
 2018. gada 2. FEBRUĀRIS    1

Krustpils novada informatīvais izdevums
2018. gada 2. februāris Nr. 1 (91)

Krustpils novada 2017. gada krāšņākie mirkļiKrustpils novada 2017. gada krāšņākie mirkļi



2    2018. gada 2. FEBRUĀRIS

 2017. gada nogalē tika uzsākti 
būvniecības darbi stāvlaukuma iz-
būvei Kūku pagasta nekustamajā 
īpašumā „Ezerauki” un infrastruk-
tūras izbūvei un atjaunošanai da-
bas parkā “Laukezers”. 

Lai izbūvētu stāvlaukumu au-
tomašīnām, tika veikti sagatavoša-
nas darbi, uzmērīšana un nosprau-
šana, zemes klātnes ierakuma 
būvniecības darbi, auglīgās zemes 
virskārtas noņemšana, betona ap-
maļu uzstādīšana. Savukārt, pie 
Ildzenieku ezera jau tika veikta pa-
matu izbūve atkritumu konteineru 
novietnēm un malkas nojumei. 
Pamatojoties uz izstrādāto tehnis-
ko dokumentāciju, vēl turpināsies 
darbi pie Ildzenieku ezera, izbūvē-

jot atkritumu konteineru noviet-
nes, malkas nojumi, kā arī uzstādot 
2 galdus ar soliem, mazo informā-
cijas stendu un atkritumu urnu. 

Šobrīd Krustpils novada būv-
valdē tika iesniegti dokumenti 
būvatļaujas saņemšanai /atzīme 
par būvdarbu uzsākšanas nosacī-
jumu izpildi/ objektam “Labiekār-
totas peldvietas atjaunošana pie 
Laukezera galvenās pludmales”, 
kura ietvaros tiks izbūvēta laipa 
ezerā, koka laipa, kā arī tiks uzstā-
dīts apmeklētāju plūsmas skaitī-
tājs. 

Projekta īstenošana jāveic no 
2017. gada 10. jūlija līdz 2018. 
gada 9. decembrim. 

Informāciju sagatavoja 

Tamāra Latiševa

Tālr. 27804081, e-pasts tamara.

latiseva@krustpils.lv

Reģistrēti 56 jaundzimušie, 
no tiem 25 meitenes un 31 zēns. 
Kā pirmie bērni ģimenē dzimuši 
22, otrie bērni– 17, trešie bērni– 
7. Desmit bērni dzimuši ģimenēs, 
kurās jau ir 3 un vairāk brālīši un 
māsiņas, t.sk vienā ģimenē pie-
dzima astotais bērniņš, vienā de-
vītais bērniņš. Divās ģimenēs ir 
piedzimuši dvīnīši, vienā ģimenē 
divi zēni, otrā ģimenē divas mei-
tenes. Jaunākajai māmiņai bērniņš 
piedzima 16 gados, vecākajai 43 
gados. 29 jaundzimušie reģistrēti, 
vecākiem esot laulībā, 25 jaundzi-
mušajiem ziņas par tēvu ierakstītas 
saskaņā ar paternitātes atzīšanas 
iesniegumu, bet divi dzimšanas 
reģistra ieraksti sastādīti bez ziņām 
par bērna tēvu. 

Bērniem doti skaisti un skanīgi 
vārdi. Divām meitenēm un vienam 
zēnam vecāki, reģistrējot dzimšanu, 
ir dāvājuši divus vārdus. Vairākkārt 
vecāki saviem bērniem ir izvēlēju-
šies vārdus Anete, Erna, Toms, Emīls, 
Kārlis, Renārs, Markuss.

2017.gadā Krustpils novadā 
deklarēti 62 jaundzimušie: Atašie-
nes pagastā– 10, Krustpils pagas-
tā–15, Kūku pagastā– 12, Mežāres 
pagastā– 7, Variešu pagastā– 11, 
Vīpes pagastā– 7 

Laulību reģistrēja 19 pāri. Pir-
mā laulība savstarpēji noslēgta 12 
pāriem, otrā laulība 4 pāriem. No 
visām laulībām ārpus dzimtsaraks-

tu nodaļas telpām noslēgtas 3 lau-
lības.

Reģistrēti 102 miršanas fakti. 
Mirušas 58 sievietes un 44 vīrieši. 
No 91–100 gadu vecumam mirušas 
11 sievietes un 2 vīrieši, no 81–90 
gadu vecumam: 26 sievietes un 6 
vīrieši, no 71–80 gadu vecumam: 
14 sievietes un 18 vīrieši, no 61–70 
gadu vecumam: 4 sievietes un 10 
vīrieši, no 51–60 gadu vecumam: 2 
sievietes un 4 vīrieši, no 41–50 gadu 
vecumam 1 sieviete un 2 vīrieši, 
no 10–30 gadu vecumam: 2 vīrie-
ši. Vecākā sieviete mirusi 96 gadu 
vecumā un vecākais vīrietis miris 
93 gadu vecumā. 73,5% nāves cē-
lonis ir sirds un asinsvadu slimības, 
11,8% – vēzis, ļaundabīgais audzējs, 
4,9% nieru slimības, 4,9% traumas, 
asfi ksija, apdegumi, 2,9% plaušu 
slimības. 

2017.gadā dzimtsarakstu no-
daļā saskaņā ar personu iesnie-
gumiem, izsniegtas 28 atkārtotas 
apliecības un 16 izziņas. 15 reģis-
tru ierakstos veikti papildinājumi, 
labojumi ( tiesas spriedums, zvēri-
nāta notāra paziņojums, personas 
iesniegums, paternitātes atzīšanas 
iesniegums u.c.). 

Dzimtsarakstu nodaļā 2015.
gadā bija reģistrēti– 48 jaundzimu-
šie, 13 laulības, 132 miršanas fakti, 
savukārt 2016.gadā – 56 jaundzi-
mušie, 31 laulība, 107 miršanas ga-
dījumi.

Ar novada domes atbalstu, mai-
jā tika organizēti jau par tradīciju 
kļuvušie Bērnu svētki un tika sveik-
tas un godinātas novadā dzīvojo-
šās Stiprās ģimenes, kuras laulībā 
nodzīvojušas 60, 50 un 25 gadus. 
Kopdzīves 25 gadu jubilejā novads 
godina tikai tās ģimenes, kuras pie-
dalās Stipro ģimeņu pasākumā.

2017.gadā Bērnu svētku pasā-
kumā piedalījās novadā deklarētie 
67 bērni vecumā no 1 gada līdz 2 
gadiem. Dimanta kāzu jubilejā– 60 
kopdzīves gados– sumināta vie-
na ģimene, Zelta kāzu jubilējā– 50 
kopdzīves gados– septiņas ģime-
nes. Stipro ģimeņu pasākumā pie-
dalījās un tika godināti četri Zelta 
kāzu pāri un vienpadsmit Sudraba 
kāzu pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 
25 gadus.

Arī šogad, 2018.gada rudenī ir 
plānots godināt novadā dzīvojošās 
Stiprās ģimenes, kāzu jubileju ģi-
menes. Savukārt maijā novadā tiks 
organizēti Bērnu svētki bērniņiem, 
kuri deklarēti Krustpils novadā un 
dzimuši no 2016.gada 1.jūlija līdz 
2017.gada 30.jūnijam. 

Latvijas simtgades gadā ceram, 
ka Stipro ģimeņu pasākumā pie-
teiksies Sudraba, Zelta un Dimanta 
pāri. Priecāsimies par katru mazuli, 
kurš Latvijas simtgadē būs piedzi-
mis un reģistrēts Krustpils novadā.

Ilga Vilkauša

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

2017.gadā Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā Par būvniecības darbiem projekta Nr. 
5.4.1.1./17/A/021 “Antropogēno slodzi 
mazinošas infrastruktūras izbūve un 
atjaunošana dabas parkā “Laukezers”” 
ietvaros

Krustpils novada pašvaldība 
turpina darbu pie projekta Nr.17–
05–AL24–A019.2202–000008 
“Infrastruktūras uzlabošana da-
bas pieminekļa Rogāļu akmens 
pieejamības nodrošināšanai” īste-
nošanas. Projekta ietvaros tika iz-
strādāta Tehniskā dokumentācija 
un veikta Tirgus izpēte būvdarbu 
izpildei. Tehnisko dokumentāciju 
izstrādāja Aleksandrs Gargažins, 
sert. Nr. 20–4388. Pamatojoties 
uz veikto Tirgus izpēti, būvdarbus 

veiks SIA “Spunģēni–Daugavieši”, 
reģ.Nr. 45403015460.

Atgādinām, ka projekta ietva-
ros tiks izbūvētas kāpnes uz Rogā-
ļu akmeni, kā arī atjaunots esošais 
tiltiņš pār strautiņu.

Projektu plānots realizēt līdz 
2018. gada 09. novembrim.

Informāciju sagatavoja:

Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore Tamāra Latiševa 

tālr. 27804081, 

tamara.latiseva@krustpils.lv

Par projektu Nr. 17–05–AL24–
A019.2202–000008 “Infrastruktūras 
uzlabošana dabas pieminekļa Rogāļu 
akmens pieejamības nodrošināšanai”

Informējam, ka saskaņā ar iepirkuma “Krustpils novada pašvaldības 
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā” 
rezultātiem sniega tīrīšanu Krustpils novada administratīvajā 
teritorijā pašvaldības autoceļiem veiks:
1. Atašienes pagastā: Atašienes pagasta V.Grandāna zemnieku 
saimniecība “Meldri”, tālrunis – 29464569;
2. Krustpils pagastā:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Krustpils”, tālrunis – 65223244,
Saimnieciskās darbības veicējs Intars Brūveris, tālrunis – 29738451.
3. Kūku pagastā:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Krustpils”, tālrunis – 65223244;
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DAĢIS”, tālrunis – 26416870;
Saimnieciskās darbības veicējs Intars Brūveris, tālrunis – 29738451.
4. Variešu pagastā: 
Variešu pagasta Daģes zemnieku saimniecība “BITES”, tālrunis – 
26595090;
Saimnieciskās darbības veicējs Intars Brūveris, tālrunis – 29738451.

Ja nepieciešama sniega tīrīšana privātā īpašumā esošajiem ceļiem, 
sazināties var uz norādītajiem kontakttālruņiem konkrētajā pagastā.

