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Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta 
darbība 2018.gadā skaitļos un faktos
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• Pašvaldības sociālais 

dienests administrē un no-

drošina šādus sociālos pa-

kalpojumus – psihosociālais 

sistēmiskais darbs, vecāku 

atbalsta grupu nodarbības, 

aprūpes mājās pakalpo-

jums, ģimenes asistenta 

pakalpojums, psihologa 

konsultācijas, psiholoģiskā 

palīdzība institūcijā, ilgstoša 

sociālā aprūpe un sociālā 

rehabilitācija, sociālā rehabi-

litācija dzīvesvietā bērniem, 

kuri cietuši no prettiesiskām 

darbībām, sociālā rehabilitā-

cija no vardarbības cietušām 

pieaugušām personām, ģi-

menes atbalsta centra pa-

kalpojums, sociālo dzīvokļu 

izīrēšana.

• Dienesta darbinieki veic 

izvērtēšanu pakalpojumu 

saņemšanai par valsts bu-

džeta līdzekļiem – asistenta 

pakalpojums cilvēkiem ar 

invaliditāti pašvaldībā, soci-

ālās rehabilitācijas pakalpo-

jumu saņemšanai (Sociālās 

integrācijas valsts aģen-

tūrai) un Personas ikdienā 

veicamo darbu un vides 

novērtēšana (Veselības un 

darbspēju ekspertīzes ārstu 

valsts komisijai).

• Pagastu pārvaldēs tiek 

nodrošināta Eiropas Atbal-

sta fonda vistrūcīgākajām 

personām (EAFVP) atbal-

sta komplektu izsniegšana 

trūcīgām, krīzes situācijā 

esošām ģimenēm (perso-

nām) un maznodrošinā-

tām ģimenēm (personām), 

ja izziņā ir speciāla atzīme, 

ka tā atbilst EAFVP atbalsta 

saņemšanas nosacījumiem. 

Tiek izsniegti pārtikas pre-

ču komplekti, higiēnas un 

saimniecības preču kom-

plekti, papildus pārtikas 

preču komplekti maziem 

bērniem vecumā no 7 līdz 

24 mēnešiem, papildus 

higiēnas preču komplekti 

maziem bērniem vecumā 

no 0 līdz 24 mēnešiem un 

individuālo mācību piede-

rumu komplekts bērnam 

vecumā no 5 – 16 gadiem.

• 2018.gadā veikta Soci-

ālā dienesta klientu anke-

tēšana ar mērķi noskaidrot 

iedzīvotāju viedokli par ak-

tuālākajām problēmām no-

vadā, sociālā dienesta dar-

bu, kā arī Krustpils novadā 

pieejamajiem sociālajiem 

pakalpojumiem un iespēju 

uzlabot to kvalitāti. 

Anketēšanā piedalījās 91 

respondents. 

Kā Krustpils novadā saņemtie sociālie 
pakalpojumi un sociālā palīdzība ir 
ietekmējuši Jūs?

Kādas problēmas Jūsuprāt ir visaktuālākās 
Krustpils novadā?

Kas no minētajām problēmām 
skar tieši Jūs?

Kurus no Sociālā dienesta piedāvātajiem 
pakalpojumiem esat izmantojis?

Sociālā dienesta darbu anketēšanas 
dalībnieki novērtēja pēc vairākiem 
kritērijiem
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Piedāvāto pakalpojumu klāsts 23 38 14 2

Klientu pieņemšanas laiki 24 44 10 4

Darbinieku attieksme/ kompe-

tence pret klientu

42 27 10 3

Darbinieku pieejamība 27 37 12 1 1

Iespēja būt uzklausītam un 

saņemt atbalstu

32 34 10 3

Informācijas sniegšana par 

sociālajiem pakalpojumiem 

un sociālo palīdzību 

34 31 11 6

Konfi dencialitātes nodrošinā-

šana, ziņu neizpaušana

29 24 16 2 2

Pieejamā informācija uzgaidā-

majā telpā ir vienkārša, daudz-

pusīga un viegli uztverama

21 36 17 3 1

Iedzīvotāju izteiktie 
priekšlikumi, 
vērtējumi sociālā 
darba uzlabošanai 
novadā 
• Krustpils novada sociālā die-

nesta darbs tiek vērtēts augstu, 

īpaši uzlabojumi nav nepiecie-

šami, turpināt iesākto, jo viss 

notiek tikai pozitīvi

• Esmu apmierināta

• Visiem labu veselību un pa-

nākumus darbā! Lai Jums viss 

izdodas un veicas!

• Paldies kas ir strādnieki kur var 

informēt kā var izdzīvot bez-

darbnieks

• Tā strādāt

• Vēlos, lai uz vietas būtu pieeja-

mi masāžas pakalpojumi

• Esmu apmierināta – paldies!

• Viss kārtībā

• Strādāt tikpat labi un atsaucīgi

• Gribētos, lai būtu lielāka at-

sauksme pret cilvēkiem, kā arī 

gados vecākiem cilvēkiem

• Viss apmierina

• Tā turpināt uz priekšu

• Būtu vēlams palielināt pabal-

stus naudas izteiksmē, taču 

valsti tas neinteresē

• Labāk strādāt

• Viss ir kārtībā

• Lai būtu darbs!

Sociālais darbs ar 
ģimenēm 
un bērniem
PASĀKUMS, DARBĪBAS 

VEIDS: Bērnu/ jauniešu no-

metnes.

LAIKS, REGULARITĀTE: 

2018. gada vasarā notika sešas 

bērnu./ jauniešu nometnes, 

katras ilgums – piecas dienas.

KLIENTU SKAITS: 113

Šī darba rezultātā tiek iepa-

zīti gandrīz visi novada bērni 

un jaunieši. Tiek izprasta situā-

cija katrā ģimenē, un līdz ar 

to palielinās arī sociālā darba 

efektivitāte. Nometņu dalīb-

nieki iesaistīti savas dzīves vi-

des uzkopšanā un uzlaboša-

nā, veido savu atbildību pret 

novadu, valsti.

Trīs nometnes:

 „Kūku vasara” (Kūku pa-

gastā, pie Sūnu pamatskolas, 

25.06.2018. – 29.06.2018.) da-

lībnieku skaits – 27

„Aicinājums” (Spunģēnos 

– pie sporta zāles, Krust-

pils pagastā, 23.07.2018. – 

29.07.2018.), dalībnieku skaits 

– 14, 

 „Vīpes akmentiņi” (Vīpes 

pagastā – pie kultūras nama, 

16.07.2018. – 20.07.2018.) da-

lībnieku skaits – 22, 

Vadīja sociālā darbiniece 

darbam ar ģimenēm ar bēr-

niem Inita Gādmane

Trīs nometnes:

 „Vilinājums” (Atašienē 

– pie kultūras nama, Atašie-

nes pagastā, 25.06.2018. – 

29.06.2018.) dalībnieku skaits 

– 12, 

 „Mežāres elpa” (Mežā-

res pagastā. Mežārē – pie 

kultūras nama, 16.07.2018. – 

20.07.2018.) dalībnieku skaits 

– 14, 

 „Varieši var!” (Variešu 

pagastā, pie kultūras nama, 

23.07.2018. – 29.07.2018..) da-

lībnieku skaits – 24.

Vadīja sociālā darbiniece 

Marija Goršeltova. Nometņu 

vadīšanā iesaistīti jaunieši – 

brīvprātīgā darba veicēji.

PASĀKUMS, DARBĪBAS 

VEIDS: Vecāku atbalsta gru-

pas nodarbības

LAIKS, REGULARITĀTE: Tās 

pulcējas katrā pagastā vienu 

reizi trīs nedēļās.

KLIENTU SKAITS: Vidējais 

apmeklētāju skaits visā nova-

dā ir 45 vecāki

Visos novada pagastos re-

gulāri notiek vecāku atbalsta 

grupu nodarbības, kuru dar-

bība vērsta uz vecāku pras-

mju paaugstināšanu, izprat-

nes veidošanu par pozitīvas 

audzināšanas principiem un 

bērnu vecumposmu īpatnī-

bām. Atbalsta grupu nodarbī-

bās iesaistās pagastu sociālie 

darbinieki, skolu pedagogi, 

psihologs un citi speciālisti, 

kas var sniegt savas zināša-

nas un praktisko pieredzi, lai 

papildinātu vecāku komu-

nikācijas prasmes, iemaņas 

sadarbībā ar institūcijām un 

motivāciju sniegt saviem bēr-

niem pilnvērtīgu audzināša-

nu un pozitīvu emocionālo 

atbalstu ikvienā dzīves jomā.. 

Trūcīgo ģimeņu vecākiem, 

kas ir sociālās palīdzības sa-

ņēmēji, apmeklējums vecāku 

atbalsta grupā tiek noteikts kā 

obligāts līdzdarbības pienā-

kums, lai veicinātu ģimenes 

dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

Interese par ģimeņu ar bēr-

niem vecāku atbalsta grupu ir 

arī citiem vecākiem – ne Soci-

ālā dienesta klientiem, kas arī 

iesaistās šajās nodarbībās, un 

apmeklētāju skaitam ir ten-

dence pieaugt.

Sadarbībā ar Krustpils no-

vada pašvaldības Attīstība 

nodaļu tiek īstenots projekts 

“Veselības veicināšanas un 

slimību profi lakses pasākumi 

Krustpils novada iedzīvotā-

jiem” (9.2.4.2/16/I/012) sadar-

bībā ar dažādu nozaru spe-

ciālistiem

PASĀKUMS, DARBĪBAS 

VEIDS: Vecāku atbalsta grupu 

dalībnieku ekskursija

LAIKS, REGULARITĀTE: 

2018. gada 21.maijā

KLIENTU SKAITS: 45

Atbalsta grupām noorga-

nizēta kopīga ekskursija uz 

Jēkabpils novadu – Zasas 

pagastu, Rubeņu pagastu, 

Raiņa muzeju Tadenavā – lai 

iepazītos ar citās Latvijas paš-

valdībās organizētajām bied-

rībām, kas sekmē sabiedrības 

aktivitātes, ģimeņu ar bēr-

niem vērtību saglabāšanu.

PASĀKUMS, DARBĪBAS 

VEIDS: Uzvedības sociālās 

korekcijas programmas

KLIENTU SKAITS: Aktīvas 

uzvedības korekcijas prog-

rammas bija 4 bērniem

Programmu izstrādā sociā-

lais darbinieks darbam ar ģi-

menēm ar bērniem, sadarbo-

joties ar skolu pedagogiem, 

psihologu, interešu izglītības 

pedagogiem un citiem spe-

ciālistiem. Krustpils novadā 

uzvedības sociālās korekcijas 

programmu nepieciešamī-

bas un to sastādīšanas skaits, 

iespējams, ir samazinājies, jo 

notiek intensīvs preventīvais 

sociālais darbs ar ģimenēm 
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un bērniem – bērnu nomet-

nēs, vecāku atbalsta grupās, 

individuālās konsultācijās u.c..

PASĀKUMS, DARBĪBAS 

VEIDS: Atbalsts ģimenēm 

krīzes situācijās

KLIENTU SKAITS: 25 ne-

pilng. personām, 9 pilngadī-

gām personām

Novērtēta nepieciešamība 

un sagatavoti dokumenti so-

ciālās rehabilitācijas saņemša-

nai dzīvesvietā vai institūcijā: 

bērniem, kuri cietuši no pret-

tiesiskām darbībām;

Pieaugušajiem, kuri cietuši 

no vardarbības – Novērtēta 

nepieciešamība saņemt ģi-

menes asistenta pakalpoju-

mu – ; sagatavoti dokumenti 

ģimenes asistenta pakalpoju-

mam – pakalpojuma mērķis, 

asistenta uzdevumi un no-

drošināta atgriezeniskā saite.

