā, saskaņā ar 

nepieciešamās informācijas 

iekļaušanu tajā.

Lūgums sociālā dienesta 

klientiem izturēties ar sa-

pratni par situācijām, kad 

dienesta darbinieki dažādu 

iemeslu dēļ nepieņem ie-

priekš noteiktajās klientu 

pieņemšanas dienās, par ko 

iegūstama informācija paš-

valdības mājas lapā www.

krustpils.lv

Šogad Lielā Talka notiks 27. 

aprīlī un tajā aicināsim cilvē-

kus ne tikai vākt atkritumus, 

bet arī tos vācot šķirot. Tas tiks 

darīts, lai veicinātu izpratni par 

plastmasas piesārņojumu, tās 

kaitīgo ietekmi uz vidi un iz-

pratni par plastmasu kā videi 

bīstamu atkritumu, kas rada 

augsnes piesārņojumu un sil-

tuma akumulāciju augsnē un 

ūdeņos. Iedzīvotāji tiks aicinā-

ti talkā šķirot, atdalot plastma-

su no citiem atkritumiem. Tā-

pēc talku vietām tiks piešķir-

ti zilas un baltas krāsas maisi. 

Zilie tiks paredzēti plastmasai, 

baltie – citiem atkritumiem. 

Centīsimies kopīgiem spē-

kiem skaidrot šo aktivitāti, un 

paralēli tas palīdzēs saprast, 

cik dabā ir plastmasas atkri-

tumu un kā rast adekvātāko 

risinājumu, sadarbojoties ar 

pašvaldībām un citām insti-

tūcijām. 

Aicinām iedzīvotājus aktīvi 

iesaistīties interaktīvajā pie-

sārņoto vietu reģistrēšanas 

kartē  www.talkas.lv  sadaļā 

“Kartes”, kas tiks atvērta līdz 

ar sniega nokušanu. Talkas 

vietu reģistrācija  www.talkas.

lv  sāksies, kā ierasts, mēnesi 

pirms talkas, šogad – ar š.g. 

27. martu.

 10 gadu garumā Lielajā 

Talkā kopumā ir piedalījušies 

aptuveni 500 000 dalībnieku, 

un talkojuši latvieši ir arī citās 

pasaules valstīs. Atkritumu 

daudzums ir vairāk nekā par 

pusi samazinājies, salīdzinot 

ar 2008. gadu; 2018. gada 

talkā tas jau bija samazinājies 

uz pusi, salīdzinot ar 2017. 

gadu.   Daudzviet pašvaldību 

teritorijās vairs nav atrodami 

atkritumi,  tāpēc talkas vietās 

tiek organizētas apkārtnes 

labiekārtošanas un koku stā-

dīšanas talkas. Šie fakti ir aplie-

cinājums tam, ka Lielā Talka ir 

konsekventi virzījusies izvēlē-

tā mērķa – tīras un zaļas valsts 

virzienā. Talka kā lielākais izglī-

tojošais un vides sakopšanas 

ikgadējais notikums ir nesusi 

auglīgus rezultātus, un arī uz 

priekšu tai būs nozīmīga loma 

vides sakopšanā, bet, būtiskā-

kais, - cilvēku attieksmes un 

paradumu maiņā.

Uz tikšanos Lielajā Talkā 

š.g.27. aprīlī!

Šī gada Lielā Talka 
notiks 27. aprīlī

Informācija Sociālā dienesta klientiem!
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“Krūzē kurā smeļu ikdienu
es šodien ielieku rozi baltu,
kā baltu dvēseli,
kā baltu stāstu
par mājām
par zemi
par ilgām
par sapņiem
par brīvi
par Latviju 
par latviešiem
par viņu likteņiem..”

Tā 16. marta vakarā izska-

nēja pēdējais Leģionāru go-

dināšanas sarīkojums „Baltās 

rozes stāsts” Krustpils nova-

dā. Leģionāru atmiņas par 

iesaukšanu karā, kara laiku, 

kara beigām un pēckara lai-

ku varēja redzēt un klausīties 

video materiālā, kuros dalījās 

paši leģionāri. Neiztrūkstoši 

atceres dienas dalībnieki bija 

Lielvircavas Zemessardzes 

52.kājnieku bataljona vokālais 

ansamblis “Junda” ar karavīru 

dziesmām, piešķirot īsto no-

skaņu. 

Sarīkojums 13 gadu ga-

rumā ir apgājis lielu loku un 

atgriezies tajā vietā, kur sākās. 

2006. gada 16. marts Zīlānu 

kultūras namā bija pirmā rei-

ze, kad domubiedru grupa un 

sarīkojuma organizatoru ko-

dols aizsāka tradīciju godināt 

tuvākas un tālākas apkārtnes 

leģionārus. Tas ir bijis organi-

zēts gan Sūnu pamatskolā, 

gan Krustpils kultūras namā 

un izskanējis arī Zīlānos. 

Lielu paldies vēlos sacīt 

darba grupai, kura visus šos 

gadus ir bijusi kopā plecu 

pie pleca ar idejām, darbiem 

un rīcību. Paldies Gundaram 

Kalvem, Normundam Pasta-

ram, Ilutai Bērziņai, Oļģertam 

Stalidzānam, Jānim Zalānam, 

Guntim Ozoliņam, Spodrim 

Bērziņam, Jānim Lācim. Pal-

dies arī visu 13 gadu sarīko-

juma vadītājiem, ar kuriem 

kopā ir izskanējis pēdējais 

sarīkojums - Mārtiņam Kalni-

ņam, Laurai Umbraško,  Ilutai 

Bērziņai, Normundam Pasta-

ram un Gundaram Kalvem.

Lai spēks un izturība esoša-

jiem leģionāriem un brīvības 

cīnītājiem un drosme visiem, 

kam svarīga Latvijas brīvība!