Ar 2018.gada 1. janvāri veikti 
vairāki grozījumi atkritumu apsaim-
niekošanas likumā, bet būtiskākais 
ir izmaiņas atkritumu maksas no-
teikšanas komponentēs, kas turp-
māk nosaka, ka nešķiroto sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas mak-
su veido:

1) Pašvaldības lēmumā apstipri-
nātā maksa par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkrau-
šanu, šķirošanu un citām normatī-
vajos aktos noteiktajām darbībām, 
ko veic pirms atkritumu reģenerā-
cijas un kas samazina apglabājamo 
atkritumu apjomu, par uzglabā-
šanu, dalītās atkritumu savākša-
nas, pārkraušanas un šķirošanas 
infrastruktūras objektu uzturēšanu 
atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 
pašvaldība un atkritumu apsaim-
niekotāju;

2)  Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas apstiprinā-
tais tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonos, 
kas SIA “Vidusdaugavas SPAOO” 
poligonā “Dziļā vāda” ar 2018. gada 
1.janvāri paaugstināts un noteikts 
67,16 EUR bez PVN par vienu apgla-
bājamo nešķiroto sadzīves atkritu-
mu tonnu.

Saskaņā ar Krustpils novada do-
mes sēdes 28.12.2017 Nr.22 lēmu-
mu un SIA “Spuņģēni–Daugavieši”   
2018. gada 2. janvārī izdoto rīkoju-
mu, sākot ar 2018. gada 1. janvāri ir 
noteikti sekojoši atkritumu apsaim-
niekošanas tarifi :

a) atkritumu apsaimniekošanas 
tarifs par 1 (vienu) kubikmetru EUR 
21,34  ar PVN  ( maksa par sadzīves 

atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām 
darbībām ko veic pirms atkritumu 
reģenerācijas, kas veido 8, 08 EUR 
bez PVN un Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanas komisijas apstipri-
nātais tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonos, 
kas veido 9,56 EUR bez PVN);

b) atkritumu apsaimniekošanas 
tarifs vienam daudzdzīvokļu mājas 
iedzīvotājam mēnesī EUR 2,11 ar 
PVN  ( maksa par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkrau-
šanu, šķirošanu un citām normatī-
vajos aktos noteiktajām darbībām 
ko veic pirms atkritumu reģenerāci-
jas, kas veido 0,80 EUR bez PVN un 
Sabiedrisko pakalpojumu regulē-
šanas komisijas apstiprinātais tarifs 
par sadzīves atkritumu apglabāša-
nu atkritumu poligonos, kas veido 
0,94 EUR bez PVN);

c) atkritumu apsaimniekošanas 
tarifs viensētās dzīvojošajiem   par 
vienu 120 l maisu EUR 3,10 ar PVN 
(maksa par sadzīves atkritumu sa-
vākšanu, pārvadāšanu, pārkrauša-
nu, šķirošanu un citām normatīva-
jos aktos noteiktajām darbībām ko 
veic pirms atkritumu reģenerācijas, 
kas veido 1,18 EUR bez PVN un Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisijas apstiprinātais tarifs 
par sadzīves atkritumu apglabāša-
nu atkritumu poligonos, kas veido 
1,38 EUR bez PVN).

SIA “Spunģēni–Daugavieši” ai-
cina Krustpils novada iedzīvotājus 
noslēgt atkritumu apsaimniekoša-
nas līgumu – gan tos, kam līguma 

darbības termiņš ir beidzies, gan 
tos, kam līgums nav noslēgts vis-
pār, jo likumdošana nosaka, ka ik-
vienam iedzīvotājam ir pienākums 
piedalīties pašvaldības organizēta-
jā sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanā, tai skaitā atkritumu dalītajā 
savākšanā. 

Papildu informācija pa tel. 
65237617; 26388004 vai sūtot uz 
e-pastu spungeni–daugaviesi@in-
box.lv, vai ierodoties personīgi SIA 
“Spunģēni–Daugavieši” A1 kabi-
nets (pagrabstāvā), Rīgas iela 150A, 
Jēkabpils.

Atkritumu maisu izvešanas gra-
fi ks 2018. gadam:

a) Atkritumu maisu izvešanas 
grafi ks 2018. gadam Krustpils, 
Variešu, Kūku, Vīpes pagastos: 
31. janvāris; 28. februāris; 28. marts; 
25. aprīlis; 30. maijs; 27. jūnijs; 25. 
jūlijs; 29. augusts; 26. septembris; 
31. oktobris; 28. novembris; 28. de-
cembris;

b)Atkritumu maisu izvešanas 
grafi ks 2018. gadam Mežāres un 
Atašienes pagastos: 25. janvāris; 
22. februāris; 29. marts; 26. aprīlis; 
31. maijs; 28. jūnijs; 26. jūlijs; 30. au-
gusts; 27. septembris; 25. oktobris; 
29. novembris; 27. decembris;

Konteineru izvešanas grafi ks 
Krustpils novadam 2018. gadā: 
4. janvāris; 22. janvāris; 8. februāris; 
22. februāris; 8. marts; 22. marts; 5. 
aprīlis; 19. aprīlis; 3. maijs; 21. maijs; 
7. jūnijs; 21. jūnijs; 5. jūlijs; 19. jūlijs; 
2. augusts; 20. augusts; 6. septem-
bris;  20. septembris; 4. oktobris; 22. 
oktobris; 8. novembris; 22. novem-
bris; 6. decembris; 20. decembris

Par grozījumiem atkritumu apsaimniekošanas 
likumā un izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas 
tarifā Krustpils novadā
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Sācies jauns gads ar cerībām 
un vēlmēm, bet tajā pat laikā ar 
nezināmo, kas atnāk nesaukts.

Sociālā dienesta darbinieki 
vēlas dalīties pārdomās par reā-
lajām situācijām novadā, par to, 
kā palīdzēt līdzcilvēkiem un sa-
glabāt dvēseles mieru, reaģējot 
uz notiekošo laicīgi.

Vēju skarbos piesitienus 
izjūtam ikviens, ne tikai tiešā 
nozīmē vien, bet arī savstarpē-
jās attiecībās vienam ar otru – 
pēkšņa slimība, negadījums vai 
vardarbība jebkurā tās formā 
maina situāciju cilvēka dzīvē, 
kad ļoti ļoti nepieciešams līdz-
cilvēka atbalsta plecs.

Ģimenē ir silti, attiecībās val-
da prieks, ja ikdienā un rotaļās 
kopā ir tētis un mamma, ap-
skāviens un silti vārdi– Tu man 
esi mīļš, vajadzīgs un dārgs! 
Mazam mirklim kopā ar bērnu 
ir liela nozīme. Bērniņam Dievs 
ir devis divas rokas, lai ar vienu 
tas turas pie mammas, ar otru 
pie tēta.

Sociālā dienesta darbinieku 
uzmanības lokā ir ģimenes ar 
bērniem, personas ar īpašām 
vajadzībām un gados veci cil-
vēki.

Vecie ļaudis, kuri būtībā nav 
vientuļi, bet savās mājvietās 
dzīvo tālu no saviem tuvinie-

kiem, cilvēki ar smagiem vese-
lības traucējumiem, ģimenes 
ar bērniem, vientuļās māmiņas, 
kurām trūkst atbalsta – ikviens 
novada iedzīvotājs ir pelnījis at-
balstu grūtos brīžos. 

Mēģiniet saprast sociālos 
darbiniekus, bāriņtiesas un pa-
gasta pārvaldes darbiniekus– 
mēs nevaram būt klāt dienu un 
nakti ik vienā mājoklī. Sabiedrī-
ba – tie esam mēs visi – kaimiņi, 
radinieki, draugi. Rakstiet un zi-
ņojiet pašvaldības iestādēm– ti-
kai visiem kopā mums izdosies 
palīdzēt līdzcilvēkiem, kuriem 
nepieciešama palīdzība, pa-
doms, drošs plecs un reizēm tik 
maz– saruna, uzticības persona, 
ar kuru dalīties priekos, šaubās 
un bēdās.

Ir ļoti pareizs teiciens: “da-

rīsim labu!” – tad nu sanāk, ka 
mēs, vadoties no savas piere-
dzes un uzskatiem mēģinām 
citiem piešķirt kādus labumus 
(ērtāku dzīves vietu, mūsuprāt, 
piemērotu apģērbu vai dāvanu 
u.c.), kas pašiem liekas ļoti no-
derīgi, bet citam cilvēkam var 
būt pilnīgi nepiemēroti. Mēs 
domājam, ka zinām, kā citiem 
jādzīvo, kā viņiem būs labāk….

Grūti ir saprast, ka galvenais 
ir izprast otra cilvēka (sociālajā 
darbā– klienta!) vajadzības, kas 
bieži atšķiras no mūsu priekš-
statiem. 

Atceraties kāda raidījuma si-
žetu, kurā tika rādīta un intervē-
ta ģimene no laukiem? 

Bērniem blakus mamma un 
tētis, kaut deguns tek, un di-
bentiņš slapjš – bet tā ir mājas 

sajūta, mīļums, kas vieno ģime-
ni. Ir lauku mājas, kur bieži vēl ir 
īpatnējā veļas vārīšanas smarža, 
kas sajaucas ar aromātu, kura 
rodas vārot viru mājdzīvnie-
kiem, dūmu smarža, ja plīts ne-
grib iekurēties un vēl…

Tiem, kas nekad nav dzīvo-
juši lauku mājā ar tās īpatnējām 
smaržām, vai tiem, kas dzīvo 
eiro remonta dzīvokļos ir grūti, 
bieži pat neiespējami iedomā-
ties, ka visa ģimene pēc kārtas 
mazgājas vannā, kura novietota 
virtuves vidū. Tiek nomainīts 
ūdens, bet vannošanās notiek 
tikai reizi nedēļā. Vakaros maz-
gāšanās notiek tikai bļodā. 

Veļas mazgāšanai labākais 
palīgs ir “Rīga 17”– visu dienu 
veļasmašīna darbojas, pēc kār-
tas mazgājot lielo gultas veļu, 
pēc tam sīko, balto veļu, tad 
tajā pašā sārmainajā ūdenī –
krāsaino veļu– līdz beigās – ne-
tīrākās darba drēbes. Skalošana 
ar rokām vanniņās vai bļodās, 
ienesot ūdeni no akas vai tuvē-
jās upītes, pēc tam netīro ūdeni 
ar spaiņiem no virtuves atkal iz-
nesot, līdz darbi pie veļas maz-
gāšanas tiek pabeigti. 

Laukos vēl daudzās ģime-
nēs viena diena nedēļā tiek 
veltīta šāda veida veļas maz-
gāšanai. Vai daudzi šādu darbu 

vēl atceras?
Mēģiniet saprast ģimenes, 

kas iztiek no valsts ģimenes 
pabalsta un ienākumiem no ga-
dījumu darbiem! Saprast, ka al-
gota darba iespējas lauku vidē 
ir ierobežotas!

Bet– lauku sētā iebrauc auto, 
no pilsētas ir ieradušies “labda-
ri”, kuriem pieticība nav ikdie-
nišķa parādība– liekas: te bērni 
ir apdraudēti, atrodas bīstamos 
apstākļos.

Bērni, atrodoties blakus sa-
viem vecākiem, savā ierastajā 
vidē, ir laimīgi, ieraugot taureni 
uz zieda, skudru uz pagalma ta-
kas, vai vērojot suņuka un kaķē-
na rotaļu.