Sagatavoti dokumenti un 

veikts novērtējums psiholo-

ģiskās izpētes veikšanai

PASĀKUMS, DARBĪBAS 

VEIDS: Starpinstitucionālā 

sadarbība.

Notiek regulāra un rezul-

tatīva sadarbība (arī regulāra 

sarakste) ar Valsts probācijas 

dienesta Jēkabpils nodaļu, 

Valsts policijas Zemgales re-

ģiona pārvaldes Jēkabpils 

iecirkņa kārtības policijas 

un kriminālpolicijas nodaļu, 

Krustpils novadā esošo un arī 

citu skolu pedagogiem, va-

dītājiem un skolēnu atbalsta 

speciālistiem, Krustpils nova-

da pagastu pārvaldēm, medi-

cīnas darbiniekiem, bāriņtiesu 

un citām institūcijām.

PASĀKUMS, DARBĪBAS 

VEIDS: Atbalsts un sociālais 

darbs ar riska ģimenēm

KLIENTU SKAITS: Atzinumi 

bāriņtiesai – 42; Kopējais ģi-

meņu skaits – 64

Sarunas, konsultēšanas, 

rehabilitācijas plāna sastādī-

šana; ekokarte, genogram-

ma, ģimenes dzīves apstākļu 

pārbaudes, sociālās situāci-

jas izvērtēšana, risku novēr-

tēšana, atbalsta sniegšana 

(darba meklēšanā, ģimenes 

budžeta plānošanā, sadzīves 

jautājumos, juridiskos jautāju-

mos, plānošanas, medicīnas 

pakalpojumu saņemšanas 

plānošanas u.c. jautājumos), 

informācijas uzkrāšana; darba 

pārskatu veidošana, atzinumi 

un informācija citām institū-

cijām, resursu piesaistīšana, 

starpinstitucionālā un starp-

disciplinārā sadarbība u.c. 

Bērnu/ jauniešu konsultē-

šana – sarunas ārpus kabineta 

(dzīvesvietā, pastaigā, skolā, te-

lefona sarunā u.c.)

Psihosociālais sistēmiskais 

darbs – ar pozitīvu attieksmi 

un uzticēšanos klientam.

Sociālie 
pakalpojumi

Aprūpes mājās pakalpo-

jums nodrošināts 2018. gadā 

pieņemot saistošos noteiku-

mus Nr. 2018/4 “Par aprūpes 

mājās pakalpojuma organi-

zēšanu un pakalpojuma sa-

ņemšanas kārtību Krustpils 

novadā”.

Aprūpes mājās pakalpoju-

mu kopumā saņem 11 per-

sonas – 3 vīrieši un 8 sievie-

tes. Trīs personām noteikts 1. 

aprūpes līmenis, bet astoņām 

personām – 2. aprūpes līme-

nis. Aprūpes mājās pakalpo-

jumu nodrošina 11 pašnodar-

binātas personas. 

2018. gadā pakalpojums 

sniegts par summu 4374 eiro. 

Jauns pakalpojuma veids, 

kura pilotprojekts uzsākās 

2017. gadā ir ģimenes asis-

tents.

Ģimenes asistents ir resurss 

sociālajam darbiniekam ar 

ģimenēm un bērniem. Ģime-

nes asistenta pakalpojums 

ir preventīvais darbs, kas no-

drošina ģimenei atbalstu un 

apmācību sociālo prasmju 

apgūšanā, bērna aprūpē un 

audzināšanā, mājsaimniecī-

bas vadīšanā saskaņā ar in-

dividuāli izstrādātu sociālās 

rehabilitācijas plānu, lai no-

vērstu bērnu izņemšanu no 

ģimenes.

2017. gadā pakalpojumu 

saņēma 2 ģimenes, savukārt 

2018. gadā pakalpojumu sa-

ņēma 5 ģimenes. Pakalpoju-

mu saņēmušajās ģimenēs ir 

15 bērni. Asistenta pakalpoju-

mu veic 2 personas, kuras re-

ģistrējušās VID kā pašnodarbi-

nātas personas. Pakalpojuma 

apmaksai izlietoti 2056 eiro. 

2018. gadā ģimenes asis-

tenta pakalpojumu sniedz 

viena brīvprātīgā persona ģi-

menei, kurā ir trīs nepilngadī-

gi bērni. 

Attīstot ģimenes asistenta 

pakalpojumu, bērniem tiek 

saglabāta ģimeniska vide, uz-

labotas vecāku sociālās pras-

mes un samazināti pašvaldī-

bas izdevumi pakalpojuma 

saņemšanai institūcijā.

Psihologa pakalpojums 

nepieciešams dažādās dzīves 

situācijās – stresa situācijas 

pārvarēšanai, izpētes veikša-

nai par iespējamo vardarbību 

ģimenē. Sociālais dienests šo 

pakalpojumu pērk slēdzot 

pakalpojuma līgumu ar psi-

hologu, kā arī izmanto valsts 

apmaksātos psihologa pakal-

pojumus. 

Pašvaldības apmaksātie 
psihologa pakalpojumi: 

Gads Personu 
skaits

Summa 
eiro

2016. 19 1720

2017. 18 1399

2018. 21 2108

No valsts budžeta 
segtie psihologa 
pakalpojumi:

Gads Personu skaits

2016. 5

2017. 5

2018. 8

No prettiesiskām darbī-

bām cietušie bērni sociālo re-

habilitāciju institūcijā vairāku 

gadu garumā saņem Nodibi-

nājumā “Latgales Reģionālais 

atbalsta centrs Rasas pērles”, 

kurš atrodas Rugāju novadā. 

No valsts budžeta 
segtie sociālās 
rehabilitācijas 
pakalpojumi institūcijā 
ģimenēm ar bērniem un 
pieaugušām personām, 
kuras cietušas no 
vardarbības:

 Gads
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Pieaugušas 
personas, 

kuras cietu-
šas no var-
darbības

2016. 6  – 

2017. 16 3

2018. 24 6

Ar Latvijas Bērnu fonda līdz-

dalību psiholoģisko palīdzību 

dzīvesvietā saņem bērni, kuri 

cietuši no prettiesiskām dar-

bībām. Pilns konsultāciju cikls 

ir 10 nodarbības.

Sociālais dienests slēdz Pa-

kalpojuma līgumu ar psiho-

logu un pēc atskaišu iesnieg-

šanas Latvijas Bērnu fondā, 

pašvaldības izlietotie budžeta 

līdzekļi pakalpojuma sniegša-

nai tiek atgriezti.

Gads Personu skaits

2016. 8

2017. 10

2018. 5

Pašvaldības sociālā dienes-

ta pienākums ir nodrošināt 

asistenta pakalpojuma snieg-

šanu personām ar invaliditāti. 

Sociālajā dienestā ir izstrā-

dāti iekšējie noteikumi “Kārtī-

ba klienta sākotnējai izvērtē-

šanai asistenta pakalpojuma 

piešķiršanai Krustpils novada 

pašvaldībā”, jo sociālā dienes-

ta pienākums ir pirms pakal-

pojuma piešķiršanas izvērtēt 

vai personai pakalpojums 

pienākas un kādā apmērā.

Gads Personu skaits

2016. 16

2017. 11

2018. 12

Ģimenēm un personām, 

kurām nav nodrošināta viena 

no svarīgākajām pamatvaja-

dzībām – mājoklis, pamatojo-

ties uz Saistošajiem noteiku-

miem ir tiesības lūgt piešķirt 

īres tiesības uz sociālo dzī-

vokli. 2018. gadā īres tiesības 

uz sociālo dzīvokli piešķirtas 3 

ģimenēm, kurās ir 17 perso-

nas un 3 atsevišķi dzīvojošām 

personām.

Pēc novada iedzīvotāju lū-

guma Sociālais dienests no-

drošina ilgstošas sociālās aprū-

pes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu, ievietojot per-

sonas Krustpils novada pašval-

dības aģentūrā “Jaunāmuiža”. 

Pēc iesnieguma saņem-

šanas dienesta darbinieki 

novērtē personas fi ziskās un 

garīgās spējas, lai noteiktu ap-

rūpes līmeni pirms ievietoša-

nas aprūpes institūcijā.

Gads
Ievietoto 

personu skaits

2016. 6

2017. 10

2018. 9

Personām, kurām ir likumī-

gie apgādnieki, sociālais die-

nests nosūta uzaicinājumu 

ierasties sociālajā dienestā, lai 

izvērtētu apgādnieka maksāt-

spēju. 2018. gadā pašvaldī-

bas aģentūrā ievietota viena 

persona, kurai ir Civillikumā 

noteiktie apgādnieki, viena 

apgādnieka maksātspēja ir iz-

vērtēta un pieņemts lēmums 

par atbrīvošanu no uzturmak-

sas segšanas. 

Pašvaldības aģentūrā ie-

vietoto personu rīcībā ir 15% 

no vecuma vai invaliditātes 

pensijas apmēra. Uzturēša-

nās maksa ir 17,50 eiro dienā 

(2016. un 2017. gadā vienas 

dienas uzturēšanās maksa 

bija mazāka), kura daļēji tiek 

segta no personas ienāku-

miem un iztrūkstošā daļa tiek 

segta no sociālā dienesta bu-

džeta līdzekļiem. 

Gads

Pakalpo-
jumu sa-
ņēmušo 
personu 

skaits

Līdzfi -
nansē-
jums 
eiro

2016. 48 137979

2017. 54 145137

2018. 53 158878

2018. gadā pakalpojumu 
saņēmušo personu 
sadalījums pa 
pagastiem:

Pagasts
Pakalpojumu 

saņēmušo 
per sonu skaits

Atašiene 7

Mežāre 7

Krustpils 8

Kūkas 14

Variešas 8

Vīpe 9

Kopā 53

2018. gadā ilgstošas so-

ciālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu 

Viesītes sociālās aprūpes 

centrā saņem 1 persona, īs-

laicīgu pakalpojumu Aknīs-

tes Valsts sociālās aprūpes 

centrā saņēma 1 persona, 

Jēkabpils sociālā dienesta 

Ģimenes atbalsta centrā 

pakalpojumu saņēma 7 per-

sonas.

Veikta neatpazīta vīrieša 

līķa apbedīšana, pamatojo-

ties uz saņemtajiem doku-

mentiem no Valsts policijas.
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lēmumi sociālo pakalpoju-

mu jautājumos, no tiem:

• ievietošanai sociālās ap-

rūpes institūcijā vai lēmums 

par pakalpojuma pārtrauk-

šanu – 11;

• asistenta pakalpojuma 

personām ar invaliditāti 

pašvaldībā piešķiršanai vai 

pakalpojuma klāsta papildi-

nāšanai – 18;

• psiholoģiskās izpētes 

veikšanai vai psihologa kon-

sultāciju saņemšanai – 21;

• sociālās rehabilitācijas 

saņemšanai dzīvesvietā bēr-

niem, kuri cietuši no prettie-

siskām darbībām – 3;

• sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma saņemšanai 

institūcijā Rasas pērles – 11;

• sociālo dzīvokļu īres tie-

sību piešķiršana vai īres tiesī-

bu atjaunošana – 11;

• par ievietošanu Ģimenes 

atbalsta centrā – 2;

• par ģimenes asistenta 

pakalpojuma piešķiršanu vai 

pakalpojuma saņemšanas 

termiņa pagarināšanu – 9;

• par aprūpes mājās pa-

kalpojuma piešķiršanu vai 

pakalpojuma saņemšanas 

termiņa pagarināšanu – 13;

• par maksātspējas izvēr-

tēšanu – 1;

• par sociālās rehabilitāci-

jas pakalpojuma piešķiršanu 

vai atteikšanos no pakalpo-

juma – 10.