Informāciju sagatavoja:
Kūku pagasta kultūras darba 

organizatore
Dace Braune

Izskanējis pēdējais 16. marta 
Leģionāru godināšanas 
sarīkojums Krustpils novadā

25. marta rītā Atašienes vi-

dusskolas skolēni un skolotāji 

pulcējās uz piemiņas stun-

du.  Kaprīzā marta saule bija 

paslēpusies aiz mākoņiem, 

bet klasi gaišu darīja svecīte, 

un acis jau atvēruši pavasara 

vēstneši pūpoli. Stundu atklā-

ja vēstures skolotāja Maruta 

Ķestere.

Kopš 1949. gada 25. marta 

pagājuši 70 gadi. Kas šajā laikā 

mainījies? Toreiz vēl uz Atašie-

nes skolas pils jumta bija ska-

tu tornītis, klases bija ļoti lielas 

- 30 un vairāk bērnu.

Tāpat kā šodien, toreiz, 

pirms 70 gadiem, bērni rīta 

agrumā devās uz skolu. Tā 

bija piektdiena. Lielākā daļa 

nenojauta neko, bet citi bija 

dzirdējuši kaut ko šausmīgu 

un neticamu - izvedīšot cilvē-

kus! Skolniecei Marijai Brencā-

nei, no rīta uz skolu ejot, likās 

dīvaini, ka ne uz ceļiem, ne 

apkārtnes mājās neredz ne-

viena cilvēka. Arī skolā nebija 

daudzu bērnu un skolotāju.  

Atnākušajiem skolēniem lika 

iet mājās, bet turēties tālāk 

no lielceļiem. Neviens nezi-

nāja, kā izvešana organizēta, 

varbūt uz ceļiem savāc arī 

skolēnus.

No Atašienes pamatskolas 

izveda 10 dažāda vecuma 

skolēnus un skolotāju Antoņi-

nu Kozuliņu.

Šodien pat visjaunākie iz-

sūtītie un Sibīrijā dzimušie ir 

jau cilvēki gados, tāpēc viņu 

atmiņas -   īpaši dārgas.

9. klases skolnieks Kārlis Za-

lāns pierakstījis savas vecmā-

miņas Vijas Zalānes atmiņas. 

Lūk, fragmenti no tām.

„Manus vecākus izveda 

1945. gada 25. martā. Viņus 

savāca no mājām Rudzātos 

naktī, aizveda uz Varakļānu 

staciju, sasēdināja vilcienu va-

gonos un, saulītei lecot, kopā 

ar daudziem citiem cilvēkiem 

viņi devās ceļā.

Vagonā abi vecāki - Niko-

lajs un Milda Meņģeļi, bija 

kopā. Mana mamma bija 

stāvoklī, es vēl nebiju dzimu-

si. Galapunktu sasniedza pēc 

ļoti ilga laika. Tas bija Tomskā, 

Tuganskas rajonā, Usovkas 

sādžā.

Es piedzimu 7 mēnešus 

pēc ierašanās Tomskā. Pēc 

pieciem gadiem ģimeni pa-

pildināja mazais brālis Volde-

mārs.

Mans tētis stāstīja, ka sā-

kums bija grūts. Bija smagi 

jāstrādā. Mamma ar tēti abi 

strādāja gaterī. Tēvs bija ļoti 

kārtīgs strādnieks, un par to 

viņu novērtēja - viņam pie-

šķīra baltu zirgu un iecēla par 

gatera priekšnieku. Latvieši 

iemācīja sibīriešiem daudzas 

labas lietas, piemēram, kā 

var izaudzēt kartupeļus. Kad 

nomizoja kartupeļus, mizu ar 

lāpstu ieraka zemē un rudenī 

vāca nost ražu. Sibīriešiem tas 

bija brīnums. Par darba tiku-

mu latviešus Sibīrijā mīlēja un 

cienīja.(...)

Kad tētis ar mammu bija 

darbā, es visu dienu pavadīju 

viena, gāju pagalmā spēlēties 

ar savām draudzenēm. Sibīrijā 

man bija arī sava lelle. Dienas 

lielāko daļu pavadīju ar krievu 

bērniem. Latviski runāt tikpat 

kā nepratu. Sibīrijā negāju ne 

bērnudārzā, ne skolā. 

Pēc Staļina nāves 1957. 

gadā vecākiem paziņoja, ka 

var atgriezties Latvijā. Man 

tolaik bija 7 gadi. Es braukt 

uz Latviju negribēju, jo visas 

manas draudzenes bija te, 

Tomskā.

Man liekas, ka ceļā uz Lat-

viju mēs pavadījām apmēram 

nedēļu. Vispirms braucām līdz 

Maskavai. Maskavas vilcienā 

bija noteikums, ka nedrīkst 

līdzi ņemt slimus bērnus. Es 

biju slima, man bija tempera-

tūra. Lai kontrole mūs neizsē-

dinātu, mamma mani paslē-

pa kastē.(..)

Kad atgriezāmies, Latvijā 

bija siena laiks. Rudzātu vec-

tēvs ar vecmammu, Eduards 

un Alvīne Meņģeļi, bija siena 

pļavā, bija 17. jūnijs. Vecve-

cākiem nebija zudusi cerība 

mūs satikt, un viņi mūs gaidīja 

mājās.

1958. gada septembrī es 

sāku mācīties Atašienes sko-

lā. Sākumā bija ļoti grūti, jo 

latviešu burti juka ar krievu 

burtiem. Arī draugu man te 

nebija.

Mans sapnis ir vēl kādreiz 

aizbraukt uz savu dzimteni 

Tomsku, satikt savas bērnības 

draudzenes. Bet, lai to izdarī-

tu, vajag lielu uzņēmību un 

spēku, jo jāmēro 4500 km vie-

nā virzienā.”

Kādas atziņas šodien gūs-

tam no šiem tālajiem noti-

kumiem? Salauztas dzīves, 

izpostīti nākotnes sapņi, 

asaras un sen zemē iegri-

muši kapi. Bet sibīriešu stāsti 

ir arī stāsti par atdzimšanu. 

Var nocirst koku, bet atvases 

augs vēl stiprākas un dzīvot-

spējīgākas.