Mīļie novada iedzīvotāji, ne-
esiet vienaldzīgi pret apkārtnē 
notiekošo! Ne vienmēr telefona 
zvani un sūdzību raksti masu 
medijiem– televīzijai un laik-
rakstiem ir tā pareizākā un vie-
nīgā rīcība.

Zvaniet un rakstiet novada 
mājas lapā vai sniedziet infor-
māciju sava pagasta sociāla-
jam darbiniekam, ja jūsu sirds 
jūt– tur kaut kas nav kārtībā, vai 
draud briesmas.

Mēs esam atvērti jūsu infor-
mācijai!

Sociālā dienesta darbinieku 

vārdā vadītāja Benita Dzelme

Aicinām nebūt vienaldzīgiem!

Kūku bibliotēka ir iesākusi 
jauno gadu darbīgi un ar jaunām 
iespējām. 

Noslēgusies “Bērnu, 
jauniešu un vecāku 
žūrija 2017”

“Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija” ir Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas izstrādāta un kopš 2001.
gada īstenota lasīšanas veicinā-
šanas programma. Bērni, jaunieši 
un vecāki, kuri iesaistās žūrijas 
darbā, kļūst par literatūras ek-
spertiem. Katru gadu viņi lasa un 
vērtē jaunākās grāmatas, kas īpa-
ši izvēlētas šai programmai un iz-
virza balvai rakstniekus, ilustrētā-
jus, tulkotājus, izdevējus – visus, 
kas piedalījušies interesantāko 
grāmatu tapšanā. Kūku bibliotē-
ka šajā programmā piedalās no 
pašiem pirmsākumiem. Arī 2017. 

gads nebija izņēmums. 
Noslēdzot 2017. gada lasīša-

nas maratonu, 18. janvārī 2018. 
gadā “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas” 45 čaklākie dalībnieki de-
vās godam nopelnītā ekskursijā 
uz Latvijas Kara muzeju un uz 
Kontinentālās hokeja līgas spēli 
“Arēnā Rīga”, kurā tiekas Rīgas 
“Dinamo” un Habarovskas “Amur” 
komandas.

Sapulcējoties visiem pie Sūnu 
pamatskolas, lasītmīļi varēja do-
ties ceļā! Ierodoties Kara muzejā, 
gidu pavadībā guvām jaunas zi-
nāšanas par aizraujoši interesan-
to un dramatisko Latvijas vēsturi. 
Apskatījām unikālas senlietas no 
Latvijas Kara muzeja un Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja krā-
jumiem: kuršu un zemgaļu ieroči, 
15.gs. lielgabala kamera, 16.gs. 
šautene ar rata atslēgu, kā arī kar-

tes, senlaiku karavīru manekeni, 
piļu un pilsētu skatu atdarināju-
mi, dažādus laikmetu raksturojo-
šus ieročus– musketes, pistoles, 
zobenus un lielgabalus. Muzeja 
apmeklējums bija patiešām in-
teresants un produktīvs. Bērnu 
žūrijas dalībniekiem bija iespēja 
uzzināt nezināmo un papildināt 
jau zināmo ar jaunām zināšanām.

Ar lielu nepacietību devāmies 
uz Arēna Rīga, lai justu līdzi Rīgas 
“Dinamo” komandai. Pēc spēles 
zaudējuma (3:4), bijām nedaudz 
saskumuši, tomēr Mēs bijām īsti 
fani! Vērot, cik sirsnīgi „Bērnu žū-
rijas” eksperti jūt līdzi mūsu Rī-
gas “Dinamo” komandai, bija īsts 
baudījums. 

Nedaudz piekusuši, bet jau-
kās noskaņās par redzēto un dzir-
dēto varējām doties mājup. 

Paldies visiem mūsu čakla-
jiem lasītājiem un – uz tikšanos 
nākošajā «Bērnu, jauniešu un ve-
cāku žūrijā»!

JAUNS PAKALPOJUMS 
– attālināta pieeja 
datubāzei letonika.lv

Kultūras informācijas sistēmu 
centrs, turpinot sadarbību ar SIA 
Tilde, 2018. gadā nodrošina ne-
ierobežotu LETONIKA.LV (www.
letonika.lv) datubāzes pieeju 
visām pašvaldību publiskajām 
bibliotēkām bez abonēšanas 
maksas. 

Sākot ar jauno 2018. gadu 
apjomīgā letonika.lv datubāze, 
Kūku bibliotēkas lietotājiem pie-
ejama arī attālināti. Reģistrētiem 
bibliotēkas lietotājiem pēc pie-
prasījuma izsniegsim datubāzes 

lietotājvārdu un paroli, lai turp-
māk Jūs varētu izmantot datubā-
zi arī ārpus bibliotēkas. Ar autor-
tiesībām aizsargāto tekstu pilnās 
versijas datubāzes lasītavā jopro-
jām būs pieejamas tikai bibliotē-
kas telpās.

Letonika.lv kalpo kā ceļvedis 
Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, 
dabā un literatūrā. Tā ir uzziņu 
un tulkošanas sistēma, kuras 
galvenais mērķis ir sniegt siste-
matizētu, enciklopēdisku uzziņu 
un tulkošanas informāciju. Leto-
nika piedāvā meklēt un strādāt 
ar informāciju, kas atrodama 11 
enciklopēdijās u.c. uzziņu re-
sursos, 13 vārdnīcās (tulkojošās, 
skaidrojošās, terminoloģijas), kā 
arī kolekcijās ar 10 000 attēliem, 
audioierakstiem un video mate-
riāliem. Datubāzē pieejama arī 
latviešu literatūras bibliotēka ar 
200 pilnteksta literārajiem dar-
biem un valodas atbalsta krātu-
ve ar palīgmateriāliem latviešu 
valodai.

Aicinām kļūt par mūsu biblio-
tēkas lasītāju un izmantot šo lie-
lisko iespēju arī ārpus bibliotēkas 
telpām!

Kā kļūt par bibliotēkas 
lietotāju?

Lai kļūtu par Kūku bibliotē-
kas lietotāju, uzrādi bibliotekārei 
savu pasi vai identifi kācijas karti 
(eID). Aizpildi reģistrācijas kartīti 
un ar parakstu apstiprini biblio-
tēkas lietošanas noteikumu ievē-
rošanu. Ja Tev nav 16 gadu, reģis-
trējoties būs jāiesniedz vecāku 
aizpildīts galvojums. Pēc reģis-
trācijas , lietotājam divu nedēļu 

laikā, bez maksas tiek izgatavota 
lasītāja karte, kas ļauj izmantot 
bibliotēkas pakalpojumus. Lasī-
tāja karti jāuzrāda katrā apmek-
lējuma reizē. To aizliegts nodot 
citai personai.

Ar bibliotēkas lietošanas no-
teikumiem var iepazīties Kūku 
bibliotēkā vai Krustpils novada 
mājas lapā, kur pieejamas arī 
veidlapas reģistrācijas kartei un 
galvojumam: http://www.krust-
pils.lv/pasvaldiba/dokumenti/
nolikumi

Uzmanību!
Ja vēlies sazināties ar Kūku 

bibliotēku, tad zini, ka mainīts 
tās telefona numurs. Tagad sazi-
nies ar mums pa mobilo tālruni: 
25635248 – bibliotēkas vadītāja, 
28303550 – bibliotekāre.

Kūku bibliotēkas jaunumi
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Krustpils novads tika izveidots 
2009. gadā, kad teritoriālās refor-
mas rezultātā apvienoja 6 pagas-
tus – Atašienes, Krustpils, Kūku, 
Mežāres, Variešu un Vīpes. Krust-
pils novads atrodas Zemgales plā-
nošanas reģionā, Austrumlatvijas 
zemienē, Daugavas labajā krastā. 

Krustpils novada kopējā pla-
tība ir 812,2 km2 un kopējais ie-
dzīvotāju skaits ir 6244 (PMPL, 
01.01.2017.). 

Līdzīgi kā visā Latvijā, arī Krust-
pils novadā ir bijis augsts bezdar-
ba līmenis. Tomēr salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem, bezdarba 
līmenis ir samazinājies. Nodarbinā-
tības valsts aģentūras apkopotie 
statistiskie dati liecina, ka uz 2017. 
gada 31. decembri novadā bezdar-
ba līmenis bija 6,7%, Zemgales re-
ģionā bezdarba līmenis bija 4,9% 
un valstī kopumā – 5,2%. 

Krustpils novadā darbojas 7 
izglītības iestādes, no kurām viena 
ir vidusskola, viena speciālā inter-
nātpamatskola un 5 pamatskolas. 
Krustpils novadā izglītību nodro-
šina pastarpinātas pārvaldes insti-
tūcijas, kas realizē pamatizglītības, 
vidējās izglītības programmas un 
pirmsskolas izglītības program-
mu: Krustpils pamatskola, Sūnu 
pamatskola, Mežāres pamatskola, 
Vīpes pamatskola, Brāļu Skrindu 
Atašienes vidusskola, Variešu sā-
kumskola, Antūžu speciālā inter-
nātpamatskola. 

Krustpils novadā darbojas 7 
bibliotēkas un 2 apkalpošanas 
centri – Antūžos un Medņos, kā arī 
7 kultūras nami, kas aktīvi darbojas 
kultūras jomā un nodrošina nova-
da iedzīvotāju vajadzības. 2018. 
gadā paredzēts vērienīgs projekts 
ar Eiropas struktūrfondu atbalstu 
Mežāres kultūras nama un pagas-
ta pārvaldes ēkas rekonstrukcija 
energoefektivitātes paaugstinā-
šanai, kas turpināsies arī nākošajā 
gadā. 

Krustpils novada dome, saga-
tavojot 2018. gada pašvaldības 
budžetu, ir plānojusi nepiecieša-
mos fi nanšu resursus pašvaldības 
funkciju izpildei, kā arī pašvaldī-
bas ekonomiskās un sociālās in-
frastruktūras attīstībai un uzsākto 
projektu realizācijai. 

Krustpils novada pašvaldībai 
2017. gada oktobrī ir apstiprinātas 
2018. gada budžeta prioritātes:

1.1. Finansējuma nodrošināša-
na pašvaldības investīciju projek-
tiem: 

1.1.1. Pašvaldības līdzfi nan-
sējuma un priekšfi nansējuma 
nodrošināšana Eiropas Savienī-
bas struktūrfondu un citu fi nanšu 
instrumentu fi nansēto investīciju 
projektu ieviešanai.