Ņemot vērā iedzīvotāju 

skaitu katrā pagastā, sociālie 

darbinieki nodrošina iedzī-

votāju pieņemšanu klātie-

nē, apsekošanu dzīvesvietā, 

lēmuma projektu sagata-

vošanu, sociālās situācijas 

izvērtēšanu, sociālo pa-

matvajadzību izvērtēšanu, 

konsultēšanu, iedzīvotāju 

informēšanu, EAFVP atbal-

sta komplektu saņemšanu, 

izsniegšanu un atskaišu 

sagatavošanu, personas ik-

dienā veicamo darbību un 

vides novērtēšanu, dalību 

vasaras nometņu organizē-

šanā, izvērtēšanu sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu 

saņemšanai, aprūpes līmeņa 

noteikšanu personas ievie-

tošanai ilgstošas sociālās re-

habilitācijas institūcijā, klien-

tu pavadīšanu uz dažādām 

ārstniecības iestādēm un 

institūcijām, apbedīšanas 

pakalpojumu organizēšanu, 

dalību bāriņtiesas un tiesas 

sēdēs, humānās palīdzības 

preču pieņemšanu un izda-

li, atzinumu un informācijas 

sagatavošanu pēc dažādu 

institūciju pieprasījuma, in-

formācijas ievadīšanu prog-

rammā SOPA. 

Papildus sociālā darbinie-

ka pienākumiem pagastā 

Atašienes pagasta sociālā 

darbiniece nodrošina un ad-

ministrē asistenta pakalpo-

jumu personām ar invalidi-

tāti pašvaldībā visā novada 

teritorijā,

• sociālā darbiniece Krust-

pils pagastā pieņem klien-

tus Variešu pagastā 1 dienu 

nedēļā,

• sociālā darbiniece Me-

žāres pagastā veic aprūpes 

mājās pakalpojuma izvērtē-

šanu visā novada teritorijā, 

izmantojot SIA “e-aprūpe” 

uzturēto “Aprūpes plānoša-

nas sistēma” (APSis).

Atsevišķu pabalstu (bērna 

piedzimšanas pabalsta, ap-

bedīšanas pabalsta, pabal-

sta pēc atgriešanās no ieslo-

dzījuma vietas) un pakalpo-

jumu (psihologa konsultā-

cijas, sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu piešķiršanai 

institūcijā utt.) pieprasīšanai 

personas var iesniegt sociā-

lajā dienestā Jēkabpilī vai 

pagastos pie sociālajiem 

darbiniekiem.

Atzīšana par 
trūcīgu vai 
maznodrošinātu 
ģimeni (personu) 
un sociālo pabalstu 
piešķiršana

2018. gada laikā pieņemti 

1560 lēmumi par statusa un 

sociālo pabalstu piešķiršanu 

un 6 lēmumi par atteikumu. 

Atteikuma iemesli: 

Lēmums 
par at-

teikumu

Attei-
kuma 

iemesls

G
a

d
īj

u
m

u
 

sk
a

it
s

Piešķirt 
GMI pa-
balstu

Ienākumu 
neatbils-
tība

1

Atzīt par 
mazno-
drošinātu

Ienākumu 
neatbils-
tība

2

Atzīt par 
mazno-
drošinātu

Īpašumu 
skaits

2

Atzīt par 
mazno-
drošinātu

Īpašumu 
skaits, un 
nav uzrādī-
ti faktiskie 
ienākumi

1

Izsniegtas 352 izziņas atzī-

šanai par trūcīgu ģimeni (per-

sonu) un 310 izziņas atzīšanai 

par maznodrošinātu ģimeni 

(personu). 

Trūcīgas un maznodro-

šinātas ģimenes (personas) 

izziņas tiek gada laikā izsnieg-

tas atkārtoti – darbspējīgām 

personām ik pēc trijiem mē-

nešiem, personām, kuras nav 

darbspējīgas (pensionāri, per-

sonas ar īpašām vajadzībām) 

ik pēc sešiem mēnešiem.

Rādītājs
Per-
sonu 
skaits

Personas, kurām no 
2018. gada sākuma 
vismaz vienu dienu 
ir bijis spēkā trūcīgas 
personas statuss

370

Personas, kurām no 
2018. gada sākuma 
vismaz vienu 
dienu ir bijis spēkā 
maznodrošinātas 
personas statuss

310

Reģistrēto bezdarbnieku 

skaits un kopējais bezdarba 

līmeni Krustpils novadā sama-

zinās. Dati iegūti Nodarbinātī-

bas valsts aģentūras mājas 

lapā www.nva.gov.lv/index.

php?cid=6&mid=628.

Rādītājs
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Reģistrēto 
bezdarb-
nieku skaits

252 180 184

Bezdarba 
līmenis %

7,1 5,6 5,3

Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā 

noteikts, ka pašvaldība no pa-

matbudžeta izmaksā pabal-

stu garantētā minimālā ienā-

kumu līmeņa nodrošināšanai 

un dzīvokļa pabalstu. 

Pabalsta garantētā mini-

mālā ienākumu līmeņa no-

drošināšanai izmaksa sama-

zinājusies pēdējo triju gadu 

laikā (2016 – 2018).
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Samazinājies arī 
pabalsta saņēmēju 
skaits 

Gads
Pabalstu saņēmu-
šo personu skaits

2016. 103

2017. 100

2018. 77

Pabalsta saņēmēju skaita 

samazinājums, līdz ar to arī 

pabalstos izmaksājamās sum-

mas samazinājums izskaidro-

jams ar to, ka sociālā dienesta 

darbinieki snieguši palīdzību 

iedzīvotājiem:

• darba stāža noskaidroša-

nā, lai saņemtu vecuma pen-

siju;

• ar veselības stāvokli sais-

tīto problēmu risināšanā, lai 

pieprasītu invaliditātes pensi-

jas piešķiršanu;

• algota darba atrašanā;

• uzturlīdzekļu iegūšanā.

Klienti pilda līdzdarbības 

pienākumus, sniedzot patie-

su informāciju par savu un 

ģimenes locekļu materiālo 

stāvokli.

Bez tam ir apstākļi, kuru dēļ 

klienti zaudē trūcīgas perso-

nas statusu un zūd iespēja 

saņemt GMI pabalstu:

• neierodas noteiktā ter-

miņā Nodarbinātības valsts 

aģentūrā;

• izbrauc no valsts;

• atrod algotu darbu;

• atsakās uzrādīt faktiskos 

ienākumus.

Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta 

apmēru, izmaksas kārtību un 

personas, kuras ir tiesīgas sa-

ņemt šo pabalstu pašvaldība 

ir noteikusi saistošajos notei-

kumos.

2018. gadā tika palielinā-

ta pabalsta summa perso-

nām, kuras dzīvo dzīvokļos 

ar malkas apkuri. Atsevišķi 

dzīvojošām personām ar 

īpašām vajadzībām, pensi-

jas vecuma personām un 

politiski represētajām per-

sonām, kuras atzītas par 

trūcīgām vai maznodro-

šinātām, pabalstu piešķir 

pilnā apmērā no attiecīgā 

mājokļa (dzīvokļa) tipam 

pienākošās summas. Šo iz-

maiņu rezultātā 2018. gadā 

palielinājusies pabalstos iz-

maksātā summa, pabalstu 

saņēmušo personu skaits 

savukārt samazinājies.

Gads
Pabalstu 

saņēmušo 
personu skaits

2016. 642

2017. 582

2018. 512

Dzīvokļa (mājokļa) 
pabalsts (EUR)

2016

47845 44924

59280

2017 2018

Pabalstu veselības aprū-

pes nodrošināšanai piešķir 

pilnīgai vai daļējai samak-

sai par ārstēšanos slimnī-

cā, dažādu izmeklējumu 

apmaksai, briļļu un medi-

kamentu iegādes izdevu-

mu segšanai nepilngadī-

gajiem bērniem.

2018. gadā minēto pa-

balstu saņēmušas 128 per-

sonas par kopējo summu 

12713 eiro.

Laikā no 2014. gada 

1.janvāra nav mainījies ie-

nākumu līmenis atzīšanai 

par trūcīgu.

Ja vidējie ienākumi kat-

ram ģimenes loceklim mē-

nesī pēdējo triju mēnešu 

laikā nepārsniedz 128,06 

eiro un izpildās virkne citu 

noteikumu, kuri noteikti 

2010. gada 30.marta Mi-

nistru kabineta noteiku-

mos Nr. 299 “Noteikumi 

par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzī-

šanu par trūcīgu” un paš-

valdības saistošajos notei-

kumos, persona vai ģime-

ne atzīstama par trūcīgu.

Pēdējo triju gadu laikā 

trūcīgo personu skaits sa-

mazinājies.

Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā 

noteiktos un pašvaldības 

saistošajos noteikumos 

paredzētos pabalstus 

piešķir pēc materiālās un 

sociālās situācijas izvērtē-

šanas – tie ir testētie pa-

balsti.

2016

Testētos pabalstus 
saņēmušas personas (skaits)

Par trūcīgām atzītas 
personas (skaits)

486

703

436

665

343

591

2017 2018

Pabalsts krīzes situācijā (ie-

priekš neparedzamu apstākļu 

dēļ) tiek piešķirts bez materiālā 

stāvokļa izvērtēšanas un ir no-

teikts Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā. Pa-

balsta apmēru un gadījumus 

kādos to piešķir, pašvaldība 

nosaka saistošajos noteikumos. 

Gads
Personu skaits ģi-

menēs, kuras saņē-
mušas pabalstu

2016. 17

2017. 18

2018. 6

Pabalsts krīzes 
situācijā (EUR)

2016

4528
4002

3469

2017 2018

2018. gadā pabalsts krīzes 

situācijā, tika piešķirts perso-

nas mirstīgo atlieku nogādā-

šanai no ārzemēm uz Latviju, 

ugunsgrēka gadījumā un pēk-

šņas saslimšanas gadījumā, 

kā arī ugunsnedrošu apstākļu 

novēršanā atsevišķi dzīvojošai 

pensijas vecuma personai.

Bez materiālā stāvokļa iz-

vērtējuma piešķir pabalstu 

bērniem bāreņiem, kuriem 

beigusies ārpusģimenes ap-

rūpe līdz 24 gadu vecumam.

Beidzoties ārpusģimenes 

aprūpei bērni bāreņi saņem 

vienreizēju pabalstu sadzī-

ves priekšmetu un mīkstā 

inventāra iegādei, pabalstu 

pastāvīgas dzīves uzsākšanai, 

ja bērns bārenis bija ievietots 

ārpusģimenes aprūpē pie aiz-

bildņa vai audžuģimenē.

Pēc ārpusģimenes aprūpes 

izbeigšanās bērns bārenis var 

saņemt pabalstu ikmēneša 

izdevumu segšanai, ja bērns 

bārenis sekmīgi mācās, kā arī 

pabalstu īres izdevumu seg-

šanai, ja ir noslēgts īres līgums, 

kuru bērns bārenis var uzrādīt 

sociālajam darbiniekam.