Informāciju sagatavoja:
Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas skolotāja 
Ināra Mihaloviča

25. marts: Toreiz, pirms 70 gadiem

Meņģeļu ģimenes foto Sibīrijā: mamma Milda, tētis Nikolajs, 
mazais Voldemārs un Vija.

2018. gada nogalē Kūku 

bibliotēka noslēdza līgumu 

ar Ceļu satiksmes drošības 

direkciju par dalību projektā 

“Mācies un iegūsti velosipē-

da vadītāja apliecību savā 

skolā”, aicinot Krustpils no-

vada bērnus apmeklēt ap-

mācības un iegūt velosipēda 

vadītāja tiesības. Šim aicinā-

jumam atsaucās vairāki zēni 

un meitenes. Bērni izteica 

vēlmi apgūt ceļu satiksmes 

noteikumus un iegūt velo-

sipēda vadītāja apliecību, 

lai kļūtu par pilntiesīgiem 

ceļu satiksmes dalībniekiem. 

Astoņas nedēļas pēc sko-

las nodarbībām, vienu reizi 

nedēļā, bērni cītīgi mācījās, 

klausījās, risināja testus un 

uzdevumus. Pēc mācību kur-

sa apgūšanas bērni sekmīgi 

nokārtoja CSDD eksāmenu, 

iegūstot velosipēda vadītāja 

apliecību. Daži gan pieļāva 

pa kādai kļūdiņai, taču lielākā 

daļa bērnu uz desmit eksā-

mena jautājumiem pareizi 

atbildēja daudz ātrāk, nekā 

atvēlētajās 10 minūtēs. 

Visi jaunie satiksmes da-

lībnieki 8. martā saņēma ve-

losipēda vadītāja apliecību 

un piemiņas dāvaniņas. Liels 

prieks, ka legālo satiksmes 

dalībnieku skaits mūsu pusē 

palielinājās par septiņpad-

smit jaunajiem satiksmes da-

lībniekiem.

Apsveicam bērnus ar ve-

losipēda vadītāja apliecības 

saņemšanu. Lai iegūtās zinā-

šanas ir labs palīgs ikdienā, 

braucot ar velosipēdu vai 

ejot ikdienas gaitās.

Paldies Ceļu satiksmes 

drošības direkcijai par doto 

iespēju!

Paldies Krustpils novada 

pašvaldībai un Sūnu pamat-

skolai par sadarbību!

 Informāciju sagatavoja:
Kūku bibliotēkas vadītāja

Jeļena Hnikina

Bērni saņem velosipēda 
vadītāja apliecības
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K  par p ties par ugunsdroš bu sav s m j s?

Ja saproti, ka pats saviem spēkiem netiksi ar situāciju galā, 
sauc palīgā ugunsdzēsējus glābējus!

Personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, 
kā arī, atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai 

pamanot ugunsgrēku.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem
ir jārūpējas par ugunsdrošību ne tikai savā dzīvoklī,

bet arī mājas koplietošanas telpās. Dūmu detektors

Uzstādi mājoklī dūmu detektoru,
kas ar skaņas signālu savlaicīgi ziņos

par radušos sadūmojumu!
Dūmu detektors ir jāuzstāda pie griestiem 

tajās mājokļa telpās, kurās pārsvarā 
uzturas vai guļ mājokļa iemītnieki.

Detektora apkope ir vienkārša. 
Nepieciešams savlaicīgi nomainīt bateriju 
un ik pa laikam ar kontroles (testa) pogu 

pārbaudīt tā darbspēju.

Ugunsdzēsības 
aparāts

Ugunsdzēsības aparāts ir drošākais 
ugunsdzēsības līdzeklis ugunsgrēka 

dzēšanai tā aizdegšanās sākuma stadijā.
Atceries! Dzēst ugunsgrēku ar 

ugunsdzēsības aparātu drīkst tikai tad, 
ja dzēšana nerada draudus tavai dzīvībai.

Ugunsdzēsības 
pārklājs

Degošais priekšmets ar pārklāju ir 
jānosedz pilnībā, un to nedrīkst noņemt, 
kamēr degšana nav pilnīgi beigusies un 

degošais priekšmets atdzisis.

Ugunsdzēsības pārklājs ir speciāls,
liesmu izturīgs pārklājs, ko var izmantot 

nelielu ugunsgrēku dzēšanai.
Ar pārklāju samazina skābekļa piekļuvi 

degšanas vietai, un ugunsgrēks
tiek noslāpēts.

Atkritumu vadu lūku vākiem
ir jābūt cieši aizveramiem

un pastāvīgi aizvērtā stāvoklī, lai nepieļautu 
dūmu izplatību ugunsgrēka gadījumā.

Objektos ar autonomo apkuri
pirms apkures sezonas (līdz 1. novembrim)

jāveic dūmvadu tīrīšana.

Bēniņos un pagrabā
neglabājiet degtspējīgus

priekšmetus un noslēdziet,
lai nepieļautu nepiederošu

personu iekļūšanu.

Neaizkraujiet 
ar priekšmetiem

koplietošanas telpas
un evakuācijas ceļus!

Smēķēšana
koplietošanas telpās

ir aizliegta!

Atbildību par ugunsdrošību koplietošanas telpās
iespējams deleģēt pārvaldniekam pārvaldīšanas līgumā.

Daudzdzīvokļu mājai ir jābūt izstrādātai
ugunsdrošības instrukcijai un visiem mājas iedzīvotājiem

ir jābūt iepazīstinātiem ar to.

Ja tiek izmantota gāze, 
tvaika nosūcējs nedrīkst 

būt pievienots vienīgajam 
dabīgās ventilācijas kanālam.

Reizi 10 gados ir jāveic 
elektroinstalāciju pārbaude.

Dabīgās ventilācijas kanālu 
pārbauda un tīra ne retāk kā 
reizi 5 gados, bet ja objektā 

ir gāzes aparāts –
ne retāk kā reizi 3 gados.

Aizliegts izmantot bojātu vai 
paštaisītu elektroinstalāciju, 

elektroiekārtu un 
elektroierīci!

Ko dar t, ja k  ir izc lies ugunsgr ks?