1.1.2. Finansējuma nodrošinā-
šana pašvaldības fi nansētiem vai 
piesaistītu kredītlīdzekļu fi nansē-
tiem investīciju projektiem, kas ie-
kļauti “Krustpils novada attīstības 
programmas 2013.– 2019. gadam” 
Rīcības plāna Investīciju plānā; 

1.2. Vispārējās vidējās, pamat-
izglītības un pirmskolas izglītības 
pieejamības nodrošināšana;

1.3. Sociālo vajadzību nodroši-

nāšana, demogrāfi jas pasākumu 
atbalsts; 

1.4. Kultūras, sporta aktivitāšu, 
brīvā laika pavadīšanas iespēju 
nodrošināšana. 

1.4.1. Dalība Latvijas simtgades 
pasākumos un to organizēšana 
novada teritorijā. 

1.5. Ceļu infrastruktūras uzla-
bošana.

2018. gada budžeta izdevumu 
sadalījums pagasta pārvaldēm ir 
noteikts pēc iedzīvotāju skaita uz 
2017. gada 1. janvāri. Izdevumi 
savstarpējo norēķinu veidā nodo-
damiem līdzekļiem par citu pašval-
dību izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem, 2018. gada tiks 
segti no kopējā novada budžeta, 
nenovirzot pagasta pārvalžu izde-
vumos.

2018. gada budžeta projekta 
investīciju projektu un ES struk-
tūrfondu projektu fi nansējums ir 
nodalīts no pagastu pārvalžu bu-
džetiem ar atsevišķu pielikumu 
(pielikums Nr.3)

Krustpils novada pašvaldības 
pastāvīgās iestādes – Antūžu spe-
ciālā internātpamatskola, pašvaldī-
bas aģentūra “Jaunāmuiža”, amat-
niecības centrs “Māzers”, Sociālais 
dienests un Bāriņtiesa – budžetā 
izdalītas atsevišķā pielikumā.

Visi budžeta pieprasījumi 2018. 
gadam ir izvērtēti Budžeta gada 
pārskatu un darba rezultātu izvēr-
tēšanas komisijā.

Pagasta pārvalžu ieņēmumus 
veido dotācijas no izlīdzināšanas 
fonda un iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa novirzītie līdzekļi uz ie-
dzīvotāju skaitu, kā arī ieņēmumi 
no nekustamā īpašuma nodokļa, 
ieņēmumi no maksas pakalpoju-
miem un ieņēmumi no savstarpē-
jiem norēķiniem par izglītību, kā 
arī valsts budžeta mērķa dotācijas.

Antūžu speciālās internāt-
pamatskolas ieņēmumus veido 
valsts budžeta mērķa dotācija un 

ieņēmumi no sniegtajiem mak-
sas pakalpojumiem, pašvaldības 
aģentūras „Jaunāmuiža” ieņēmu-
mi sastāv no savstarpējo norēķinu 
veidā saņemtajiem līdzekļiem no 
citām pašvaldībām, valsts budžeta 
mērķa dotācijas un ieņēmumiem 
no maksas pakalpojumiem (t.sk. 
iemītnieku pensijas).

Krustpils novada pašvaldības 
debitoru (nekustamā īpašuma no-
dokļa un maksājumu par komunā-
lajiem pakalpojumiem) parādi uz 
2018. gada 1. janvāri 

Krustpils novada pašvaldības 
kopējais debitoru parādu apmērs 
ir palielinājies, tas saistīts ar gal-
venokārt ar ekonomisko situāciju 
valstī un novada iedzīvotāju mak-
sātspēju. Budžetā ieņēmumi no 
komunālajiem ieņēmumiem ir 
plānoti iepriekšējo periodu ieņē-
mumu apmērā.

Krustpils novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumi 2018. 
gadā sastāda EUR 7 752 933, kas ir 
par EUR 59 652 mazāk nekā 2017. 
gada izpildes rādītāji. 2018. gada 
budžetā valsts budžeta mērķdo-
tācijas pedagoģisko darbinieku 
atlīdzībai un mērķdotācija inter-
nātskolas uzturēšanai ir ieplānotas 
8 mēnešu apjomā.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa 2018. gadā plānoti 
EUR 2 523 672 kas ir par EUR 174 
135 vairāk nekā 2017. gada izpilde. 
Dotācija no fi nanšu izlīdzināšanas 
fonda 2018. gadā plānota EUR 
1 451 543, savukārt 2017. gadā sa-
ņemtais šīs dotācijas apmērs bija 
par EUR 11 189 lielāks.

Izdevumi 2018. gadam plānoti 
EUR 9 180 569 apmērā, kas ir par 
EUR 1  558 039 vairāk nekā 2017. 
gada izpilde. Lielākie izdevumi 
plānoti Izglītības funkciju nodroši-
nāšanai – 31% no visiem izdevu-
miem, nākamā lielākā pozīcija ir iz-
devumi atpūtas un kultūras funkci-
ju nodrošināšanai – 23% (jo tie plā-

nota kultūras nama rekonstrukcija, 
kas prasa lielus līdzekļus), bet soci-
ālo funkciju nodrošināšanai – 19%. 
2018. gada budžetā ir ieplānots 
ņemt aizņēmumus Valsts kasē par 
kopējo summu EUR 1 354 651, kas 
saistīts ar to, ka plānots turpināt 
realizēt projektus, kam nepiecie-
šams priekšfi nansējums, piemē-
ram, Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. pasākuma “Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunoša-
na lauku apvidos” ietvarā projekta 
realizācijai (šiem projektiem ir plā-
nots ņemt aizņēmumu 64 537 EUR 
apmērā). Kā arī plānots par godu 
Latvijas 100gadei veikt Mežāres 
kultūras nama rekonstrukciju, kur 
daļa rekonstrukcijas (siltināšana) 
plānota īstenot par ERAF līdzek-
ļiem, bet projekta realizācijai plā-
nots ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
919 840 EUR.

2018. gada budžetā ir plānots 
segt ar skolēnu ēdināšanu saistī-
tās izmaksas 100% apmērā tiem 
Krustpils novadā dzīvojošajiem, 
kas mācās novada izglītības ies-
tādēs un pusdienu izmaksas 50% 
apmērā skolēniem, kuri deklarēti 
Krustpils novada pašvaldībā, bet 
mācās citu pašvaldību izglītības 
iestādēs. Krustpils novada pašval-
dība ir plānojusi turpināt nodroši-
nāt brīvpusdienas visiem Krustpils 
novada izglītības iestāžu 1. – 6. kla-
šu skolēniem. 2018. gadā ēdināša-
nas izdevumu segšanai plānoti lie-
lāki līdzekļi nekā iepriekšējā gadā.

2018. gadā kopējiem bibliotē-
ku pasākumiem novirzīti 42 440 
EUR.

Pamatbudžets

Krustpils novada pašvaldības 
(2.pielikums) plānotais administrā-
cijas budžets plānots iepriekšējā 
gada līmenī. Administrācijas bu-
džetā ir plānoti izdevumi nodaļu 

darbībai, kā arī savstarpējo norē-
ķinu starp izglītības iestādēm izde-
vumu segšanai EUR 500 000. 2018. 
gadā ir ieplānots atbalsts tūrisma 
attīstībai un sportam, kā arī nevals-
tisko organizāciju atbalstam. 

Atašienes pagasta pārvaldes 
ieņēmumi 2018. gadam plānoti 
EUR 443 112, bet izdevumi EUR 
465 689 (4. pielikums). Ieņēmumos 
ir paredzēti ieņēmumi no nekus-
tamā īpašuma pārdošanas 30 000 
EUR apmērā, kas tiks novirzīti pa-
matlīdzekļu iegādei un remontu 
veikšanai. Ieņēmumu neizpildes 
gadījumā, pamatlīdzekļu iegāde 
un remonti netiks veikti. 2018. 
gadā Atašienes pagasta pārvaldē 
no pašvaldības budžeta investī-
cijām pieejamā fi nansējuma tiek 
plānots uzstādīt trenažierus pie 
Atašienes vidusskolas, kā arī ar 
Ceļu fonda līdzfi nansējumu veikt 
asfaltbetona seguma izbūvi Ceri-
ņu ielā 18 500 EUR apmērā. Tāpat 
tie plānots veikt Marinzejas mui-
žas ēkas kultūrvēsturisko izpēti un 
glābšanas pasākumu programmas 
izstrādi par 10 000 EUR. No Dabas 
resursu nodokļa līdzekļiem Atašie-
nes pagastā plānots veikt Marin-
zejas muižas parka inventarizāciju 
un tā labiekārtošanas projekta izs-
trādi par 5 000 EUR, kā arī tiks veik-
ta energoefektīva ielu apgaismo-
juma ierīkošana Atašienes ciemā 
par 13 000 EUR. 

Krustpils pagasta pārvaldes ie-
ņēmumi 2018. gadā plānoti EUR 
730 577 apmērā, bet pagasta pār-
valdes izdevumi (5.pielikums) EUR 
783 041. 2018. gadā plānots uzstā-
dīt āra nestandarta vingrošanas 
iekārtas pie Krustpils pamatskolas 
par 20 000 EUR. Šajā gadā plānots 
turpināt uzsāktā projekta “Gājēju 
un veloceliņa izveide no Spun-
ģēniem līdz Jēkabpils pilsētai” 
sagatavošanu būvniecībai, veicot 
dažādus darbus pie īpašumtiesību 
lietu sakārtošanas un būvprojekta 
sagatavošanas. No dabas resursu 
nodokļa ieņēmumiem Krustpils 
pagastā ir plānots veikt katlu mā-
jas dūmi rekonstrukcija par 15 
000 EUR. 2018. gadā tiks turpināta 
projekta “Pašvaldības grants ceļu 
pārbūve Krustpils pagastā” īsteno-
šana, pārbūvējot ceļu Nr.1–24 Dar-
vasbrenči – Kaķīši. Šim projektam 
plānots saņemt ELFLA fi nansēju-
mu. 

Kūku pagasta pārvaldes ieņē-
mumi 2018. gadam plānoti EUR 
887 522, bet izdevumi (6.pieli-
kums) EUR 831 159. 2018. gadā 

Apstiprināts Krustpils novada budžets 2018. gadam 
Paskaidrojuma raksts

Pagasts

Nekustamā īpašuma 
nodoklis

Maksājumi par komunālajiem 
pakalpojumiem
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Atašienes pagasts 8830 7031 –1799 19098 18670 –428 27928 25701 –2227
Krustpils pagasts 21779 19623 –2156 27159 31454 4295 48938 51077 2139
Kūku pagasts 28445 27613 –832 101335 103160 1825 129780 130773 993
Mežāres pagasts 22291 23670 1379 40018 41872 1854 62309 65542 3233
Variešu pagasts 15456 18824 3368 40668 42600 1932 56124 61424 5300

Vīpes pagasts 11786 12785 999 13161 13354 193 24947 26139 1192

Kopā 108587 109546 959 241439 251110 9671 350026 360656 10630

1. attēls Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2018. gada budžetā 2. attēls Izdevumu sadalījums 
2018. gada budžetā pa funkcionālajām kategorijām
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Kūku pagastā ir plānots īstenot 
projektu “Infrastruktūras uzlabo-
šana dabas pieminekļa “Rogāļu 
akmens” pieejamības nodrošinā-
šanai”. Kopā projekta izmaksas 
plānotas 13  793 EUR apmērā, 
no kuriem 7 704 EUR ir ELFLA 
LEADER fi nansējums. No pamat-
budžeta līdzekļiem plānots sākt 
projekta “Gājēju un veloceliņa iz-
būve no Zīlānu ciema līdz Jaunās 
muižas ciemam” par 20  000 EUR 
un turpmākai būvniecībai plānots 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē. No 
dabas resursu nodokļa ieņēmu-
miem 2018. gadā plānots ierīkot 
energoefektīvu apkures sistēmu 
Vecajā Sūnu skolā par 26 946 EUR 
un energoefektīva ielu apgais-
mojuma ierīkošanu Zīlānu ciemā 
– Sarmas, Dārzupītes un Meldru 
ielās par 30  000 EUR. Šajā gadā 
tiks turpināta un pabeigta pro-
jekta “Pašvaldības grants ceļu pār-
būve Kūku pagastā” realizācija no 
Ceļu fonda, ELFLA fi nansējuma un 
Valsts kases aizņēmuma līdzfi nan-
sējuma nodrošināšanai.