 Gads
Personu skaits 
kuras saņēmu-

šas pabalstu

2016. 13

2017. 12

2018. 13

Pabalsts bērniem 
bāreņiem (EUR)

2016

9636

9783

9231

2017 2018

Pamatojoties uz Krustpils 

novada bāriņtiesas lēmumu 

bez vecāku gādības palikušie 

bērni tiek ievietoti audžu-

ģimenē, pēc tam sociālais 

dienests noslēdz līgumu ar 

audžuģimeni par ikmēneša 

pabalsta piešķiršanu bērna 

uzturam audžuģimenē, kā arī 

vienreizēja pabalsta apģērba, 

sadzīves priekšmetu un mīks-

tā inventāra iegādei.

Pabalsts 
audžuģimenei (EUR)

2016

1794

2098

1040

2017 2018

Gads

Au-
džuģi-
meņu 
skaits

Bērnu 
skaits, 

kuri uztu-
ras audžu-

ģimenē

2016. 1 1

2017. 1 1

2018. 1 2

Sociālo pabalstu izmaksas 

dinamika laika periodā no 

2016. līdz 2018. gadam

Pašvaldības 
brīvprātīgā 
iniciatīva 
citu pabalstu 
piešķiršanā

Pašvaldībai ir tiesības pie-

šķirt cita veida pabalstus ie-

dzīvotājiem, ja apmierināts 

iedzīvotāju pieprasījums pēc 

pabalsta garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodroši-

nāšanai, mājokļa pabalsta un 

pabalsta krīzes situācijā.

Pašvaldības brīvprātīgā ini-

ciatīva izpaužas tādu pabalstu 

kā bērna piedzimšanas pabal-

sta, pabalsta izglītībai, pabal-

sta politiski represētajām per-

sonām, pabalsta apbedīšanai 

un pabalsta atgriežoties no 

apcietinājuma izmaksai.

Pabalstus brīvprātīgai ini-

ciatīvai izmaksā bez mate-

riālā stāvokļa izvērtēšanas, 

vienīgais vērtēšanas kritērijs ir 

atbilstība saistošajos noteiku-

mos noteiktajam.

Bērna 
piedzimšanas 
pabalsts:

Gads
Ģimeņu 

skaits
Summa 

eiro

2016. 80 22092

2017. 62 17318

2018. 45 11688

Pabalstu bērna izglītī-

bai 100 eiro apmērā piešķir 

katram bērnam, kurš uzsāk 

pirmo reizi mācības 1. klasē 

(2018. gadā novada vēsturē 

pirmo reizi bērns uzsāka mā-

cības 1.klasē otro reizi – Vīpe), 

bet uzsākot jauno mācību 

gadu bērni vecumā no 5 līdz 

18 gadiem no daudzbērnu ģi-

menēm un bērni, kuri kuriem 

nodibināta aizbildnība, vai 

ievietoti audžuģimenē, līdz 

2018. gadam varēja saņemt 

20 eiro, bet izdarot grozīju-

mus saistošajos noteikumos, 

2018. gadā pabalstu varēja 

saņemt 25 eiro apmērā.

Gads
Ģi-

meņu 
skaits

Summa 
eiro

2016. 125 9180

2017. 130 9740

2018. 131 10350

Politiski represētās perso-

nas pabalstu saņem divas 

reizes gadā un 2018. gadā pa-

balstu saņēma 28 personas 

par kopējo summu 4200 eiro.

Apbedīšanas pabalsts tiek 

piešķirts gadījumos, ja nav 

tiesību uz citu valstī noteik-

to apbedīšanas pabalstu vai 

valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūras piešķirtais pabalsts 

ir mazāks par pašvaldības no-

teikto apbedīšanas pabalstu 

430 eiro apmērā. 

Gads
Gadī-
jumu 
skaits

Sum-
ma eiro

2016. 39 6096

2017. 45 5610

2018. 32 6969

Sociālā dienesta darbība ir 

vērsta uz to, lai sniegtā sociālā 

palīdzība un sociālā palīdzī-

ba un sociālie pakalpojumi 

spētu apmierināt iedzīvotāju 

pamatvajadzības un veici-

nātu darbspējīgo personu 

līdzdarbību savas situācijas 

uzlabošanā.

2019. gadā tiks turpināts 

iesāktais darbs pie sociālā 

dienesta darbības un attīs-

tības stratēģijas plānošanas, 

korupcijas risku novērtēšanas 

un grozījumu sagatavošanas 

saistošajos noteikumos. 

 Informāciju sagatavoja:
Sociālā dienesta vadītāja

Benita Spalviņa

Pabalsts garantētā 
minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai 
(GMI) (EUR)

2016

22304

18650

12377

2017 2018

59280

Pabalsts
garantētā 
minimālā 
ienākumu 

līmeņa 
nodrošināšanai 

(GMI) (EUR)

Dzīvokļa
(mājokļa) 

pabalsts (EUR)

Pabalsts 
veselības 
aprūpes 

nodrošināšanai 
(EUR)

2016 2017 2018

Pabalsts 
bērniem 

bāreņiem 
(EUR)

Pabalsts 
audžuģimenei 

(EUR)

Pabalsts krīzes 
situācijā

(EUR)

Ienākumu 
testētie 
sociālās 

palīdzības 
pabalsti

(EUR)

84370

34691040
92311271312377
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Aptaujas mērķis ir noskaid-

rot Krustpils novada iedzīvo-

tāju un uzņēmēju viedokli par 

novada turpmākām attīstības 

iespējām, problēmām un to 

iespējamajiem risinājumiem, 

kā arī sagatavot priekšlikumus 

Krustpils novada attīstības 

programmas 2020. – 2026.

gadam izstrādei!

Aicinām piedalīties Krust-

pils novada Attīstības prog-

rammas 2020. – 2026. gadam 

izstrādē un atbildēt uz ap-

taujas jautājumiem par turp-

mākajiem novada attīstības 

virzieniem!

Aptauja pieejama interne-

ta vietnē https://www.visi-

dati.lv/aptauja/1413488671/ 

Linku uz aptauju variet aplū-

kot mājaslapā www.krustpils.

lv sadaļā “Ekonomika un in-

vestīcijas”. 

Aptauja ir anonīma, tās re-

zultāti tiks publicēti tikai ap-

kopotā veidā.

Aizpildīt anketu papīra 

formātā ir iespējams arī sava 

pagasta pārvaldes ēkā vai 

pašvaldības administrācijas 

ēkā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 

29. kabinetā.

Aptaujas norises termiņš: 

līdz 2019. gada 28. februārim!

 Informāciju sagatavoja:
Teritorijas plānošanas 

un darbā ar uzņēmējiem 
speciāliste

Kristīna Dābola

Cienījamais Krustpils novada iedzīvotāj un uzņēmēj!
IESAISTIES un aizpildi aptauju!
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1. Vai Jūs apmeklējat Krustpils novada kultūras 
namu rīkotos sarīkojumus?

 Jā  Nē

2. Kurā pagastā jūs dzīvojat?

 Atašienes  Krustpils  Kūku  Mežāres

 Variešu  Vīpes  Cits (kāds?) 

3. Kā Jūs iegūstat informāciju par kultūras 
sarīkojumiem Krustpils novada kultūras namos?

 Afi šas 

 Pašvaldības laikrakstā „Krustpils novadnieks

 Krustpils novada mājas lapā, 
      Facebook, Twitter kontā

 Draugi, radi, paziņas 

 Cits (kur?) 

4. Kādus sarīkojumus Jūs labprāt 
apmeklētu?(atzīmējiet vairākas atbildes)

 Izstādes

 Teātra izrādes amatieru izpildījumā

 Koncertus amatieru izpildījumā

 Balles

 Filmas

 Izglītojošas lekcijas

 Meistarklases

 Koncertus profesionāļu izpildījumā

 Teātra izrādes profesionāļu izpildījumā

 Bērnu sarīkojumus

5. Kas Jūs ieinteresē apmeklēt sarīkojumus 
Krustpils novada pagastu kultūras namos?

 Esmu amatiermākslas kolektīva dalībnieks

 Apmeklēju tikai sarīkojumus bez ieejas maksas

 Apmeklēju tikai sarīkojumus ar ieejas maksu

 Apmeklēju mani interesējošus 
      kultūras piedāvājumus

 Cits (kas?) 

6. Cik bieži Jūs esat apmeklējis Krustpils novada 
kultūras namu sarīkojumus pēdējā gada laikā?

 1-4 reizes  9-12 reizes

 5-8 reizes  Neapmeklēju

Lūdzu, miniet iemeslus, kāpēc neapmeklējiet?

7. Lūdzu, nosauciet ieejas maksu no – līdz EUR, 
kuru esat gatavs maksāt par kvalitatīviem 
sarīkojumiem Krustpils novada kultūras 
iestādēs?

 Par profesionālo mākslu

 Par amatieru mākslas sarīkojumiem

8. Vai Jūs esat apmierināts ar kultūras 
pakalpojuma klāstu Krustpils novada kultūras 
namos?

 Apmierināts 

 Drīzāk apmierināts

 Drīzāk neapmierināts 

 Neapmierināts

Ja neapmierināts, miniet iemeslu (kas tieši?)

9. Ko Jūs vēlētos sagaidīt no Krustpils novada 
svētkiem?

10. Lūdzu, nosauciet kādu konkrētu, vēl nebijušu, 
sarīkojumu Jūs vēlētos apmeklēt Krustpils 
novada kultūras namos? 

11. Kādu jaunu amatiermākslas kolektīvu vai 
interešu kopu, Jūsuprāt, vajadzētu izveidot un 
kurā kultūras namā?

12. Lūdzu, nosauciet kultūras jomas labās lietas, 
ko nākotnē vajadzētu saglabāt un attīstīt?

13. Lūdzu, nosauciet kultūras jomas problēmas 
un trūkumus, kam nākotnē būtu jāpievērš 
uzmanība.

14. Kā jūs vērtējat savas iespējas iesaistīties 
kultūras pasākumu organizēšanā. 

 Labi  Nav iespējams 

Ja vēlaties sarīkojumu organizēšanā iesaistīties kā 
brīvprātīgais, lūdzu rakstiet ramona.kristvalde@krustpils.lv
Uz tikšanos skaistos un Jūs interesējošos sarīkojumos 
Krustpils novadā!

Šogad pirmajā tikšanās 

reizē, 17. janvārī, Krustpils no-

vada domē kopīgā sanāksmē 

pulcējās novada bibliotēku 

darbinieki un kultūras dar-

ba organizatori. Sanāksmes 

mērķis bija atskatīties uz aiz-

vadītā gada sasniegumiem 

un kļūdām, saskaņot 2019. 

gadā plānotās aktivitātes, 

izvērtēt racionālu fi nanšu 

līdzekļu izlietojumu, kā arī 

pārrunāt iekšējo dokumentu 

aprites kārtību, to atbilstošu 

izstrādi un citas aktualitātes.

Teju aizsācies 2019. gads 

kultūras jomā nebūs tik ba-

gāts kā aizvadītais simtga-

des gads. Šogad kultūras 

darbinieki būs spiesti domāt, 

un, savelkot jostu, strādāt ar 

citiem instrumentiem. Nāk-

sies aktīvāk piesaistīt fi nanšu 

līdzekļus no fondiem un ie-

guldīt vēl lielāku radošo po-

tenciālu, lai pārliecinātu pie 

TV ekrāna mājās ērtā dīvānā 

sēdošo iedzīvotāju izšķirties 

par labu sava pagasta kultū-

ras nama piedāvājumiem. 