Katru dienu ēdiena gatavošana
izraisa ugunsgrēkus!

Neatstāj pannu vai katliņu
uz ieslēgtas plīts bez uzraudzības!

Atliec citus darbus,
kas prasa laiku un uzmanību!

Kamēr gatavo ēdienu,
nedodies uz blakus istabu

skatīties televizoru!

Uzstādi mājoklī dūmu detektoru,
kas ar skaņas signālu savlaicīgi ziņos

par radušos sadūmojumu!

Nelej 
degošai 

pannai vai 
katlam 
virsū 

ūdeni!

Liesmas var dzēst ar 
ugunsdzēsības aparātu, 

uzberot dzeramo 
sodu vai pārklājot 

ar vāku, blīvu audumu 
vai ugunsdzēsības 

pārklāju!

Kā droši
pagatavot maltīti?

Ko darīt, ja gatavojot 
ēdienu notikusi nelaime?

Izslēdz plīti!

Nodzēs liesmas!

Atver logu un durvis,
lai izvēdinātu telpu 
no indīgajiem dūmiem!

www.vugd.gov.lv /ugunsdzeseji /Latvianfirefighters

Nekrīti panikā, objektīvs situācijas novērtējums un pareiza 
rīcības izvēle palielinās tavu iespēju izglābties.

Ja telpā izveidojas liels sadūmojums, rāpo uz tuvāko izeju. 
Atrodoties pie grīdas, būs labāka redzamība un lielāka 

iespēja paglābties no sadūmojuma un karstuma ietekmes.

Ja iesp jams izk t no kas:

  Pirms atver durvis, uzmanīgi tās patausti; ja jūti, 
ka tās nav karstas, mazliet paver un pārliecinies, 
vai otrā pusē nav dūmu un uguns.

  Kad esi izkļuvis no telpas, aizver durvis, – 
tas mazinās uguns izplatību un aizsargās tavu 
īpašumu.

  Ja ēkā ir spēcīgs sadūmojums, nemēģini meklēt, 
kurā vietā deg. Dodies uz izeju!

  Ugunsgrēka gadījumā neizmanto liftu.
  Kad esi nokļuvis drošībā, zvani uz numuru 112.
  Neej atpakaļ mājā, kamēr ugunsdzēsēji glābēji 

to nav atļāvuši.

Ja nav iesp jams izk t no kas:

  Ja pataustot jūti, – durvis ir karstas – neatver tās! 
Aiz tām ir liesmas un sadūmojums.

  Lai aizkavētu dūmu iekļūšanu telpā, 
nosedz durvju spraugas ar mitriem dvieļiem, 
segām vai apģērbu.

  Ja ir pieejams telefons, zvani uz numuru 112.
  Ja iespējams, aizsedz degunu un muti

ar kādu samitrinātu materiālu, tas filtrēs dūmus 
un elpot būs vieglāk.

  Rāpo pie loga un mazliet paver to, jo,
atverot logu pilnīgi, var rasties caurvējš,
kas veicinās dūmu pieplūdumu istabā.

  Turies zemu pie loga, lai varētu elpot gaisu 
no ārpuses un izvairīties no dūmiem,
kas piepilda telpu.

  Tikai galējas nepieciešamības gadījumā atver logu 
pilnīgi vai izsit stiklu. Tādā gadījumā dūmi var 
iekļūt istabā arī no mājas ārpuses.

  Signalizē ugunsdzēsējiem glābējiem par savu 
atrašanās vietu, radot troksni vai vicinot 
kādu apģērba gabalu.

Mežāres pamatskolas 

sporta zālē 1. martā norisi-

nājās pirmais Krustpils no-

vada atklātais telpu futbola 

nakts turnīrs, kurā piedalījās 

astoņas komandas. Spēles 

turnīrā bija ļoti spraigas un 

interesantas, intriga par uz-

varētāju saglabājās līdz pat 

turnīra beigām. Sacensības 

sākās piektdien, 1. martā 

septiņos vakarā, bet fi nāla 

spēle beidzās īsi pirms čet-

riem no rīta.

Turnīrā startēja astoņas 

komandas - “Audi Jēkabpils”, 

“Krustpils”, “Trakie bebri”, “Me-

žāre”, “Apbedīšanas birojs”, 

“VUGD Aizkraukle”, “Dignāja/

SS”, “Entuziasti”. Komandas 

sākotnēji cīnījās divās apakš-

grupās. Pēc apakšgrupu spē-

lēm labākās četras koman-

das turpināja cīņu par uzva-

ru. Vislabāk apakšgrupu spē-

lēs veicās komandām „VUGD 

Aizkraukle”, „Krustpils”, “Trakie 

bebri” un “Entuziasti”. Pirma-

jā pusfi nālā tikās komandas 

„Trakie bebri” un „Krustpils” 

– spēle aizritēja ļoti līdzvēr-

tīgā un saspringtā cīņā, taču 

veiksmīgāki izrādījās koman-

das „Trakie bebri” spēlētāji. Arī  

otra pusfi nāla spēle starp ko-

mandām „VUGD Aizkraukle” 

un „Entuziasti” izvērtās pusfi -

nālspēlei atbilstoša – cīņa par 

katru laukuma centimetru 

un līdz pēdējai sekundei. Ot-

rajā pusfi nālā  pārāka tomēr 

izrādījās komanda “VUGD 

Aizkraukle”.

Atbalstītāju ovāciju pava-

dībā par trešo vietu izvērtās 

ļoti karstasinīga spēle starp 

mājinieku komandu „Krust-

pils ” un komandu „Entuzi-

asti”. Cīņā par bronzas me-

daļām veiksmīgāki tomēr  

izrādījās  komandas “Entuzi-

asti” spēlētāji. Komandā “En-

tuziasti” spēlēja Dairis Jaku-

bovskis, Ingus Silakrankers, 

Jānis Druvenieks, Armands 

Kalvāns, Ēriks Kalvāns, Raivo 

Liepiņš, Ritvars Druvenieks.