Mežāres pagasta pārvaldes 
ieņēmumi 2018. gadā plānoti 
EUR 412 143, bet izdevumi (7.pie-
likums) EUR 409 535. Šogad plā-
nots realizēt LEADER projektu 
“Atbalstošas vides radīšana ma-

zaizsargāto iedzīvotāju grupām 
Mežāres pagasta pārvaldes un 
kultūras namā ēkā”. Kopējā pro-
jekta summa ir 40 156 EUR, no ku-
riem 7 402 EUR ir ELFLA LEADER 
atbalsts. Pārējo pašvaldības līdz-
fi nansējumu segs no Valsts kases 
aizņēmuma. 2018. gadā ir plānots 
uzsākt SAM 4.2.2 projekta “Mežā-
res kultūras nama un pagasta pār-
valdes ēkas rekonstrukcija ener-
goefektivitātes paaugstināšanai” 
īstenošanu. No dabas resursu 
nodokļa ieņēmumiem 2018. gadā 
šim projektam ir plānots līdzfi -
nansējums 40  000 EUR apmērā. 
Pārējo daļu ir plānots segt ar aiz-
ņēmumu Valsts kasē par 919 8840 
EUR. 2018. gadā ir plānots arī sa-
ņemt ERAF atbalstu šī projekta 
realizācijai. No ceļu fonda līdzek-
ļiem tiks uzsākts īstenot projektu 
“Pašvaldības grants ceļu pārbūve 
Mežāres pagastā”, veicot ceļu Nr.3 
– 3 Ļamāni – Luksti un Nr.3 – 14 
Kropiņi – Druvasnieki pārbūvi, sa-
ņemot ELFLA fi nansējumu 90% 
apmērā.

Variešu pagasta pārvaldes 
2018. gada ieņēmumi ir plānoti 
EUR 534  316, savukārt izdevumu 
(8. pielikums) daļa sastāda EUR 496 
388. 2018. gadā ir plānots izveidot 
sētu bērnu rotaļu laukumam Antū-

žu ciemā, kam tiek novirzīti EUR 3 
000 EUR, kā arī informācijas stendu 
uzstādīšanai visos pagasta ciemos 
par 2 000 EUR. Savukārt speciāla-
jā budžetā paredzēti EUR 25 000 
katlu mājas rekonstrukcijai Variešu 
ciemā. Tāpat kā citos pagastos arī 
Variešu pagastā tiks pabeigta LAD 
projekta “Pašvaldības grants ceļu 
pārbūve Variešu pagastā” īsteno-
šana.

Vīpes pagasta pārvaldes ieņē-
mumi 2018. gadam plānoti EUR 
326 009 apmērā, bet izdevumi 
(9.pielikums) EUR 346 445. Vīpes 
pagastā 2018. gadā plānota jau-
niešu aktīvās atpūtas laukuma 
izveide. Šī projekta realizācijai 
plānoti pamatbudžeta līdzekļi 
32 031 EUR apmērā. 2017. gadā šī 
projekta 2. kārtas realizācijai tika 
saņemta valsts budžeta dotāci-
ja 32 490 EUR apmērā. No dabas 
resursa nodokļa ieņēmumiem 
plānota kanalizācijas notekūde-
ņu sistēmas izbūve Vīpes ciemā 
par 11  000 EUR, un plānots uz-
sākt projektēšanu notekūdeņu 
attīrīšanas sistēmu pārbūvei pie 
Vīpes pamatskolas par 5 000 EUR. 
No speciālā budžeta līdzekļiem 
plānots 10 000 EUR amatniecības 
centra “Māzers” telpu renovāciju 
energoefektivitātes paaugstinā-

šanai. No ceļu fonda līdzekļiem 
tiks īstenots grants ceļu pārbūves 
projekts, veicot ceļa Nr. 5– 10 Vī-
pes skola – Luksti pārbūvi.

Antūžu speciālā internātskolas 
budžets plānots 8 mēnešiem, kur 
par pamatu ir ņemta likumā „Par 
valsts budžetu 2018. gadam” no-
virzītais fi nansējums – mērķa do-
tācija internātskolu uzturēšanai un 
pedagoģisko darbinieku atlīdzībai. 
8 mēnešu ieņēmumi sastāda EUR 
496 546, bet izdevumi EUR 501 
750.

Pašvaldības aģentūras „Jaunā-
muiža” ieņēmumi 2018. gadam 
plānoti EUR 1 240 130, izdevumu 
daļa sastāda EUR 1  273 428. No 
2018.gada 1.janvāra tika palielinā-
ta uzturēšanās maksa pansionātā 
Jaunāmuiža uz 18 EUR. Aģentūrā 
vidēji uzturas 190 iemītnieki, no 
kuriem 12, kas ievietoti līdz 1998. 
gada 1. janvārim. Aģentūrā strādā 
94 darbinieki.

Speciālais budžets
Speciālais budžets ieņēmumos 

2018. gadam plānots EUR 1  869 
090, kur mērķa dotācija ceļu un ielu 
fondam ir plānota EUR 282 023, kā 
arī ir plānota Eiropas Savienības 
fondu fi nansējuma saņemšana 
996  503 EUR apmērā. Ieņēmumi 

no dabas resursu nodokļa ieņē-
mumiem plānoti EUR 256 411, kā 
arī fondu fi nansējuma saņemšana 
334 153 EUR apmērā.

Izdevumu daļa ir plānota EUR 
2 298 339, kur ir iesaistīti ieņēmu-
mi un izdevumi, kas atrunāti pie 
pagastu pārvalžu ieņēmumu un 
izdevumu izklāsta. No ceļu un ielu 
fonda līdzekļiem ir plānots sākt 
SAM 3.3.1. projekta “Asfaltbetona 
ceļa seguma izbūve industriālās 
teritorijas sasniedzamībai un at-
tīstībai industriālajā teritorijā pie 
Krustpils stacijas” realizāciju. Šī pro-
jekta fi nansēšanai plānots ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē 116  520 
EUR apmērā.

No dabas resursu nodokļa 
plānots pilnībā fi nansēt Vides un 
civilās aizsardzības dienesta darbī-
bu, kā arī citus ar vides aizsardzību 
saistītos pasākumus un investīci-
jas, kas transferta veidā tiks novir-
zīts uz pamatbudžetu.

Parādu un galvojumu 
izklāsts 

Krustpils novada parādu un 
galvojumu izklāsts ir redzams 15. 
pielikumā. Kopējais parādu ap-
joms ir 2 477 507 EUR. 2018. gadā 
plānots segt saistību maksājumus 
233 519 EUR apjomā.

Ir sācies jauns gads un kā vien-
mēr tas saistīts ar dažādu formali-
tāšu kārtošanu, bet dažkārt darba 
ritmā mēdz kaut kas aizmirsties, 
tādēļ, Krustpils novada pašvaldī-
ba atgādina, ka saskaņā ar domes 
20.12.2012. saistošo noteikumu 
Nr.2012/5 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtību Krustpils novada pašval-
dības administratīvajā teritorijā” 
2.1.apakšpunktu   atvieglojumus 
no   nekustamā īpašuma nodokļa 
piešķir:

• 1. grupas invalīdam vai vien-
tuļam pensionāram, kuram nav Ci-
villikumā noteikto apgādnieku  un 
nav noslēgts uztura līgums – 50% 
apmērā; 

• nestrādājošam 2.grupas inva-
līdam, kuram nav Civillikumā no-
teikto apgādnieku un nav noslēgts 
uztura līgums – 25% apmērā; 

• 3. grupas invalīdiem atvieglo-
jumi netiek piešķirti. 

• Nodokļa maksātājam, kura ģi-
menē ir 3 un vairāk bērni vecumā 
līdz 18 gadiem un ienākumi mē-
nesī uz vienu ģimenes locekli ne-
pārsniedz valstī noteikto minimālo 
darba algu – 25% apmērā.

Atvieglojumi no nekustamā 
īpašuma nodokļa summas tiek pie-
šķirti par to īpašumu, kas atrodas 
Krustpils novada administratīvajā 
teritorijā un īpašnieka dzīvesvieta 
ir deklarēta Krustpils novada admi-
nistratīvajā teritorijā.

Pieteikums par atvieglojumu 
piešķiršanu 2018.gadā lūdzam 
iesniegt ne vēlāk kā  līdz 15.febru-
ārim, uzrādot attiecīgo statusu ap-
liecinošu dokumentu .

Tāpat informējam, ka drošā-
kais un ērtākais veids NĪN nomak-
sai ir portāls   www.epakalpojumi.
lv  vai  www.latvija.lv  . Abos por-
tālos pieejami pašvaldību banku 
konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa 
maksātājiem uzrādās visa nepie-
ciešamā informācija maksājuma 
veikšanai.

Aicinām, NĪN maksātājus pie-
teikties maksāšanas paziņojumu 
saņemt savā e-pastā. Pieteikšanās 
elektroniskai dokumentu saņem-
šanai notiek portālā  www.epakal-
pojumi.lv  vai iesniedzot iesniegu-
mu Krustpils novada pašvaldībā 

Papildinformācija: 

tel.: 20274175; e-pasts:  

ligita.podniece@krustpils.lv

ATGĀDINĀJUMS nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem!
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23.janvārī, Sūnu pamatskolā 
kā ik gadu tika aizvadīts jauks no-
tikums. Sūnu 748. Mazpulka rin-
dās svinīgi tika uzņemti 9 jaunie 
un darboties gribošie mazpulcē-
ni.