Kā kultūras procesus iz-

protošs speciālists, globāli 

valsts situāciju apzinoties un 

tālredzīgi domājot par nova-

da kultūras nozares attīstību 

augsti vērtēju to, ka pašvaldī-

ba aizvadītajā gadā izveidoja 

amata štata vienību “novada 

kultūras darba koordinators”. 

Tāpat pašsaprotami pieņemu 

mūsu pašvaldības lēmējva-

ras ierosinājumu samazināt 

kultūras budžetu. Arī mēs 

ikviens ģimenē, izvērtējot ģi-

menes ienākumus, vispirms 

par prioritātēm izvirzām ek-

sistenciālās nepieciešamības 

un vajadzības, un tikai tad 

pērkam biļeti uz teātri. 

Visiem zināms, ka problē-

mas veicina attīstību. 

Mūsu novadā ir ļoti daudz 

aktīvi un radoši darbinieki, 

kurus nebiedē grūtības. Kul-

tūras darba organizatori ir 

rūdīti sarežģītām situācijām. 

Laukos kultūras darbiniekam 

jāprot viss. Viņš ir ne tikai or-

ganizators, bet arī režisors, 

mākslinieks - noformētājs, 

menedžeris, mārketinga spe-

ciālists, scenogrāfs, scenārists, 

gaismas un skaņas operators, 

kurators, šoferis un lietvedis. 

Apzinoties un balstoties uz 

vienpadsmit gadu garumā 

gūto lauku kultūras darba or-

ganizatora pieredzi, kā arī ņe-

mot vērā kultūras darbinieku 

neadekvāto atalgojumu un 

nenormēto darba laiku man 

jāatzīst, ka mūsu novada kul-

tūras namu vadītāji ir apveltīti 

ar lielām darba spējām.

Tāpat atzinīgi jāvērtē bib-

liotēku darbs. Šodienas strau-

jajā tehnoloģijas laikmetā, 

ņemot vērā cilvēku prasības 

un vēlmes, vairāk var paveikt 

bibliotēkas kurās strādā divi 

darbinieki. Bibliotēkās, kur ir 

viens bibliotekārs, darbs pra-

sa vairāk piepūles, jo minētais 

darbinieks nav tikai interneta 

vietņu speciālists un grāma-

tu labotājs, izsniedzējs un sa-

ņēmējs. Šodienas bibliotēkas 

darbiniekam jāveic arī sava 

pagasta vēsturnieka funkci-

jas vācot un apkopojot no-

vadpētniecības materiālus, 

kā arī jāorganizē dažādi infor-

matīvi izglītojoši pasākumi. 

Ikvienai bibliotēkai un 

kultūras namam uz šodienu 

ir izstrādāts attīstības plāns 

pieciem gadiem, pārdomāts 

2019. gada darba plāns un 

aprēķinātas izmaksu tāmes 

paredzēto aktivitāšu realizā-

cijai nākošajā gadā. Kā nova-

da kultūras darba koordina-

tore, šogad esmu ierosinājusi 

izvirzīt priekšplānā skaita 

ziņā mazāk, bet kvalitatīvus 

kultūras pasākumus un ne-

sadrumstalot fi nanšu līdzek-

ļus pasākumiem, uz kuriem 

iedzīvotāji neizrāda īpašu at-

saucību. 

Izvērtējot novadā kopumā 

aizvadītā gada pasākumu 

apmeklētību gan bibliotēku, 

gan kultūras nama bagātī-

gajā piedāvājumā, salīdzinoši 

novērojama pasīva iedzīvotā-

ju interese par pagasta nori-

sēm. Kino seansi, informatīvi 

izglītojošas lekcijas, dažādas 

izstādes, tematiskie vakari, 

amatiermākslas kolektīvu 

izrā des un koncerti un izcili 

plašs piedāvājums ar profe-

sionāļu uzstāšanos mazos un 

lielākos pasākumos – tas viss 

ir bijis iedzīvotājiem pieej-

ams par simbolisku samaksu 

un, lielākoties, par brīvu. No 

savas līdzšinējās Kurzemē 

gūtās pieredzes, jāatzīst, ka 

Krustpils novada pašvaldība 

kultūras jomā ir ļoti dāsna 

saviem iedzīvotājiem. Tomēr 

piekrītu apgalvojumam, ka 

kvantitāte ne vienmēr ir arī 

kvalitāte.

Ar šo gadu ir plānots vai-

rāk apgūt un izmantot valsts 

piedāvājumus, kā arī paš-

valdības līmenī organizēt 

izglītojošus seminārus, kur 

kultūras darbiniekiem būtu 

iespēja praktiskās iemaņas 

papildināt ar atbilstošām, šo-

dienas prasībām atbilstošām 

zināšanām. 

Kopā sanākušos kultūras 

darbiniekus, kā mūs ikvienu, 

nodarbina jautājums par gai-

dāmajām reģionālajām refor-

mām – ko tās nesīs kultūrai 

kopumā un lokāli pagastos? 

Kultūras darbinieku aicinā-

jums ir saglabāt katrā pagas-

tā esošās kultūras vērtības un 

maksimāli attīstīt tās!

Kā Tev, lasītāj, šķiet – kas 

ir vērtīgākais Tavā pagastā 

un ko Tavuprāt vajadzētu at-

tīstīt kultūras jomā? Varbūt 

Tev ir idejas, kā padarīt savu 

pagastu vēl interesantāku un 

saistošāku savas paaudzes 

ļaudīm? Esi ne tikai aktīvs 

bibliotēkas un kultūras pa-

sākumu apmeklētājs, bet arī 

atsaucīgs ideju ģenerēšanā 

un atvērts aktīvai sadarbībai. 

Mēs, kultūras ļaudis, ļoti Tevi 

gaidām!

Krustpils novada mājas 

lapā elektroniski un pagastu 

pārvaldēs papīra formātā ik-

vienam novada iedzīvotājam 

un viesim ir iespēja izteikt sa-

vas domas par mūsu novada 

kultūras dzīvi aizpildot aptau-

jas anketu. Esi aktīvs! Mums 

ļoti interesē Tavs vērtējums 

un ierosinājumi turpmāka-

jam mūsu kopīgajam kultū-

ras darbam. Apskati anketu 

šeit, laikrakstā, un dodies uz 

bibliotēku aizpildīt! Anketa 

pieejama arī novada mājasla-

pā www.krustpils.lv 

 Skaidrs ir viens, ka kultūras 

dzīve pagastos neapsīks un 

novada iedzīvotājiem būs 

iespējas sevi realizēt ne tikai 

pašdarbībā, bet arī iespēja 

paplašināt redzesloku, ap-

meklējot sev interesējošus 

un saistošus pasākumus. 

Ikvienam novada iedzīvo-

tājam ir nepieciešamas so-

cializēšanās iespējas. Pagastu 

bibliotēkas un kultūras nami 

ir tās iestādes, kuras piedāvā 

šo iespēju ar pievienoto vēr-

tību. Uz tikšanos!

Krustpils novada kultūras 
darba koordinatore
Ramona Kristvalde

ESI AKTĪVS! PROBLĒMAS VEICINA ATTĪSTĪBU!

Krustpils novada iedzīvotāju aptaujas anketa 
par kultūras sarīkojumiem
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Ja esi jaunietis vecumā no 

15 līdz 29 gadiem, pašlaik ne-

mācies, nestrādā algotu dar-

bu, neapgūsti arodu pie am a-

ta meistara un neesi reģistrēts 

Nodarbinātības valsts aģen-

tūrā (NVA) kā bezdarbnieks, 

piesakies atbalstam projektā 

“PROTI un DARI!”.

Eiropas Sociālā fonda fi -

nansētais projekts “PROTI un 

DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir 

unikāls ar to, ka katram pro-

jektā iesaistītam jaunietim 

tiek sniegts individuāls, tieši 

viņam domāts atbalsts. Bals-

toties uz jaunieša prasmēm, 

interesēm, iespējamiem 

attīstības virzieniem un va-

jadzībām, jaunietim tiek iz-

strādāta individuālo pasāku-

mu programma, piedāvājot 

piemērotus atbalsta pasā-

kumus, kas var ietvert tādas 

aktivitātes kā neformālās un 

ikdienas mācīšanās, speciā-

listu konsultācijas (psihologs, 

karjeras konsultants u. c., 

izņemot ārstniecības perso-

nālu), dalība pasākumos (no-

metnes, semināri, sporta ak-

tivitātes, kultūras pasākumi), 

brīvprātīgais darbs, iesaiste 

nevalstisko organizāciju un 

jauniešu centru aktivitātēs, 

pasākumos un projektos, 

profesijas specifi kas iepazīša-

na, tai skaitā vizītes uzņēmu-

mos, lai izvēlētos iegūt profe-

sionālo kvalifi kāciju vai apgūt 

arodu pie amata meistara, ie-

saiste vietējās sabiedriskajās 

aktivitātēs, specifi ski pasāku-

mi mērķa grupas jauniešiem 

ar invaliditāti. Katrs jaunietis, 

īstenojot savu individuālu 

pasākumu programmu, var 

tikt iesaistīts projektā līdz 9 

mēnešiem.

Projekta mērķis ir attīstīt 

mērķa grupas jauniešu pras-

mes un veicināt viņu iesaisti 

izglītībā, tai skaitā aroda ap-

guvē pie amata meistara, No-

darbinātības valsts aģentūras 

vai Valsts izglītības attīstības 

aģentūras īstenotajos Jau-

niešu garantijas projektu pa-

sākumos vai Nodarbinātības 

valsts aģentūras īstenotajos 

aktīvajos nodarbinātības vai 

preventīvajos bezdarba sa-

mazināšanas pasākumos, kā 

arī nevalstisko organizāciju vai 

jauniešu centru darbībā.

Projekts tiks īstenots līdz 

2020. gada rudenim, tāpēc 

vēl nav par vēlu iesaistīties! Lai 

pieteiktos projektam vai iegū-

tu papildus informāciju, raksti 

uz e-pastu angelina.tukisa@

krustpils.lv vai zvani pa tālruni 

28311364 (Angelīna).

“PROTI un DARI!” ir Eiropas 

Savienības fondu 2014.-2020.

gada plānošanas perioda 

darbības programmas „Izaug-

sme un nodarbinātība” 8.3.3. 

specifi skā atbalsta mērķa “At-

tīstīt NVA nereģistrēto NEET 

jauniešu prasmes un veicināt 

to iesaisti izglītībā, NVA īste-

notajos pasākumos Jauniešu 

garantijas ietvaros un nevals-

tisko organizāciju vai jauniešu 

centru darbībā” projekts, kuru 

īsteno Jaunatnes starptau-

tisko programmu aģentūra 

sadarbībā ar Latvijas pašval-

dībām.

 Informāciju apkopoja: 
Angelīna Tukiša

Krustpils novada 
pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 
speciāliste

Jaunieti – maini dzīvi, 
piedalies projektā “PROTI un 
DARI!” Sāc jauno 2019. gadu ar 

veselīgu apņemšanos - ap-

meklē bezmaksas vingro-

šanas nodarbības Krustpils 

novada pagastos!

Projekta “Veselības vei-

cināšanas un slimību pro-

filakses pasākumi Krustpils 

novada iedzīvotājiem” ie-

tvaros katrā Krustpils nova-

da pagastā iedzīvotājiem ir 

iespēja apmeklēt bezmak-

sas vingrošanas nodarbī-

bas. 

Iedzīvotājiem ir iespēja 

apgūt savām spējām at-

bilstošus vingrojumus sa-

vas veselības veicināšanai. 