Atlika vien   noskaidrot 

Krustpils novada atklātā tel-

pu futbola nakts turnīra uz-

varētājus – fi nālspēlē tikās 

komandas „Trakie bebri” un 

“VUGD Aizkraukle”. Saspring-

tā fi nālspēlē  ar rezultātu 1:0 

uzvarēja komanda “VUGD 

Aizkraukle”, kas virs savām 

galvām cēla lielo kausu un 

kāra kaklā zelta medaļas.

Komandā “Trakie beb-

ri” spēlēja Janeks Make-

jevs, Askolds Konoščenoks, 

Andrejs Ļeščovs, Andrejs 

Makarejevičs, Mihails Ļeš-

čovs, Konstantīns Bobrovs, 

Armands Tiltiņš, Kaspars Ne-

verovskis

Uzvarētāju komandā spē-

lēja Artūrs Reidzāns, Aleksis 

Ļebedevs, Aleks Stecs, Ainārs 

Mičulis, Andrejs Ostvalds, 

Guntis Džeriņš, Guntars Lau-

kazīle, Staņislavs Molčanovs 

un Valdis Džeriņš. 

Šī turnīra organizēšanā 

un veiksmīgā norisē tika ie-

saistīti cilvēki, kuriem jāsaka 

milzīgs paldies – medmāsi-

ņai par rūpēšanos visa tur-

nīra garumā par  dalībnieku 

veselību, futbola tiesnešiem 

nenogurstošu tiesāšanu visa 

turnīra garumā, protokolis-

tiem, tehniskajiem darbinie-

kiem un brīvprātīgajiem jau-

niešiem par atbalstu pasā-

kuma plānošanā un  norisē.

Uz tikšanos nākošgad! 

Informāciju sagatavoja: 
Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste 
Angelīna Tukiša

Ar spraigām cīņām aizvadīts pirmais  Krustpils novada telpu 
futbola nakts turnīrs
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Antūžu speciālā inter-

nātpamatskola uzņēmusies 

iniciatīvu popularizēt liet-

pratības nozīmi praktiskajās 

situācijās bērniem un jaunie-

šiem ar garīgās attīstības trau-

cējumiem, rīkojot lietpratības 

konkursus minētajai mērķau-

ditorijai. 27. februārīAntūžos 

pulcējās izglītības program-

mas 21015911 izglītojamie 

no Antūžu, Aleksandrovas, 

Dzelzavas, Ezersalas, Maltas 

un Rudzātu speciālajām inter-

nātpamatskolām. Skolēni iz-

lozes kārtībā tika sadalīti jauk-

tās komandās, visiem bija no-

drošināta iespēja sadarboties, 

parādīt savas spējas, mācīties 

no vienaudžiem. Dalībnieki 

ar prieku iesaistījās konkursa 

aktivitātēs, pildot dažādus 

sadzīviskus uzdevumus po-

zitīvā gaisotnē, ātri saliedējās 

izlozēto komandu kolektīvi, 

radās pat jauni draugi. Darbi 

ļoti dažādi – iepazīšanās (sava 

portreta veidošana); apavu 

kopšana (prasmes sašņorēt 

apavus demonstrēšana, vie-

nādu apavu atrašana un to 

nospodrināšana); apģērba 

dekoru veidošana un krellīšu 

vēršana; fi ziskās aktivitātes; ro-

taļas; tostermaizīšu cepšana; 

vajadzēja parādīt savas zinā-

šanas zobu tīrīšanā un atkri-

tumu šķirošanā, kā arī precīzi 

izpildīt norādījumus lietišķajā 

spēlē (improvizētas picas ga-

tavošana). Ar motivējošām 

uzslavām skolotāji uzmundri-

nāja ne tikai savējos, bet arī 

citu skolu skolēnus.

Kamēr bērni praktiski dar-

bojās, pildot vispusīgus kon-

kursa uzdevumus, arī skolotā-

jiem tika nodrošināta iespēja 

apgūt profesionālās kompe-

tences pilnveides program-

mu “Speciālajā pedagoģijā 

pielietojamās attīstības korek-

cijas metodes”. Programma 

piedāvāja iespēju piedalīties 

ar praktiskiem demonstrē-

jumiem bagātinātās lekcijās, 

pilnveidot profesionālo kva-

lifi kāciju, apgūt zināšanas un 

prasmes, kas saistītas gan ar 

individuālā darba, gan ar sa-

darbības kompetenču attīs-

tīšanu, akcentējot vispusīgu 

attīstības korekcijas metožu 

pielietojuma iespēju aspektus 

izglītojamo ar speciālām vaja-

dzībām izglītošanas procesā.

Pasākuma noslēgumā visi 

konkursa dalībnieki tika go-

dināti par spēju izprast, vēr-

tēt, pamatot savas domas, 

meklēt dažādus risinājumus 

sarežģītās situācijās, radoši ri-

sināt dažnedažādas sadzīves 

problēmas, katrs pasākuma 

dalībnieks saņēma vērtīgas 

dāvanas.   Konkursa rīkotāji 

pateicas par veiksmīgo sa-

darbību ne tikai visiem pa-

sākuma dalībniekiem, bet arī 

saviem atbalstītājiem: Krust-

pils novada pašvaldībai, SIA 

“BRAHMA GROUP”, Jēkabpils 

novada Izglītības un kultūras 

pārvaldei un Jēkabpils tūris-

ma informācijas centram.

Informāciju sagatavoja: 
Antūžu speciālā 

internātpamatskolas
 direktora vietniece izglītības 

jomā Aija Ozoliņa

Lietpratības konkurss izglītības 
programmas 21015911 izglītojamajiem

Februāra pirmspēdējā 

dienā, 27. februārī, Krustpils 

kultūras namā norisinājās Jē-

kabpils Galvenās bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļas or-

ganizētais “Nacionālās Skaļās 

lasīšanas sacensības” Jēkab-

pils reģiona fi nāls, kur par 

Skaļās lasīšanas čempionu 

kļuva Krustpils pamatskolas 

5.klases skolniece Viktorija 

Armale.