Kā ik gadu, mazpulkos tiek 
uzņemti 3. klases skolēni. Sūnu 
748. Mazpulka vadītāja jau ilg-
gadēji ir Daina Kalve. Kā ierasts, 
pasākumu ievadot, jaunie maz-
pulcēni nodziedāja Latvijas 
Mazpulku himnu. Pēc himnas 
nodziedāšanas, ikviens jaunais 
dalībnieks tika aicināts nodot 
svinīgo zvērestu. Kad kopīgi tika 
nodots zvērests, katrs dalībnieks 
tika aicināts parakstīties par da-
lību Sūnu 748. Mazpulkā un no 
Krustpils novada pašvaldības iz-
pilddirektora Raimonda Spēka 

mazpulcēna nozīmīti – četrlapu 
āboliņu, kas ir Latvijas Mazpulku 
simbols, kā arī nelielu dāvaniņu 
no pašvaldības. 

Krustpils novada pašvaldības 
izpilddirektors jaunos mazpul-
cēnus sveica ar svinīgu uzrunu 
un vēlējumu. Skolēnus sveica arī 
Sūnu pamatskolas direktore Val-
da Kalniņa– Vītola, un 3.klases 
audzinātāja Dace Vališina.  

Pasākuma noslēgumā maz-
pulcēni tikās pie ugunskura, kur 
ar kopīgu pikniku un spēlēm, ko 
bija sagatavojuši vecākie maz-
pulka dalībnieki, nosvinēja uz-
ņemšanu mazpulka rindās.

Informāciju sagatavoja

Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ieva Lapiņa

Mazpulka rindās uzņemti 
jaunie mazpulcēni

Advente – Ziemassvētku gai-
dīšanas laiks. Tā mums asociējas 
ar klusumu, pārdomām, piedo-
šanu. Advente ir arī labestības un 
dāvināšanas laiks, kad mēs bie-
žāk kā citas reizes, vairāk ziedo-
jam labdarībai. Mēs katrs varam 
veltīt savas labās domas, labos 
darbus, pateikt labus vārdus ci-
tiem…

No 18.12. līdz 22.12.2017., 
Mežāres pamatskolā norisinājās 

Labdarības akcija, kuras laikā tika 
apdāvināti bijušie pensionētie 
skolas darbinieki.

Ar skolēnu un viņu vecāku 
sarūpētajām dāvanām devāmies 
sagādāt pārsteigumu četrām bi-
jušajām skolas darbiniecēm – Ga-
ļinai Gorodņičevai, Teresai Sem-
jonovai, Ģertrudai Bogdanovai 
un Jevdokijai Žukovai.

Skolēnu padomes pārstāvji 
kopā ar skolotājiem ierodoties, 

skaitīja Ziemassvētku dzejoļus 
un novēlējumus, pateicoties par 
labu un nesavtīgu darbu mūsu 
skolā.

Raugoties uz savstarpējām 
emocijām, liekas, ka akcija ir iz-
devusies, jo paldies – nekad nav 
par daudz…

Paldies visiem, kas piedalījās 
Labdarības akcijā! 

Mežāres pamatskolas skolotāja 

Inna Sakoviča  

Labdarības akcija Mežāres pamatskolā

Ziemassvētki ir īpaši svētki 
mums katram. Taču ir pavisam 
skaisti, ja arī šo svētku gaidīšanas 
laiku mēs izbaudām un novērtē-
jam. Ko darīt un ko nedarīt, kā 
sakārtot savas domas un darbus.

Adventes laiks saistīts ar di-
viem atslēgas vārdiem – gaidī-
šanu un atnākšanu. Arī ar mieru, 
klusumu un pārdomām.

Četras adventes sveces ir kā 
četri pakāpieni ceļā uz Ziemas-
svētkiem. Sveces gaisma, kas 
atspīd katru jaunu nedēļu. Arī 
mūsu Mežāres pamatskolā ikkat-
ra Advente aizsākās ar kopīgiem 
sarunu rītiem, kuros mūsu skolas 
direktores vietniece izglītības 
jomā Inga Zālīte mudināja skolē-
nus apjaust patieso Ziemassvēt-
ku nozīmi un būtību.

Gatavojoties Ziemassvētku 
pasākumam, skolā valdīja patīka-
ma gaisotne, arī atbildība, jo bija 
jāpaspēj un jāizdara daudz. Tā-
pēc vislabākais veids, kā to izda-
rīt, bija darbošanās visiem kopā. 
Jāatzīst, ka šogad īpaši skolēnus 

sajūsmināja piparkūku cepšana. 
Katram skolēnam skolas mājtu-
rības kabinetā bija dots uzde-
vums– izveidot un izcept savu 
īpašo Ziemassvētku piparkūku. 
Tā nu pēdējā skolas dienā mūsu 
aktu zālē tika atklāta piparkūku 
izstāde. Piparkūku formas bija 
visdažādākās, sākot no tradicio-
nālajām eglītēm, mēnestiņiem, 
sirsniņām, zvaigznītēm līdz pat 
kliņģeru, zivtiņu un suņu kaula 
formām. Skolēnu izdoma un ra-
došums patiesi ir apbrīnas vērti!

Acis ir cilvēka dvēsele – mūsu 
skolai tie ir logi, kuri arī tika ak-
centēti. Katra stāva logus rotāja 
galvenais Ziemassvētku simbols 
– eglīte. Lielāku un mazāku papī-
ra eglīšu siluetu griešanā un logu 
dekorēšanā piedalījās gan sko-
lēni, gan klašu audzinātāji. Kad 
skolas aktu zālē tika ienesta pati 
lielāka egle, tad kā jau ierasts, 9. 
klases skolēni ietērpa to skaistā 
rotājumā. Kopā darbošanās tur-
pinājās arī pie skolas aktu zāles, 
skatuves, koridora, ārdurvju no-

formēšanas.
Un tad...Ziemassvētku pasā-

kums klāt. Ar skaistām dziesmās, 
dejām, skolas teātra uzvedumu. 
Skolēnu uzstāšanās bija neviltoti 
patiesa, sirsnīga un skaista. 

Pasākuma nobeigumā ne-
vienam vairs nebija šaubu – Zie-
massvētku vecītim ir jāierodas. 
Un viņš bija klāt! Šogad Ziemas-
svētku vecītis bija ļoti atraktīvs 
un aktīvs, tādēļ ikvienam tika 
dota iespēja iet rotaļās un, pro-
tams, kā nu bez dāvanām un 
dzejoļu skaitīšanas!

Ar laba vēlējumiem mūs ie-
priecināja skolas direktora pie-
nākumu izpildītāja Ilona Golo-
vceva.

Pasākums bija izdevies. Pal-
dies visiem skolēniem, skolotā-
jiem un tehniskajiem darbinie-
kiem par paveikto, pagasta pār-
valdes vadītājai par atbalstu un 
paldies arī mūsu Ziemassvētku 
vecītim!

Sanita Zepa

Mežāres pamatskolas skolotāja

Ziemassvētku gaidīšana Mežāres pamatskolā

Krustpils pamatsklas 1.kla-
ses skolēni sarbībā ar sporta 
skolotāju, audzinātāju un ve-
cākiem uzrakstot motivācijas 
vēstuli pieteicās sacensībām 
„Sportland pirmie soļi basket-
bolā”. Šī pasākuma mērķis ir 
veicināt basketbola popularitāti 
bērnu vidū, motivējot sportiski 
aktīvam dzīvesveidam. Projek-
tu organizē Latvijas Basketbola 
savienība, Latvijas Jaunatnes 
basketbola līga un Sportland. 

Tikām apstiprināti dalībai Mal-
tas posmā 17.01. Pirmklasnie-
kiem šīs bija pirmās sacensības 
ārpus skolas. Lielā un plašā 
Maltas daudzfunkcionālā zāle 
uzņēma 16 komandas no da-
žādām skolām, tās dalībnieki 
sacentās veiklības stafetēs, de-
monstrējot klases vienotību, 
vēlmi uzdevumus izpildīt ātri 
un precīzi. Bērniem ļoti patika 
kopīgā iesildīšanās pirms sa-
censībām bijušā Latvijas izlases 

basketbolista K.Ciprusa vadī-
bā, piepūšamā atrakcija kā ari 
interesantie uzdevumi stafe-
tēs. Šoreiz uz finālsacensībām 
netikām, bet ieguvām lielisku 
pieredzi, iepazināmies ar citu 
skolu pirmklasniekiem, prieku 
par lieliski pavadītu dienu, kā 
arī balvas – piekariņus un bas-
ketbola bumbas. Ja būs iespēja, 
noteikti piedalīsimies līdzīgās 
sacens;ibās arī turpmāk.

Sporta skolotāja A.Ķiploka

Krustpils pamatskolas pirmklasnieki 
startē Maltā

Pagājušā gada noslēgumā 
Krustpils pamatskolā viesojās 
ciemiņi no “Mazās Brīnumze-
mes”, kas mazākos skolas au-
dzēkņus  1. – 4.  klases skolēnus, 
iepazīstināja ar “darba pasauli”, 
stāstot par modelisma pasauli, 
inženierzinātnēm, kā arī māks-
las jomas un starpnozaru ra-
došuma šodienas un nākotnes 
iespējas.

“Profesiju izvēle bieži vien 
bērniem un jauniešiem sagā-
dā problēmas, jo pietrūkst tīri 
praktisku iespēju iepazīties ar 
šo profesiju darba rezultātu un 
pašiem padarboties. Šodien 
stāstījām par profesijām, pa-
matā inženierzinātņu un teh-
noloģiskām, kā arī par radošām 
profesijām un to mijiedarbību. 
Tāpat stāstījām par nenoteik-
tību nākotnē, respektīvi, to, ka 
viņiem būs septiņas dažādas 
profesijas dzīves laikā un tikai 
divas no tām šobrīd ir pastāvo-
šas, bet pārējās vēl ir jānoskaid-
ro. Mēģinājām sniegt arī kādus 
padomus, kā gatavoties šīm si-
tuācijām nākotnē,” stāstīja “Ma-
zās brīnumzemes” dibinātājs 
Edmunds Sprūdžs. “Ne visās 
situācijas mēs varam pateikt 
vai mūsu stāstītais un rādītais 
bērniem paliks prātā, bet bals-
toties uz savu pieredzi, mēs ti-
cam, ka tajā brīdī , kad tas dzīvē  

būs nepieciešams, viņi noteikti 
kaut ko atcerēsies. Es kā pasnie-
dzējs uzskatu, ka tas nekas, ja 
tieši tajā brīdī, kad es ko stāstu, 
nesaņemu no bērniem atgrie-
zenisko saiti, jo darbs tāpat ir 
jāturpina. Tāpat tas viņiem aiz-
ķeries prātā un ,iespējams, no-
derēs dzīvē.”

Darbnīcas laikā skolēniem 
bija iespēja uzzināt kā darbojas 
un, kā tiek veidota modelisma 
pasaule, iepazīt tehnoloģijas, 
kas spēj darbināt miniatūras vil-
cienus, automašīnas utt. Tāpat 
katrs skolēns radīja savu mazās 
pasaules gabaliņu uz kura varē-
ja veidot ko vien vēlas. Citiem 
tie bija plaši meži ar ezeriem, ci-
tiem māja pilsētā, citiem mazs 
ciematiņš, ko nu kurš vēlējās. 
Dodoties mājup ikviens sko-
lēns izveidoto pasaules maketu 
ņēma līdzi, lai tas kalpotu par 
iedvesmu nākotnei.