Nodarbības ir bez maksas 

un tiks nodrošināts viss 

nepieciešamais inventārs. 

Uz nodarbībām aicināti 

ierasties ērtā un fiziskām 

aktivitātēm piemērotā ap-

ģērbā. 

Krustpils pagasta 
kultūras namā, 18.00
13. februārī;  20. februārī; 

27. februārī;  6. martā; 

20. martā; 27. martā

• Variešu pagasta 
kultūras namā, 18.30
13. februārī; 20. februārī;

27. februārī; 6. martā;

13. martā; 20. martā

• Vīpes pagasta 
kultūras namā, 18.00
12. februārī; 19. februārī;

26. februārī; 5. martā;

19. martā; 26. martā

• Biedrības “Jāņa 
Āboliņa sporta klubs” 
trenažieru zālē Kūku 
pagasta Zīlānos, 20.00
11. februārī; 18. februārī;

25. februārī; 4. martā;

11. martā; 18. martā

• Atašienes pagasta 
kultūras namā, 17.45
14. februārī; 21. februārī;

28. februārī; 7. martā;

21. martā; 28. martā

• Mežāres pagasta 
kultūras namā, 19.00
14. februārī; 21. februārī;

28. februārī; 7. martā;

21. martā; 28. martā

  Nodarbības Variešu un 

Kūku pagastos vadīs bied-

rība “Jāņa Āboliņa sporta 

klubs“, savukārt Mežāres, 

Vīpes, Atašienes un Krust-

pils pagastos – sporta spe-

ciāliste Solvita Podniece. 

Par nodarbībām Krustpils 

novada pagastos aicinām 

sekot līdzi arī Krustpils no-

vada  pašvaldības mājasla-

pā, sociālajos tīklos un pie 

pagastu pārvaldēm izvie-

totajās afišās. Tālrunis uzzi-

ņām: 20288062 (Solvita)

 Informāciju sagatavoja:
Krustpils novada 

pašvaldības Sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Monika Kauranena 

Vingrošanas nodarbības 
pieaugušajiem Krustpils novadā

Biedrībai “Dzirnakmens” 

2018. gads bijis ievērojams 

ar realizēto projektu skaitu. 

Pateicoties Krustpils novada 

domes organizētajam pro-

jektu konkursam „Krustpils 

novada pašvaldības atbalsts 

nevalstisko organizāciju pro-

jektiem”, Kopienas iniciatīvu 

atbalsta biedrība „Dzirnak-

mens” Krustpils novada Vīpes 

pagastā ir realizējusi projektu 

“Rotaļu laukuma pilnveido-

šana Vīpes pamatskolā”.

2012. gada 1. oktobrī Vī-

pes pamatskolā tika atvērta 

pirmskolas izglītības grupiņa 

“Taurenīši” bērniem no 1,5 

līdz 4 gadu vecumam. 

2013. gadā biedrība “Dzir-

nakmens”, sadarbībā ar Vīpes 

pagasta pārvaldi un Izglītī-

bas Attīstības Centra fi nan-

siālo atbalstu, uzsāka rotaļu 

laukuma izveidi pirmskolas 

vecuma bērniem pie Vīpes 

pamatskolas. Rezultātā tikām 

pie slidkalniņa, šūpolēm, 

smilšu kastes un dažiem so-

liņiem. Lai dažādotu bērnu 

laika pavadīšanas iespējas 

skoliņā, vecāki ierosināja 

papildināt rotaļu laukumu 

ar jaunām, mūsdienīgākām 

konstrukcijām.

Projekta “Rotaļu laukuma 

pilnveidošana Vīpes pamat-

skolā” ietvaros laukumā iz-

vietojām atsperu šūpoles un 

līdzsvara šūpoles ar drošības 

zonu, atbilstoši konstrukci-

ju tehniskajai specifi kācijai. 

Nomainījām smiltis smilšu 

kastē, nokrāsojām rotaļu 

laukuma koka konstrukcijas, 

veicām citus labiekārtoša-

nas darbus. Projekta kopējās 

izmaksas ir 919,30 euro, paš-

valdības piešķirtais fi nansē-

jums 750 euro. 

Liels paldies iedzīvotājiem, 

kuri piedalījās projekta reali-

zācijā, uzstādot konstrukci-

jas, krāsojot un veicot citus 

darbiņus! Paldies arī zemnie-

ku saimniecībai Vīpīte – par 

piešķirtajiem materiāliem 

betonēšanas darbu veikša-

nai! Veiksmīgu sadarbību arī 

turpmāk!

Biedrības “Dzirnakmens” 
valdes locekle 
Ineta Šeinova

 Biedrība “Dzirnakmens” 
izveido rotaļu laukumu Vīpē

2019. gada 23. janvāra 

Krustpils novada domes 

sēdē izskatīti un pieņemti 

lēmumi šādos jautājumos:

• Par deleģēšanas līgu-
ma noslēgšanu ar Salas 
novada pašvaldību (nos-

lēgt ar Salas novada pašval-

dību Funkciju deleģēšanas 

un fi nansēšanas līgumu)

• Par grozījumiem 
Krustpils novada pašval-
dības amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības no-
likumā 

• Par nedzīvojamo tel-
pu nomas tiesību izsoli 
(rīkot nedzīvojamās telpas 

ar nosaukumu “Malkas šķū-

nis”,  ar adresi “Jaunā muiža 

1”, Jaunā muiža, Kūku pa-

gasts, telpu Nr.:7. platība ir 

9.0 m2; 8. platība ir 9.0 m2 ; 

9. platība ir 9.0 m2; 10. pla-

tība ir 9.4 m2; 17. platība ir 

8.6 m2; 20. platība ir 9.0 m2,  

nomas izsoli)

• Par Krustpils nova-
da pašvaldības īpašuma 
„Meždārzi 7”, Krustpils  
pagasts, Krustpils no-
vads, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu un pirku-
ma līguma noslēgšanu 

• Par kustamās mantas 
atsavināšanu (atsavināt 

Krustpils novada domei 

piederošu kustamo mantu 

– transportlīdzekli VW CA-

RAVELLE, valsts reģistrācijas 

numurs HZ 3057, pārdodot 

mutiskā izsolē ar augšup-

ejošu soli par nosacīto cenu 

2050,00 EUR, kurai piemē-

rojams pievienotās vērtības 

nodoklis 21%)

• Par nekustamā īpa-
šuma “Vīcupēni”, Mežā-
res pagasts, Krustpils 
novads,  otrās izsoles 
noteikumu apstiprināša-
nu (apstiprināt atsavināmā 

objekta – zemes vienības 

6,98  ha platībā, otrās izsoles 

sākumcenu 13149 EUR  ap-

mērā; otrās izsoles soli – 200  

EUR apmērā; otrās izsoles re-

ģistrācijas maksu 30,00 EUR  

apmērā)

• Par dzīvojamās telpas 
īres līgumu pagarinā-
šanu Krustpils pagastā, 
Kūku pagastā un Vīpes 
pagastā (pagarināt dzīvoja-

mās telpas īres līgumu)

• Par dzīvojamās tel-
pas īres tiesību piešķiršanu 

komunālā dzīvoklī Mežāres  

pagastā (piešķirt dzīvojamās 

telpas īres tiesības)

• Par personas uzņemša-

nu dzīvokļu rindā Spunģēnu 

ciemā (uzņemt rindā vispā-
rējā kārtībā)

• Par zemes ierīcības 
projekta „Senlejas” (ap-

stiprināt zemes ierīcības 

projektu zemes vienības 

sadalīšanai divās zemes vie-

nībās)

• Par zvejas tiesībām 
Krustpils novada publis-
kajos ūdeņos (piešķirt li-

mitu rūpnieciskajai zvejai un 

slēgt zvejas tiesību nomas 

līgumu, parakstīt protokolu 

uz vienu gadu zvejai ar vie-

nu murdu Marinzejas ezerā)

• Par deklarēto dzīves-
vietu anulēšanu Kūku 
pagastā (anulēt deklarēto 

dzīvesvietu, jo nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā 

dzīves vietā)

• Par grozījumu Antūžu 
speciālās internātpamat-
skolas nolikumā (izdarīt 

grozījumu un papildināt no-

likumu)

• Par ēkas Rīgas ielā 146, 

Jēkabpilī, nojaukšanu (lai 

novērstu apdraudējumu 

cilvēku drošībai un Jēkab-

pils pilsētvides degradāciju, 

veikt ēkas Rīgas ielā 146, Jē-

kabpilī, nojaukšanu)

• Par zemes ierīcības 
projekta „Piejūti 2, Piejū-
ti 3 un Jāņsēta” apstipri-
nāšanu (apstiprināt zemes 

ierīcības projektu zemes vie-

nību apvienošanai vienā ze-

mes vienībā, kā arī savstar-

pējo robežu pārkārtošanai 

starp zemes vienībām)

• Par zemes ierīcības 
projektu “Kalna Landzā-
ni” un „Jaunsalinieki” 
apstiprināšanu (apstipri-

nāt  zemes ierīcības projek-

tu zemes vienību robežu 

savstarpējai pārkārtošanai, 

pie zemes vienības “Jaunsa-

linieki” pievienojot aptuveni 

0,74 ha lielu platību, atdalītu 

no zemes vienības “Kalna 

Landzāni”).

Informāciju apkopoja:
Krustpils novada 

pašvaldībassabiedrisko 
attiecību speciāliste 
 Monika Kauranena

Domes sēdē izskatīti un 
pieņemti lēmumi
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Vīpes pagasta kluba bērnu 

un jauniešu folkloras kopa 

“Lākači” ir aizrautīgi un ne-

nogurdināmi latvisko danču 

cienītāji. Tieši tāpēc Vīpes 

klubā divreiz gadā tiek rīkoti 

latvisko danču vakari – ap 

Miķeļiem un ap Zvaigznes 

dienu.

Arī šogad 11. janvārī noti-

ka Zvaigznes dienas danči. 

Ciemos pie “Lākačiem” kup-

lā skaitā ieradās Atašienes 

jaunieši. Aiz loga pamatīgas 

sniega vērpetes grieza zie-

ma, bet klubā gaiss mutuļo-

ja no azartiski dejojošajiem 

bērniem un jauniešiem. Dan-

ču toni uzdeva Andis ar akor-

deonu un Agnese 

ar mandolīnu. Kā 

jau latvisko danču 

vakaros pieņemts, 

muzikantiem palī-

dzēja arī citi spēlēt 

mākošie dalībnieki 

– kāds ar mandolī-

nu, kāds ar stabuli, 

citi ar bungām un kociņiem. 

Divās stundās tika izdancota 

vesela virkne danču. Kā pē-

dējā, par godu ciemiņiem, 

protams, ”Atašienes suseklis”.

Paldies Atašienes jaunie-

šiem par aizrautību! Paldies 

Vēsmai Turkopolei un Madarai 

Paeglei par atsaucību! Bija labi 

sadancot ne tikai ar savējiem, 

bet arī ar kaimiņiem! “Lākači” 

gaidīs ciemos uz dančiem tā 

ap Miķeļiem. Jāpačukst, ka ap 

to laiku “Lākačiem” būs jau 10 

gadu jubileja!

Foto: Vīpes klubs
Informāciju sagatavoja: 

Kristīna Zvirbule
Vīpes pagasta kultūras 

darba organizatore

Vīpes pamatskolas sko-

lēni aktīvi izmanto iespēju 

ikdienā lietot internetu. Lai 

internetu mācētu lietot dro-

ši, izmantojam iespēju spēlēt 

Vaifi ja spēli.