Skaļās lasīšanas sacensības 

Latvijā tiek organizētas otro 

gadu pēc kārtas. Sacensību 

ideja ir ņemta no Holandes, 

to Latvijā organizē Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas, Bēr-

nu literatūras centrs. 

Jēkabpils reģiona fi nālā 

kopā piedalījās 11 skolas un 

viena bibliotēka, kopā 13 da-

lībnieki. Par Jēkabpils reģiona 

Skaļās lasīšanas čempionu 

tika atzīta V. Armale, kura 

lasīja fragmentu no Mega-

nas Makdonaldas grāmatas 

“Džūdija Svilpaste kļūst sla-

vena”. 

Žūrija dalībniekus vērtēja 

pēc dažādiem kritērijiem, bet 

galvenie no tiem bija skaidra 

dikcija, spēja ar stāstu aizraut 

auditoriju, atbilstošs uzsva-

ru lietojums, prasme veidot 

kontaktu ar auditoriju, paska-

tīšanās uz klausītājiem laiku 

pa laikam un prasme izman-

tot savu balsi. 

V. Armalei Skaļās lasīšanas 

sacensībām gatavoties pa-

līdzēja skolotāja Inese Grau-

duma. Skolotāja skaidroja, 

ka, ievērojot pasākuma no-

likumu, grāmatas cītīgi lasīja 

visa   Krustpils pamatskolas 

5. un 6. klase un gatavojās 

bibliotekāres S. Stiebriņas or-

ganizētajam Skaļās lasīšanas 

pasākumam skolā. “Žūrijai bija 

grūti izvērtēt labāko, jo izvē-

lētās grāmatas bija aizraujo-

šas un dalībnieku uzstāšanās 

atbilda konkursa nolikumam. 

Tomēr vispārliecinošākā bija 

V. Armales  izvēlētās grāmatas 

motivācija, kur galvenā varo-

ne, tāpat kā Viktorija, piedalī-

jās konkursā un izbaudīja visu 

sajūtu gammu, ko nozīmē uz-

stāties publikas priekšā,” atzina 

I. Grauduma. “Noklausoties 

Viktorijas uzstāšanos skolā, 

bija pārliecība par meitenes 

spēju veiksmīgi startēt re-

ģionālajā fi nālā un pārstāvēt 

skolas godu. Viktoriju ļoti at-

balstīja ģimene, mamma bija 

ieradusies arī uz fi nālu un juta 

līdzi kopā ar Krustpils pamat-

skolas drosmīgo un krāšņo 

līdzjutēju komandu, kura bija 

sagatavojusi plakātu “Viktorijai 

jā-uz-var!”.” 

Arī pati V. Armale atzīst, ka 

ticēja saviem spēkiem, jo juta 

atbalstu un ticību viņai gan 

no ģimenes, gan skolas pu-

ses: “Klausoties visu dalībnie-

ku uzstāšanos un uzzinot, ka 

tikai viens ir uzvarētājs likās 

nereāli iegūt galveno titulu, 

bet iekšēji ticēju sev, tāpat, kā 

man ticēja mana mīļā skolo-

tāja Inese, kas vienmēr prot 

nomierināt un uzmundrināt. 

Uzzinot, ka esmu izvirzīta 

valsts fi nālam, no prieka rau-

dāju. Liels paldies skolotājām 

– Inesei, Sanitai, Dacei, Initai, 

kuras bija skolas žūrijā un 

izvirzīja mani reģionālajam 

konkursam, noticēja man un 

deva iespēju piedalīties. Man 

ir gandarījums un prieks, ka 

viņu cerības attaisnojās.”

Skolotāja   I. Grauduma 

saka lielu paldies skolas at-

balsta komandai, žūrijai par 

atzinīgo novērtējumu un 

pasākuma vadītājai par uz-

mundrinājuma vārdiem da-

lībniekiem.

 Skaļās lasīšanas valsts fi -

nāls notiks šī gada maijā Lat-

vijas Nacionālajā bibliotēkā 

(LNB) un fi nāla uzvarētājs 

uz gadu tiks iecelts par LNB 

Bērnu direktoru.   Konkursa 

nolikumā tiek informēts, ka 

“konkursā katrs reģionālais 

uzvarētājs lasīs fragmentu no 

izvēlētās grāmatas un frag-

mentu no citas, iepriekš ne-

zināmas grāmatas, kas viņam 

tiks iedota fi nāla norises rītā. 

Valsts fi nāls būs krāšņi svēt-

ki, uz kuriem tiks ielūgta visa 

lasīšanas čempiona klase. 

Starp lasīšanas sesijām uzstā-

sies populārs mākslinieks vai 

mūziķu grupa.”

Informāciju sagatavoja: 
J. Iie

Foto: Jēkabpils Galvenā 
bibliotēka

Krustpils pamatskolas skolniece kļūst par Skaļās 
lasīšanas čempionu Jēkabpils reģionā

Klāt pavasaris. Pirmssko-

las izglītības iestādēs strauji 

tuvojas izlaidumu laiks. Ve-

cākiem pienācis brīdis izvē-

lēties piemērotāko skolu sa-

viem bērniem.

Pirmā skolas diena pirmajā 

klasē ir īpaša un neaizmirs-

tama. Sākas jauns un intere-

sants ceļojums, kurā būs gan 

prieki, gan uzvaras, gan grū-

tības. Sūnu pamatskolā kopā 

priecāsimies gan par mazām, 

gan lielām veiksmēm un 

sniegsim atbalstu grūtībās, ja 

tādas radīsies. 

Skolā katram ir iespēja 

sevi realizēt mācību un arī 

ārpusstundu darbā. Mums 

notiek dažādi pasākumi, 

braucam mācību ekskur-

sijās, 5.-9.klases skolēni 

par labām sekmēm var 

nopelnīt stipendiju. Savas 

prasmes un talantus var at-

tīstīt arī dažādos pulciņos: 

ansamblis, vizuālā māksla, 

vieglatlētika, teātris, orien-

tēšanās, mazpulki, jaunsar-

gi, kā arī reizi nedēļā brau-

cam apgūt peldētprasmi 

peldbaseinā “Citrus”

Ēdināšana skolā 1.-6.klases 

skolēniem ir bez maksas, kā 

arī 7.-9.klases skolēniem, kuri 

deklarēti Krustpils novadā. 