“Runāšanu par karjeras izvē-
li mēs atliekam uz stipri vēlāku 
vecuma posmu, nekā vajadzētu. 
Uzskatu, ka to varētu darīt, kaut 
kādā līmenī jau pat bērnudār-
zā. Mēs bērnu “ieliekam” skolā, 
kas pa lielam ir izolēta vide un 
gatavojam dzīvei “tur ārā”. Op-
timālākais variants būtu, ja va-
rētu  dzīvi “ielikt” skolā un skolu 
“dzīvē”, veidojot mijiedarbību,” 
atzina E. Sprūdžs.

Krustpils pamatskolas 
skolēni iepazīst karjeras 
iespējas
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Pirmajā Adventa svētdienā 
daudzās mājās tika sagādāti 
šiem svētkiem piederošie vai-
nagi: gan lieli, gan mazi, gan 
spoži, gan no dabas materiā-
liem gatavoti. 3.decembrī šajos 
vainagos tika iedegta pirmā 
svece. Kāpēc? Ko tas nozīmē? 
Uz šiem jautājumiem mēs mē-
ģinājām rast atbildes triju nedē-
ļu garumā īpašos Adventa laika 
pārdomu brīžos. Pirmajā nedē-
ļā mēs domājām par laiku. Arī 
par svētku laikiem, kuri katru 
gadu atkārtojas, par to, kā baz-

nīca rāda laiku ar krāsām. Katru 
gadu vistumšākajā laikā pienāk 
Ziemassvētku noslēpuma gaidī-
šanas laiks– Advents. Daudzi iet 
caur šiem svētkiem un nemaz 
nezina, ka tur ir liels noslēpums. 
Katru gadu ļaudis priecājas par 
Glābēja nākšanu pasaulē. Gai-
dīt un sagaidīt. Mums ir dots šis 
laiks, lai pietuvotos Jēzus Kris-
tus dzimšanas noslēpumam. 

Otro Adventa sveci iede-
dzot mēs domājām par tuksne-
si, par grūtībām, par grēkiem, 
verdzību un izvešanu brīvībā. 

Jēzus ir tas, kas ieved brīvībā un 
mūžīgajā dzīvībā. Tāpēc tik no-
zīmīga jau vairāk kā divus tūk-
stošus gadu pasaulei ir Jēzus 
bērniņa dzimšana. “Tauta, kas 
staigā tumsībā, ieraudzīs spožu 
gaismu..Jo mums ir piedzimis 
Bērns, mums ir dots Dēls..” raks-
tīts Jesajas grāmatā 9.nodaļā. 

Trešajā nedēļā bijām aicināti 
domāt par dāvanu došanu un 
saņemšanu Ziemassvētku laikā. 
Aplūkojot attēlus mēģinājām 
saskatīt senās, tikko radītās pa-
saules un šodienas atšķirības. 
Pasaulē ir daudz ļaunuma. Bī-
bele mūs māca, ka ļaunumu var 
uzvarēt ar labu. Mēs to nevarē-
sim paši savā spēkā. Tāpēc Dievs 
deva pasaulei vislielāko dāvanu 
– savu Dēlu Jēzu. Cilvēkus, kas 
ir saņēmuši šo dāvanu jeb ie-
pazinuši Jēzu Kristu, sauc par 
kristiešiem. Viņi vēlas dalīties 
ar citiem lielajā priekā, ko pie-
dzīvo attiecībās ar dzīvo Dievu. 
Pateicoties kristiešu organizāci-
jai "Samaritans Purse" Mežāres 
pamatskolas un pirmsskolas au-
dzēkņi dodoties Ziemassvētku 
brīvlaikā saņēma starptautiskās 
organizācijas Christmas Opera-
tion Child piegādātās dāvanu 
kastes un grāmatiņas “Vislielā-
kā dāvana”. Paldies visiem, kas 
strādāja, lai sagādātu bērniem 
prieku un svētīgas pārdomas!

Mežāres pamatskolas 

skolotāja Inga Zālīte 

Adventa laiks Mežāres pamatskolā

Ik gadu Krustpils pamatskolā 
norisinās labdarības akcija ‘’No 
sirds uz sirdi’’. Akcijas mērķis ir 
dāvāt prieku tiem, kuriem dzīvē 
paveicies mazāk. Šogad akciju 
aizsāka 1.decembrī un dāvanas 
varēja nest līdz 20.decembrim. 
Katra skolēna dāvana tika nodo-
ta skolotājai Ilzei Balodei, kura 
tās kopā ar skolēniem sadalīja 
dāvanu paciņās.

Mazpulki sarūpēja arī mīļus 
apsveikumus un ieliek tos kat-
rā dāvanu maisiņā, lai ikkatram, 
kurš saņems dāvanu būtu vēl 
lielāks prieks. Šogad mazpulki 
paciņas nogādāja adresātiem 
20. decembrī. Visvairāk skolē-
ni šogad sagādājuši dažādus   
saldumus, tējas, kaut ko adītu, 
piemēram, cimdus vai zeķes. 
Tā kā dāvanas tiek nestas arī 
uz dzīvnieku patversmi, sko-
lēni aktīvi nesa arī   barību ka-
ķiem un suņiem.   Skolotāja Ilze 
saka:,, Es domāju, ka tas viss ir 
noteikti pozitīvi, ja mēs kādam 
palīdzam. Skolēni dāvanas nes 
vientuļiem, veciem cilvēkiem 
vai dzīvnieku patversmes iemīt-
niekiem. Manuprāt, šī akcija ir 
nepieciešama, lai varētu vairot 
cilvēkos labsirdību, līdzcietību.’’

Akcijā piedalīties tika aicinā-
ti visi skolas skolēni. “6.a klases 
skolēni aktīvi piedalās akcijā. 
Dāvanas bija sagādājuši vairāki 

skolēni no klases,”stāsta sko-
lotāja Guna Pusbarniece. “Ma-
nuprāt, šī akcija ir ļoti nozīmīgs 
pasākums, kā arī ļoti vajadzīgs, 
jo bieži vien mēs domājam par 
sevi un atceramies to, ko vajag 
mums pašiem, bet retāk pado-
mājam, kā prieku sagādāt ci-
tiem cilvēkiem. Šis laiks ir   tieši 
priekš rūpēm par kādu citu.’’ 

6.a klases skolēns Ritvars 
Apinītis aktīvi piedalās akcijā 
katru gadu, un lūk ko viņš stās-
tīja:,, Tas ir laiks, kad varam da-
līties priekā, palīdzēt vecākiem 
cilvēkiem un parūpēties par 
vientuļajiem četrkājainajiem 
draugiem. Labdarības akcijai es 
nesu barību gan kaķiem, gan 
suņiem.’’

Krustpils pamatskola lab-
darības akcijā piedalās jau ap-
mēram 15 gadus. Akcijas norisi 
skolā ir vadījusi skolotāja Jolan-
ta Navenicka, Aivita Ķiploka un 
pašlaik Ilze Balode. 

Akcija ,,No sirds uz sirdi’’ liek 
mums aizdomāties, ne tikai par 
sevi, bet arī par kādu citu. Laiks, 
kad varam parūpēties par tiem, 
kam dzīvē paveicies mazāk, 
kurš ir palicis viens. Ziemassvēt-
ki taču ir brīnumu laiks..... Tad 
radīsim tos brīnumus kopā!

Sjuzanna Sileviča, 

Diāna Cakule 

8.a klases skolnieces

Krustpils pamatskolas 
skolēni piedalās akcijā 
“No sirds uz sirdi” 

Laiks skrien vēja spārniem. 
Skat, tikko bija 1. septembris. Visi 
atpūtušies un arī nedaudz satrauk-
ti Sūnu pamatskolas mazie un 
lielie, zināt un darīt gribošie bērni 
vēra vaļā savas mazās skoliņas dur-
vis. Bet, skat, jau gads beidzas un 
var nedaudz atskatīties, kas pa šo 
laiku ir noticis. 

Mācību gada sākumā mūsu 
lielie bērni –5,6– gadīgie, ar savām 
skolotājām Lauru un Sandru sarī-
koja interesantu Krustpils novada 
izzinošu tematisko ekskursiju pie 
mums sabraukušajiem ciemi-
ņiem– citu novadu un Jēkabpils 
pilsētas pirmsskolu izglītības dar-
biniekiem. Jā, var jau braukt un 
apbrīnot citas zemes, valstis, bet 
tepat pie mums ir tik daudz brī-
nišķīgu, skaistu vietu. Katru reizi, 
dodoties mazākā vai lielākā ceļo-
jumā pa mūsu Krustpils novadu, 
vienmēr var atrast kādu skaistu 
ainavu, rūpīgi iekārtotas atpūtas 
vietas. Tur ir kur priecāties pašiem 
un izrādīt tās ar lepnumu arī ci-
tiem. Tā nu rosīgi darbojoties, skat, 
jau klāt Miķeļi un Mārtiņi. Šogad 
Mārtiņdienai īpaši gatavojāmies, jo 
Mārtiņu simbols Gailis bija arī gada 
saimnieks. Mazās grupas ,,Mārītes” 
bērni čakli gatavojās sagaidīt cie-
miņus – lielos ķekatniekus,  starp 
kuriem, protams, bija arī krāšņi 
Mārtiņdienas gaiļi. Mazie bērni 
kopā ar savu skolotāju un auklīti 
izcepa garšīgu ābolmaizi. Bērniem 
cienasta gatavošana ļoti patika un 

lepni visiem stāstīja, kā viņi kūla 
olas, maisīja miltus, rūpīgi kārtoja 
ābolu šķēlītes uz gatavās mīklas, 
bet, protams, vislabāk patika ar 
pirkstiņiem izlaizīt mīklas bļodu. 
Varbūt tas bija neierasti, bet ļoti 
garšīgi gan! Ar gardo ābolu pīrāgu 
mielojās gan paši, gan ķekatnieki.

Izdziedājuši un izdejojuši ru-
dens dziesmas un rotaļas, klāt at-
kal jauni darbiņi – jāsāk gatavoties 
Ziemassvētkiem. Šoreiz nolēmām 
ar bērniem izstāstīt un parādīt 
stāstiņu par mežmalā atstāto tuk-
šo mājiņu. Mājiņas skumīgo gariņu 
mēģināja iepriecināt putniņi, zaķē-
ni un kaķīši, gan garām skrienošā 
lapsiņa, gan atraktīvais un svilpo-
jošais vējš. Tomēr mājas gariņu var 
iepriecināt tikai tas, ja mājiņā atnāk 
dzīvot un svinēt svētkus tās iemīt-

nieki – cilvēki. Ja mājiņā sāk skanēt 
balsis, dziesmas, smiekli, tad arī viss 
kārtībā, mājiņa ir priecīga. Tā tas arī 
notika šoreiz – mūsu Ziemassvētku 
laikā. Bērni ar lielāko prieku svinēja 
svētkus un, protams, sagaidīja arī 
vismīļāko ciemiņu – Ziemassvētku 
vecīti. 