Vaifi js ir draudzīgs un zināt-

kārs zēns, kurš dzīvo interne-

tā. Vaifi jam ļoti patīk lasīt un 

spēlēt interesantas spēles. Ar 

VAIFIJU kopā ir viņa draugi - 

SUPERANNA un SUPERTOMS, 

kā arī AČGĀRNIS, kurš bieži 

runā pilnīgi ačgārni. Četri 

draugi lūdz atbildēt uz maz-

liet āķīgiem jautājumiem par 

internetu, mudinot padomāt, 

pārrunāt, izzināt, spriest un 

saprast.

Kādas superspējas var ie-

gūt, spēlējot Vaifi ja sp ēli?

 Zināt, ko nedrīkst teikt 

citiem!

Lūgt padomu un palīdzī-

bu, kad tas vajadzīgs!

Domāt pirms noticēt!

Būt pieklājīgam!

Lietot internetu gudri!

2018.gada 26. janvārī no-

risinājās “Vaifi ja spēle” skolā, 

kurā piedalījās 3. un 4. klases 

skolēni. Spēles uzvarētājs Ri-

čards Golovcevs tiek izvirzīts 

uz “Vaifi ja spēles turnīru”, kurš 

norisināsies Rīgā.

Lai veicas!

Vīpes pamatskolas direktora 
pienākumu izpildītāja 

Maija Grundšteine 
Foto: Vīpes pamatskola

Ziema m ūs šogad lutina 

ar pamatīgu sniega daudzu-

mu, un to izmantot steidzās 

Mežāres pamatskolas skolēni 

un skolotāji. Spītējot salam, 

22.janvārī skolas sporta lauku-

mā atzīmējam Pasaules Snie-

ga dienu.

Sniega dienas mērķis 

nav noskaidrot vai atlasīt 

nākamos čempionus, bet 

gan dot iespēju bērniem 

pārliecināties, ka aktivitātes 

uz sniega var kļūt par viņu 

ikdienu, kas sniedz pozitīvas 

emocijas un nodrošina ve-

selīgu dzīvesveidu.

Pēc kārtīgas iesildīšanās 

un stiepšanās vingrināju-

miem, sadaloties komandās, 

sākam baudīt sniega dienas 

aktivitātes: veiklības skrējieni 

ar ragavām, stafetes ar lēkša-

nu, sniega vākšana maisā. Tā 

kā visapkārt sniega ir pietie-

koši, gan bērni, gan skolotāji 

izveidoja savus sniega eņģe-

līšus.

Noslēgumā dalībniekus sa-

gaidīja pārsteigums – salūts. 

Pēc tam dalībnieki devās uz 

kalniņu, un ar ragaviņām un 

šļūkšanas paliktņiem vizinājās 

no tā.

Sārtiem vaigiem, dažs ne-

daudz nosalis, dažs pārkarsis – 

visi sniegaini un priecīgi, mir-

dzošām acīm atgriezās skolā. 

Pats svarīgākais šajā pasāku-

mā ir iegūtās pozitīvās emoci-

jas un smaidi bērnu sejās.

Pasākuma organizatori: 
V.Golubevs, I. Sakoviča 

Foto: Mežāres pamatskola

Šī gada 18. janvārī Krust-

pils pamatskolā norisinājās 

barikāžu aizstāvju atceres 

dienas pasākums.

Dienas rīta pusē 8. – 9.kla-

šu skolēni devās uz sociālo 

zinību kabinetu, kur klausījās 

Jēkabpils Vēstures muzeja 

darbinieces stāstījumā par to, 

kas norisinājās barikāžu laikā.

Dienas beigās visu klašu 

skolēni un skolotāji saliedē-

ti devās uz skolas pagalmu, 

kur tika aizdedzināts simbo-

liskais barikāžu ugunskurs.

Skolotājs Ēriks Spuriņš ie-

sāka pasākumu stāstot, ku-

ras ēkas sargāja visi Latvijas 

iedzīvotāji, kā arī no kā tolaik 

sastāvēja pašas barikādes. 

“Barikāžu laiks ir vēsturisks 

apzīmējums Latvijas neat-

karības aizsardzības pasā-

kumiem, kas tika organizēti 

Rīgā un citās Latvijas pilsētās 

no 1991. gada 13. līdz 27. 

janvārim. Mūsu tautieši cen-

tīgi strādāja Rīgas galvenajās 

ēkās, lai varētu nosargāt jaun-

iegūto Latvijas neatkarību 

1990. gada 4. maijā,” stāstīja 

Ē. Spuriņš, “Cilvēki pat nak-

tīs klausījās ziņas un tramīgi 

tvēra katru teikto vārdu no 

radio vai televīzijā teiktā.  Tās 

bija neparastas saliedētības 

un vienotības dienas, kurās 

tauta parādīja visai pasaulei 

savu ciešo apņēmību nosar-

gāts Latvijas brīvību.”   Pēc Ē. 

Spuriņa uzrunas tik ieturēts 

klusuma brīdis, pieminot 

bojā gājušos barikāžu laikā.

Uz pasākumu kā fotogrāfs 

un barikāžu dalībnieks, bija 

ieradies Jānis Lācis, kurš pa-

stāstīja to, kā viņam ir gājis 

un ko viņš ir piedzīvojis. Tā-

pat viņš skaidroja, ka kopš 

1996. gada janvāra vairāk 

nekā 30 tūkstoši barikāžu 

aizstāvju ir apbalvoti ar Ba-

rikāžu dalībnieka piemiņas 

zīmēm.

Pasākuma beigās, skanot 

kora dziesmām fonā, visi 

varēja uzcienāties ar skolas 

vadības sarūpētajiem pīrā-

dziņiem un tēju.

 Informāciju sagatavoja:
 Justīne Iie, Krustpils 

pamatskola 
FOTO: Krustpils pamatskola

Sestdien, 2019. gada 19. 

janvārī, Krustpils novada 

Atašienes pagasta Troškās 

notika Latgales atbrīvošanas 

99. gadadienas piemiņas pa-

sākums. Lai papildinātu savas 

zināšanas par sava novada 

vēsturi pasākumā piedalījās 

jaunsargi no 9 skolām: Ata-

šienes vidusskolas, Krustpils 

pamatskolas, Vīpes pamat-

skolas, Jēkabpils 3.vidussko-

las, Jēkabpil s 2. vidusskolas, 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, 

Jēkabpils Agrobiznesa kole-

džas, Dignājas pamatskolas 

un Salas vidusskolas.

Vispirms jaunsargi devās 

uz vietu, kur 1920. gada jan-

vārī atradās 2. Ventspils kāj-

nieku pulka pozīcijas. Viens 

jaunsargs no katras skolas 

pie staltas priedes piestip-

rināja sarkanbalto lentīti, 

godinot brīvībās cīnītājus. 

Jaunsargu instruktors Nor-

munds Pastars nolasīja 2. 

Ventspils kājnieku pulka ko-

mandiera kapteiņa Ezeriņa 

1920. gada 8. janvāra opera-

tīvo pavēli nr. 1.

Novadpētnieks Spod-

ris Bērziņš jaunsargus un 

klātesošos iepazīstināja ar 

vēsturisko situāciju 1920.

gada 9. janvāra rītā. Jēkab-

pils Vēstures muzeja galve-

nā krājumu glabātāja Iluta 

Bērziņa pastāstīja par kara-

vīru ikdienu. Lielu interesi 

jaunsargos izraisīja muzeja 

eksponāti. Piemēram, liela 

koka kurpe. Izrādās to lie-

toja sargkareivji stāvot uz 

posteņa ziemā, lai nesaltu 

kājas. Tāpat daudz jautāju-

mu bija par zirga gāzmas-

ku. Šo gāzmasku lietoja ka-

valērija 1. pasaules karā un 

brīvības cīņās.

Zemessardzes 56. kājnie-

ku bataljona pārstāvis, virs-

leitnants Guntars Rožlapa 

pastāstīja par LR NBS un kāj-

nieku vada struktūru mūs-

dienās.

Lielu atbalstu pasākuma 

organizēšanā sniedza JIC 2. 

NN jaunsargu instruktore 

Lāsma Lūse.

Paldies Jēkabpils Vēstures 

muzejam, Zemessardzes 56. 

kājnieku bataljonam, Krust-

pils novadam un novadpēt-

niekam Spodrim Bērziņam 

par atbalstu.

Informāciju sagatavoja, 
foto: Jaunsardzes un 

informācijas centra
2.novada nodaļas

jaunsargu instruktors 
Normunds Pastars

 Zvaigznes dienas dančos Vīpes 
klubā pie “Lākačiem” ciemos 
Atašienes jaunieši

Vaifi ja spēle Vīpes pamatskolā

Pasaules Sniega diena 
Mežāres pamatskolā

Barikāžu aizstāvju atceres 
diena Krustpils pamatskolā

Latgales atbrīvošanas 
99. gadadienas piemiņas pasākums
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Īsi pirms Ziemassvētkiem, 

10. decembrī,  Variešu sā-

kumskolas skolēni kopā ar 

skolotājām projekta “Latvijas 

skolas soma” ietvaros devās 

ekskursijā uz Rīgu, kur no-

skatījās Latvijas Nacionālā 

teātra izrādi “Sudraba slidas”.

“Sudraba slidas” ir viens 

no pazīstamākajiem Zie-

massvētku stāstiem, kas aiz-

ved uz 19. gs. Holandi – tās 

aizsalušajiem kanāliem, pa 

kuriem bērni skrien ar sli-

dām, vējdzirnavām, kas grie-

žas ziemas vējos, un mājām, 

kurās mīt mazie holandiešu 

bērni, paēduši, silti apģērbti 

un laimīgi. Tikai pašā pilsēti-

ņas nomalē, pussabrucis un 

pelēks, slejas kāds trūcīgs 

namiņš, kurā ar ģimeni dzī-

vo Grētele un viņas krietnais 

brālis Hanss. Galvenā stāsta 

doma ir, ka laba sirds ļauj 

pārvarēt visus šķēršļus, ne-

skatoties, vai tu esi bagāts 

vai nabags.

Mūsu skolēniem tika 

dāvāta iespēja pabūt vēs-

turiskajā teātra ēkā, redzēt 

20. gadsimta sākuma arhi-

tektūru un grezno skatītāju 

zāles dekorējumu, kas, ska-

toties no balkona, atgādina 

dārglietu lādīti. Daudzi bēr-

ni pirmo reizi ieradās īstā, 

profesionālā teātrī, iepazina 

tā vidi, guva  pieredzi par 

teātra iekārtojumu un uzve-

dības etiķeti. Taču pati lielā-

kā dāvana bija iespēja vērot 

meistarīgo aktieru spēli, kas 

apvienoja muzicēšanu ar iz-

veicīgu slidošanu. Skatītāju 

acis, ausis un sirdis pabaroja 

gan liriskās Raimonda Paula 

melodijas, gan Annas Hein-

rihsones tā laikmeta stilistikā 

veidotie kostīmi, gan Mārti-

ņa Vilkārša skatuves iekār-

tojums, neparastā veidā ap-

vienojot ar ledu aizsalušos 

kanālus, mazo namiņu un 

baznīcu ar ērģelēm. Skatu-

ves fonā visu izrādes laiku 

tika projicēti holandiešu 

vecmeistaru darbi. Skatītāji 

izrādi vēroja ar aizrautību, un 

laiks pagāja nemanot. Katru 

Variešu skolas bērnu bija uz-

runājis vienkāršais Ziemas-

svētku stāsts, kas sasaucas ar 

mūsdienu Latvijas realitāti 

un reizē sniedz mierinājumu 

un ticību labajam.