Uz skolu un atpakaļ uz mā-

jām, mācību ekskursijās mūs 

vizina skolas autobuss.

Mums ir sakopta skolas 

apkārtne un mājīgas kla-

ses telpas, radoši pedagogi, 

logopēds, psihologs, med-

māsa un skolotāju palīgi, ja 

nepieciešama papildus palī-

dzība. 

Esam lepni, ka jau 2020. 

gadā svinēsim Sūnu skolas 

100 gadu jubileju.

Ja vēlaties tuvāk iepazīties 

ar skolu, skolas vadību un 

nākamās 1. klases audzinā-

tāju Daci Vališinu, tad gaidī-

sim 2019.  gada 15. maijā 

plkst. 14.20 uz vecāku un 

nākamo pirmklasnieku sa -

pulci Sūnu pamatskolā.

Sīkāka informācija pa tele-

foniem 56228004, 28676947.

 Informāciju sagatavoja:
Dace Vališina

nākamās 1.klases 
audzinātāja

Sūnu pamatskola gaida 
topošos pirmklasniekus!

MAINĪJIES 
ATAŠIENES 

PASTA NODAĻAS 
MODELIS UN 

DARBA LAIKS!
Adrese: Liepu iela 14A, 

Atašiene, Atašienes 
pagasts

Darba laiks: 
pirmdiena-piektdiena 

12:00-13:00 
Kontak  ālrunis: 

23281434
Atašienes pasta pa-
kalpojumu sniegšanas 
vietā pieejami šādi pa-
kalpojumi: 
Vienkāršu un ieraks  -
tu vēstuļu vai pastkaršu 
nosū  šana
Iekšzemes un pārro-
bežu vēstuļu korespon-
dences pieņemšana un 
nosū  šana
Iekšzemes un pārrobe-
žu pasta paku pieņem-
šana un nosū  šana
Pastmarku un aplokš-
ņu iegāde
Preses izdevumu abo-
nēšana
Iemaksas Pasta norē-
ķinu sistēmā
Naudas pārvedumu 
izmaksa
Komunālo maksājumu 
un citu rēķinu apmaksa
Komercpreču iegāde 
mazum  rdzniecībā
Lai ienākošos reģistrē-
tos sū  jumus saņemtu 

Atašienē, aicinām dienu 
iepriekš pieteikt šo 

pakalpojumu pa tālruni 
25700115.
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27. februārī Variešu sā-

kumskolas komandas - 

zēni un meitenes devās uz 

netālo Ābeļu pamatskolu, 

kurā risinājās starpnovadu 

skolēnu sporta spēļu sa-

censības tautas bumbā. 

Savu spēku, ātrumu, iz-

veicību, lokanību rādīja 

Rubeņu pamatskola, Biržu 

pamatskola, Zasas vidus-

skola, mājinieki Ābeļu pa-

matskola, kā arī mēs, Varie-

šu sākumskola. 

Tautas bumbas spēli 

dalīja 2 grupās - meiteņu 

komandas un zēnu ko-

mandas. Mūsu skolas mei-

tenes bija ļoti aktīvas, prata 

izvairīties no bumbas, bet 

bija neveiksmīgi aizvadītas 

spēles un neprecīzi metie-

ni. Varbūt tas tāpēc, ka pir-

mo reizi devās uz sacensī-

bām. Variešu sākumskolas 

puišiem izvērtās ļoti sīva 

cīņa starp pretinieku spē-

lētājiem, kurā komandai 

bija svarīgs katrs punkts 

un katra precīzi mesta un 

trāpīta bumba. Viņi izrādī-

ja savu veiklību, precizitāti, 

spēja veiksmīgi cīnīties, ie-

gūstot augsto 2.vietu, aiz 

sevis atstājot Biržus, Zasu 

un Rubeņus. Nepieveicami 

tomēr palika vietējie Ābeļu 

puiši. 

Variešu sākumskola ļoti 

priecājas par skolēnu pa-

nākumiem tautas bumbas 

sacensībās!  Lepojamies ar 

to, ka skolā ir skolēni, kas 

sevi pierāda sportā un pie-

dalās  sacensībās, iegūstot 

godalgotās vietas. 

Novēlu skolēniem ne-

baidīties pierādīt sevi – būt 

atvērtiem, nepiekāpīgiem, 

ar savu pārliecību, spēku 

sevī!

Vienmēr par jums turam 

īkšķus!

 Informāciju sagatavoja:
Asja Jaksone

Variešu sākumskolas zēnu tautas bumbas komanda iegūst 
2.vietu starpnovadu sacensībās

VĪPES PAMATSKOLA AICINA 
PIETEIKTIES DARBĀ ANGĻU VALODAS 

SKOLOTĀJU 

PRASĪBAS PRETENDENTAM: 
• izglītība saskaņā ar normatīvajiem aktiem: augstākā 
pedagoģiskā izglītība un atbilstoša mācību priekšmeta 
skolotāja kvalifi kācija vai pedagogs, kurš iegūst 
augstāko pedagoģisko izglītību,
• labas komunikācijas spējas.
Alga 710,00 EUR par likmi
Uzņēmums Krustpils novada pašvaldība, 
Reģ.Nr.90009118116
Darba vietas adrese Vīpes pamatskola, Vīpes skola, 
Vīpes pagasts, Krustpils novads, LV 5238 
Darba laika veids 
Nepilnais darba laiks (0,43 slodzes)
Darba veids Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts 
(Curriculum Vitae), kurā norādīta kontaktinformācija 
(pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
2. Pieteikuma vēstule,
3. Izglītību, kvalifi kāciju un papildizglītību apliecinošu 
dokumentu kopijas.
4. Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta 
kopija, kas apliecina, ka pretendents prot valsts valodu 
augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas 
pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās 
programmas latviešu valodā).