Ierodoties Rīgā, pirms 

izrādes bija lieliska iespēja 

izstaigāt un apskatīt  Zie-

massvētku noskaņās rotāto 

Vecrīgu.

Variešu sākumskolas 
skolotājas

Aivita Rudzīte un Linda 
Zvaigzne

Jau otro gadu Krustpils 

novada skolās tiek realizēts 

Eiropas Sociālā fonda projekts 

Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kom-

petenču attīstībai”. Projekta 

pirmā kārta noslēgsies 2019.

gada 31. augustā. Projekta iz-

maksas - 33 648,47 euro, tiek 

izmantotas Krustpils pamat-

skolas, Sūnu pamatskolas un 

Variešu sākumskolas izglītoja-

mo individuālo kompetenču 

attīstības atbalstam.

2018./2019. mācību gads 

Latvijā ir pasludināts par Fizi-

kas gadu, līdz ar to vispārējās 

izglītības iestādēs tiks pievēr-

sta papildu uzmanība fi zikas 

mācību priekšmeta apguvei. 

Projekts “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču at-

tīstībai” ir piešķīris fi nansiālu 

atbalstu pašvaldībām jaunu 

ārpusstundu pasākumu īs-

tenošanai skolās. Šī mācību 

gada 2.semestrī Krustpils pa-

matskolā un Variešu sākum-

skolā skolēniem ir iespēja 

apgūt robotiku STEM ( Scien-

ce, Math, Engineering and 

Technology) un vides jomas 

ietvaros. Katrā no šīm skolām 

skolēni 2 stundas nedēļā ap-

gūs robotu komplektēšanas 

un programmēšanas pamat-

iemaņas.

No mācību gada sāku-

ma Krustpils pamatskolā un 

Sūnu pamatskolā projekta 

ietvaros skolēniem ir iespē-

ja apmeklēt individuālas 

logopēda konsultācijas, kā 

arī saņemt pedagoga palīga 

atbalstu, ja ir tāda nepiecie-

šamība. Variešu sākumskolā 

projekts šogad fi nansē divu 

jomu ārpusstundu nodarbī-

bas - “Ķeburiņa stāsts” glīta 

rokraksta veidošanai (valo-

das joma) un “Jaunie dabas 

pētnieki” (STEM un vides 

joma).

Projekta koordinatore 
Krustpils novadā

Arnita Pore, e-pasts: arnita.
pore@gmail.com

Sacensības notiek 2019.

gada 9. februārī uz Baļotes 

ezera ledus. Sākums plkst. 9.00.

Sacensības ir individuālas, ku-

rās dalībnieki startē trijās ve-

cuma grupās. Bērni un jaunieši 

līdz 14 gadiem, dāmas no 14 

gadiem un kungi no 14 ga-

diem. Sacensības norisināsies 

tiesnešu norādītos sektoros. 

Sacensībās drīkst makšķerēt 

vienlaicīgi ar vienu makšķerīti 

un vienu āķi. Sacensību da-

lībniekiem obligāti jāklausa 

galvenā tiesneša norādījumi, 

pretējā gadījumā tos diskvalifi -

cē. Dalībnieki drīkst makšķerēt, 

urbt āliņģus ne tuvāk kā 5m 

viens no otra. Dalībniekiem 

sacensību laikā aizliegts mai-

nīties ēsmām, sacensību pie-

derumiem, nodot un saņemt 

zivis. Dalībniekiem, atbilstoši 

makšķerēšanas noteikumiem, 

jābūt klāt derīgai makšķerēša-

nas kartei un licencei (licenci 

var iegādāties DUS “Virši” Zī-

lānos).  Sacensību dalībnieks, 

atrodoties uz ledus pats ir 

atbildīgs par risku un drošī-

bas noteikumu ievērošanu!

Vietu sadalījumu nosaka pēc 

loma svara. Vienāda svara 

gadījumā, augstākā vietā da-

lībniekam, kuram lielāks zivju 

skaits. 

1.–3. vietu ieguvējus 
apbalvo ar diplomiem 
un balvām

1. vieta – balva 30 Eur vērtī-

bā (pēc nodokļu nomaksas);

2. vieta – balva 20 Eur vērtī-

bā (pēc nodokļu nomaksas);

3. vieta – balva 10 Eur vērtī-

bā (pēc nodokļu nomaksas).

Dalībnieku pulcēšanās un 

pieteikšanās no plkst.7.30 līdz 

8.50 pie Baļotes ezera publis-

kās pludmales. 
Sīkāka informācija pa tālruni 

25671222 (Ilmārs Luksts)

Sacensības zemledus makšķerēšanā

Variešu sākumskolas skolēni kopā 
ar skolotājām projekta “Latvijas 
skolas soma” ietvaros apmeklē 
teātra izrādi

 Robotika Krustpils pamatskolā un 
Variešu sākumskolā

Tā gaisma, ko izstaro 
svece,
Tas gaišums, kas 
liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, 
un gaist,
Bet gaisma, kas 
cilvēkā dzīvo,
Un siltums, 
ko izstaro sirds,
Tas nezūd – 
tas paliek 
un mirdz.

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI

ALEKSEJEVS 
ALEKSANDRS     
05.04.1947.- 
09.01.2019.

VALČAUSKS ALĢIRDS                  
06.01.1974.- 
12.01.2019.

BALODE MARTA                             
09.02.1929.- 
14.01.2019.

ZARKEVIČS VIESTURS                  
12.04.1997.- 
16.01.2019.

LĪBERE ANNA                                  
10.12.1933.- 
21.01.2019.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

No 2019. gada 1. janvāra 

Krustpils novadā sniega tīrī-

šanu veic sekojoši pakalpo-

juma sniedzēji:

 Sniega tīrīšanu Atašie-

nes pagastā nodrošinās z/s 

“Meldri”  tālr. 29464569

Sniega tīrīšana Mežāres 

pagastā nodrošinās SIA “ 

Spuņģēni - Daugavieši”, tālr. 

65237617, 26388004

Sniega tīrīšana Vīpes pa-

gastā nodrošinās z/s “ Iman-

ti”, tālr. 28342642

Sniega tīrīšana Krustpils 

pagastā un Kūku pagastā 

nodrošinās saimnieciskās 

darbības veicējs Intars Brū-

veris, tālr. 29738451

 Sniega tīrīšana Variešu 

pagastā nodrošinās z/s “ Bi-

tes”, tālr. 26595090

Atgādinām, ka šie sniega 

tīrīšanas pakalpojuma snie-

dzēji tīrīs tikai pašvaldības 

ceļus. Ja nepieciešams tīrīt 

arī privātpersonu ceļus, ie-

dzīvotāji aicināti vienoties ar 

tīrītājiem individuāli (tas būs 

par atsevišķu samaksu).

 Krustpils novada 
pašvaldība

Krustpils novada dome otrā izsolē, ar augšupejošu soli 
pārdod nekustamo īpašumu  “Vīcupēni”, Mežāres pa-
gastā, Krustpils novadā, ar kadastra Nr. 5676 002 0005,   6.98 
ha platībā. Sākumcena 13149 EUR. Solis – 200 EUR, nodroši-
nājums 10 % no sākumcenas, reģistrācijas maksa – 30 EUR

Izsole notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 
150A, Jēkabpilī, 2019. gada 7. martā, plkst. 10.00, sanāksmju 
zālē A7.

Tālrunis uzziņām 26627525, ar izsoles nolikumu var iepazīties 
tīmekļa vietnē:  http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles.”

Krustpils novada dome atklātā mutiskā izsolē, ar aug-
šupejošu soli pārdod automobili  VW CARAVELLLE, 
1. reģistrācijas datums 29.01.2001., valsts reģistrācijas numurs 
HZ3057, noskrējiens 416067 km.

Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 
150a, Jēkabpilī, 2019. gada 14. februārī plkst. 10.00, sanāksmju 
zālē A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 

Tālrunis uzziņām 26627525, ar izsoles nolikumu var iepazīties 
tīmekļa vietnē: http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles.

Sniega tīrīšana 
Krustpils novadā 2019. gadā

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". 

Lai visi uz zemes
šo brīnišķīgo mirkli
kā gaišāko pasaku 
redz! 
Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas 2 laulības

Liec, Laimīte, baltu 
ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā 
dzīvīte
Kurā būs jādzīvo!

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēts 
1 jaundzimušais – zēns

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

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

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 Mitrofa nova – 26641668, 
nadezda.mitrofanova@krustpils.lv

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

Vīpes pagasts Ineta Šeinova – 
26633737, ineta.seinova@krustpils.lv

Atašienes 
pagastā
3.martā 
plkst.11.00 
Meteņdienas pasākums 
pie “Annas Sātas”

Rasmas Bērziņas 
gleznu izstāde “Baltais 
klusums” Atašienes 
bibliotēkā

Mežāres pagastā
1.martā 
plkst.19.00 
Mežāres pamatskolas 
sporta zālē Krustpils 
novada nakts futbola 
turnīrs “Pavasara 
futbola nakts”

Izstāde “Mežāres 
pagasts dzīves līkločos” 
Mežāres bibliotēkā

Kūku pagastā
9.februārī 
plkst.9.00 Zemledus 
makšķerēšanas 
sacensības Baļotes 
ezerā
23.februārī 
plkst.13.00 
Laimīgā dzeltenā rukša 
gada bērnu rīts Zīlānu KN

Variešu pagastā
16.februārī 
plkst.22.00 
atpūtas vakars Antūžu 
KN “Par laimīgu 
mīlestību” kopā ar grupu 
“Zemeņu iela”. Ieeja pa 
vienam 3.00 EUR., kopā 
ar sievieti 4.00 EUR
9.martā 
plkst.22.00 
deju vakars “Lai 
sievietes smaida!” 
Variešu KN. Dzied un 
spēlē grupa “Sikspārnis”. 
Ieeja pa vienam 3.00 
EUR., kopā ar sievieti 
4.00 EUR

1.martā Mežāres pamat-

skolas sporta zālē norisināsies 

Krustpils novada 2019.gada 

atklātais telpu futbola nakts 

turnīrs!

Pasākuma mērķis: veicināt 

futbola popularizēšanu nova-

da iedzīvotāju vidū, populari-

zēt veselīgu dzīvesveidu un 

aktīvu brīvā laika pavadīšanu, 

kā arī noskaidrot spēcīgākās 

futbola komandas Krustpils 

novadā un tā apkārtnē.

Turnīrs ir atklāts, drīkst star-

tēt visi Krustpils un citu nova-

du spēlētāji, kas sasnieguši 16 

gadu vecumu.

Sacensības notiek pēc 

telpu futbola noteikumiem. 

Komandā maksimālais da-

lībnieku skaits ir 12 spēlētāji. 

Komandas sacenšas vienādos 

sastāvos 4+1 pret 4+1 (5:5).

Pieteikšanās līdz 25.febru-

ārim, sūtot pieteikumu uz e-

pastu: angelina.tukisa@krust-

pils.lv, pieteikums pieejams 

NOLIKUMA PIELIKUMĀ NR.1 

Nolikums pieejams www.

krustpils.lv

Angelīna Tukiša
Krustpils novada 

pašvaldības Tūrisma un 
jaunatnes lietu speciāliste

23.februārī plkst.13:00 
Zīlānu bibliotēka un Zīlānu kultūras nams 

Ielūdz  bērnus uz 

bērnu rītu:  
 

 

 

Piesaki komandu Krustpils 
novada 2019. gada 
atklātajam telpu futbola 
nakts turnīram