Dokumentus lūdzam iesniegt līdz 10.04.2019. Vīpes 
pamatskolā, Vīpes skola, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads, LV 5238, vai nosūtot ar drošu elektronisko 
parakstu parakstītus dokumentus uz elektronisko pasta 

adresi: vipespsk@krustpils.lv
Konsultācijas, uzziņas: 26603931 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo 
daļu, Krustpils novada pašvaldība informē, ka:
1. jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai 
nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2. iepriekš minētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Krustpils nova-
da pašvaldība, kontaktinformācija: Rīgas ielā 150A, Jēkabpils, LV-5202.

Krustpils novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli šādus īpašumus:
1. Izīrētu dzīvokli “Spunģēni 3”-4, Spunģēņi, Krustpils 
pagasts, Krustpils novads, sākumcena 3200 EUR;
2.  “Sauku fermu”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 
sākumcena 1200 EUR;
3. “Vārpas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 
sākumcena 20900 EUR;
4. “Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 
sākumcena 15000 EUR;
5. “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 
sākumcena 25000EUR;
6. “Deles”, Kūku pagasts, Krustpils novads, sākumcena  
2000 EUR.

Pieteikties uz izsoli  var nākamajā dienā pēc 
sludinājuma publikācijas ofi ciālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis”, klātienē no 2019. gada 7. maija līdz 
2019. gada 8. maijam, plkst.17.00.

Izsole notiks 2019. gada 9. maijā. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties Krustpils novada 
pašvaldības mājas lapā – 
http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles 
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IZDEVĒJS: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150 a, Jēkabpils, LV-5202. 
Monika Kauranena, Tālrunis: 28304009 E-pasts: monika.kauranena@krustpils.lv METIENS: 3000 eksemplāri.
Par rakstu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. "Krustpils Novadnieku" var izlasīt arī www. krustpils.lv
IESPIESTS: SIA "Erante". 

Ne tikai 
jaunību un prieku,
Bet arī sirmo matu 
sniegu
Lai jūs viens otrā 
mīlētu!

Krustpils novada 
dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēta 
1 laulība. Sirsnīgi 
sveicam! 

Kur pelīte tu tecēji
Ar to liepu vācelīti?
Ciemā teku miegu 
nest
Mazajam bērniņam.
/L.t.dz./

Krustpils novada 
dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti pieci 
jaundzimušie – 
4 meitenes, 1 zēns

Sveicam 
mazulīšus un 
viņu vecākus!
Lai bērniņi 
aug veseli un 
laimīgi!

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

ATAŠIENES 
PAGASTĀ
21. aprīlī Annas 
Sātā Lustīgā lieldienu 
svinēšana kopā ar 
folkloras kopām
21. aprīlī 
plkst.22.00 Annas 
Sātā Lieldienu balle 

MEŽĀRES 
PAGASTĀ
20. aprīlī plkst.10 
Mežāres pamatskolas 
sporta zālē Krustpils 
novada volejbola turnīrs 
“Iešūpo pavasari” 
(pieteikšanās līdz 12. aprī-
lim, sīkāka informācija 
www.krustpils.lv)

KŪKU PAGASTĀ
21. aprīlī plkst.11 
Kūku pagasta brīvdabas 
estrādē “Mārdadzis” 
Dzelteno rukšu Lieldienu 
salidojums
11. maijā plkst.8.00 
Mārdadža tirdziņš – aici-
nām pieteikties tirgotā-
jus! (sīkāka informācija 
www.krustpils.lv)

 VARIEŠU PAGASTĀ
20. aprīlī plkst.10 
Variešu sākumskolas 
sporta zālē Krustpils 
novada volejbola turnīrs 
“Iešūpo pavasari” 
(pieteikšanās līdz 12. aprī-
lim, sīkāka informācija 
www.krustpils.lv)
21. aprīlī plkst.12 
Variešu birzītē Svinēsim 
Lieldienas ar dažādām 
jautrām izdarībām
21. aprīlī plkst.22 
Antūžu KN Lieldienu 
atpūtas vakars kopā ar 
“Pieciem Jāņiem”. Ieeja 
3,00 eiro

KRUSTPILS 
PAGASTĀ
21. aprīlī plkst.19 
Spunģēnu KN Krustpils 
pagasta amatierteātra 
“Savējie” pirmizrāde “Trī-
nes grēki” (Ieejas maksa 
2,00 eiro) un vēlāk Pa-
vasara balle plkst.22 ar 
grupu “Vēja Runa” (Ieejas 
maksa 5,00 eiro)

VĪPES PAGASTĀ 
17. aprīlī 
plkst.11.30 Vīpes 
pagasta bibliotēkā 
“Lieldienu radošā 
darbnīca” – izgatavosim 
Lieldienu rotājumus!
21. aprīlī 
plkst.13.00 Vīpes 
pagasta KN Lieldienu 
lustes “Liela diena nu ir 
klāt, varam olas ripināt”

Mirkļi kā laimes 
lāstekas pil,
Izkūst, pārvēršas 
vārdos “Reiz bija”.
Plaukstā guļ mitrums,
Drūp sapņu pils.
/I.Bērsons/

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI

NIEDRE JURIS                                  
14.07.1942.–23.02.2019.

PELSE DZIDRA                                
05.11.1938.–26.02.2019.

BOROVSKIS VALENTĪNS              
09.05.1961.–27.02.2019.

KUBLINSKA SELGA                        
15.12.1951.–06.03.2019.

ŠUBERTE REGĪNA                           
13.07.1926.–14.03.2019.

LUKSTARAUPE RAIDA                  
05.04.1934.–14.03.2019.

ARNTE VALENTĪNA                       
22.10.1939.–13.03.2019.

FEDOTOVA IRINA                           
12.05.1942.–21.03.2019.

ŠMITE KAIJA                                    
15.12.1943.–21.03.2019.

PĀVULS VALDIS                             
25.04.1950.–21.03.2019.

PURGAILE SARMĪTE                      
26.09.1962.–23.03.2019.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 