Jā, šis stāsts izrādījās ar laimī-
gām beigām, bet cik tādu mājiņu 
vēl gaida savus saimniekus? Tādēļ 
no sirds novēlu, lai Jaunajā gadā 
katrā mājā skan smiekli, dziesmas, 
rit sirsnīgi ikdienas darbiņi. Lai pie 
katras mājas ir sargs– šī gada sim-
bols un saimnieks – suns! Vislabāk 
tomēr ir savā zemē un savās mājās, 
kurās tu esi gaidīts un saprasts, tā-
tad – laimīgs! 

Solvita Rušmane

PII “Mārīšu” grupas skolotāja 

Mazo “Sūniešu” lielie darbi! 
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Līdz 23. februārim turpinās 
ziemas uzņemšana  Jauniešu 
garantijas  izglītības program-
mās, kurā jaunieši var pieteik-
ties iegūt darba tirgū pieprasītu 
profesiju 1 gada laikā bez mak-
sas. Mācības kādā no 25 profe-
sijām piedāvā 17 profesionālās 
izglītības iestādes visā Latvi-
jā, un šī ir pēdējā uzņemšana 
programmā  Jauniešu garantija, 
kas tuvojas noslēgumam.

“Jauniešu garantija  Latvijā 
norit kopš 2014. gada, un prog-
rammu absolvējuši jau vairāk 
nekā 6000 jauniešu. Kā liecina 
mūsu veiktās absolventu aptau-
jas iepriekšējos gados, iegūtā 
izglītība palīdz mazināt jaunie-
šu bezdarbu. Pusgadu pēc izlai-
duma ap 70% jauniešu strādā 
un puse no viņiem - iegūtajā 

profesijā,” stāsta Valsts izglītības 
attīstības aģentūras (VIAA) Pro-
fesionālās izglītības projektu 
departamenta direktore  Elīna 
Purmale-Baumane.

Mācībām var pieteikties ne-
strādājoši jaunieši vecumā no 
17 līdz 29 gadiem. Jaunieši var 
būt reģistrējušies arī Nodarbi-
nātības valsts aģentūrā kā dar-
ba meklētāji vai bezdarbnieki 
un vienlaikus saņemt bezdarb-
nieka pabalstu.

Jauniešu  garantijas mācībās 
uzņem arī strādājošus un paš-
nodarbinātus jauniešus, kā arī 
jaunos vecākus, kas atrodas bēr-
nu kopšanas atvaļinājumā, taču 
tikai tad, ja ir vecumā no 17 līdz 
24 gadiem, kā arī var savienot 
darbu vai bērna aprūpi ar mācī-
bām, ņemot vērā, ka program-

mā mācības notiek klātienē.
Mācību laikā jaunieši sa-

ņem stipendiju no 70 līdz 115 
eiro mēnesī, ja ir sekmīgi, kā arī 
nepieciešamos mācību līdzek-
ļus, bezmaksas vietu dienesta 
viesnīcā un karjeras atbalsta 
pakalpojumus. Savukārt kvali-
fikācijas prakses laikā program-
ma apmaksā ceļa izdevumus un 
naktsmītni, ja tas nepieciešams.

Lai pieteiktos apgūt kādu 
no  Jauniešu garantijas  profe-
sijām, jaunietim nepieciešama 
pamatizglītība, vidējā izglītība 
vai vidējā profesionālā izglītība. 
Pieteikties var arī vakarskolu 
audzēkņi un ikviens, kurš ie-
gūst vidējo izglītību tālmācībā 
vai studē ne pilna laika studiju 
programmā augstskolā.

Piedāvāto profesiju klāstā 

ir tādas profesijas kā pavārs, 
konditors, apdares darbu strād-
nieks, inženierkomunikāciju 
montētājs, krāšņu podnieks, 
drēbnieks, šuvējs, ķīmiskās pro-
dukcijas ražošanas operators, 
galdnieks, kokapstrādes iekār-
tu operators, kokvedēja auto-
mobiļa vadītājs un motorzāģa 
operators. Pēdējā uzņemšanā 
ir arī šādas profesijas - lietvedis, 
mazumtirdzniecības veikala 
pārdevējs, dārzkopis, kokkopis 
(arborists), frizieris, vizāžists, 
elektromontieris, autoatslēdz-
nieks, atslēdznieks, frēzētājs, 
virpotājs, rokas lokmetinātājs 
un lokmetinātājs ar mehanizēto 
iekārtu.

Mācības gadu ilgajās prog-
rammās sāksies 26. februārī, 
un pieteikšanās profesionālās 

izglītības iestādēs norit līdz 23. 
februārim. Ar visām  Jauniešu 
garantijas  profesijām, izglītības 
iestādēm, uzņemšanas noteiku-
miem un priekšrocībām var ie-
pazīties VIAA mājaslapā:  www.
viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

Projekta  Jauniešu garanti-
ja  aktivitāti “Sākotnējās profe-
sionālās izglītības programmu 
īstenošana  Jauniešu garanti-
jas  ietvaros” finansē ar Eiropas 
Savienības Jaunatnes nodarbi-
nātības iniciatīvas un Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, kā arī no 
Latvijas valsts budžeta.

Papildu informācija:

Kristīne Keiča

VIAA Komunikācijas un 

programmu publicitātes nodaļas

sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Zemgali ir jāiepazīst, jāizgar-
šo, jāiemīl un jāsajūt! Gaidāmajā 
starptautiskajā izstādē – gadatirgū 
“Balttour 2018” par to varēs pārlie-
cināties ikviens apmeklētājs, kurš 
nepaies garām plašajam Zemgales 
Plānošanas reģiona, ar pašvaldību 
fi nansiālu atbalstu iekārtotajam 
stendam. Ar daudzpusīgu, dažā-
dām interesēm atbilstīgu piedāvā-
jumu izstādē būs pārstāvētas visas 
22 reģionā ietilpstošās pašvaldī-
bas, kas tradicionāli apvienojušās 
sešos sadarbības puduros. Vienu 
no tiem veido Jelgavas pilsēta, Jel-
gavas un Ozolnieku novads, otru 
– Jēkabpils pilsēta un Krustpils 
novads, trešo – Bauskas, Iecavas, 
Rundāles un Vecumnieku novads, 
ceturto – Auces, Dobeles un Tēr-
vetes novads, piekto – Aizkrauk-
les, Pļaviņu, Kokneses un Skrīveru 
novads, bet sesto, tā dēvēto Sēlijas 
puduri – Jaunjelgavas, Jēkabpils, 
Neretas, Salas un Viesītes novads.

Stenda noformējumam oriģi-
nalitāti piešķirs katrai pašvaldībai 
īpaši izveidota krāšņa pastmarka, 
kas sevī ietver pašvaldības no-
saukumu, ģerboni un konkrētajai 
teritorijai visraksturīgākā tūrisma 
objekta vai ainavas fotoattēlu. Ga-
tavojoties izstādei, limitētās skaitā 
ir izgatavotas arī 22 veidu drukātas 

pastkartes. Stenda apmeklētāji 
izvēlētās pilsētas vai novada past-
karti bez maksas kā sveicienu varēs 
nosūtīt kādam īpašam cilvēkam, 
aicinot viņu apceļot šo vietu. Inte-
resenti, norādot precīzu saņēmēja 
pasta adresi, turpat stendā minēto 
pastkarti varēs arī iemest speciālā 
pastkastītē, bet organizatori, pēc 
izstādes slēgšanas, nodrošinās tās 
nosūtīšu.

Vieniem tas būs pamudinā-
jums jau pavisam drīz, piemēram, 
apmeklēt Jelgavu un tur notiekošo 
Ledus skulptūru 20.festivālu ar 10 
valstu 30 mākslinieku piedalīša-
nos, vai atlikt braucienu uz vēlāku 
laiku septembrī, kad pilsētā notiks 
vērienīgas Baltu vienības dienas 
svinības. Citi atkal par ceļojuma 
galamērķi izvēlēsies Tērvetes Da-
bas parku, kam šogad atzīmē izvei-
došanas 60. gadskārtu, turklāt Tēr-
vete 2018. gada maijā ir izraudzīta 
par Vislatvijas meža dienu norises 
vietu. Tradicionāli jau pavasarī 
Sama modināšanas svētkus svi-
nēs Koknesē, bet Vimbu svētkus - 
Bauskā. Starp citu, Bauska Zemga-
lē veidojas par redzamāko dažādu 
žanru mūzikas festivālu rīkošanas 
vietu. Jau zināmajam mūzikas un 
mākslas festivālam “Vivat Curlan-
dia”, mūzikas un aktīvās atpūtas 

festivālam visai ģimenei “Bauska 
Tas Te” un kantri mūzikas festivā-
lam, šovasar jūnija vidū Pilskalna 
estrādē piepulcēsies arī mūsdienu 
etniskās mūzikas un seno arodu 
festivāls “Zobens un Lemess”.

Uz Dobeli ziemā vērts doties 
Sniegavīru – olimpiešu parādē 
noraudzīties, pavasarī Ceriņu, bet 
rudenī Ābolu svētkus svinēt. Sa-
vukārt Jēkabpils novada Rubenes 
pagastā, kādreizējā Kaldabruņas 
skoliņā, kur saimnieko biedrība 
“Ūdenszīmes”, atradīsit pļavas mu-
zeju, bet Aizkraukles pagastā jaun-
izveidotajā ekspozīcijā “Padomju 
gadi” varēsit apskatīt interesantu 
pagājušā gadsimta otrās puses 
vēstures un sadzīves priekšmetu, 
kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma 
liecību kolekciju. Jelgavas nova-
da Sesavas pagastā, tūristiem labi 
zināmās zemnieku saimniecības 
“Blūdži” saimniece Ināra Mālkalne 
pērnā gada nogalē kā vienīgā no 
Zemgales ieguvusi kultūras zīmi 
“Latviskais mantojums” - par tradi-
cionālā ķimeņu siera daudzināša-
nu. Savukārt lauku tūrisma vides 
kvalitātes zīmi “Zaļais sertifi kāts” 
Zemgalē ieguvusi lauku sēta “Cau-
nītes” Ozolnieku novadā, brīvdienu 
māja “Apartamenti Ores” Tērvetes 
novadā, lauku māja “Ceļinieki” Vie-

sītes novadā un “Odzienas krogus 
māja” Pļaviņu novadā.

Pēc senām receptēm gatavo-
ta grauzdētu cigoriņu, burkānu, 
miežu, rudzu un ozolzīļu kafi ja 
top Viesītes novada Elkšņu pagas-
ta uzņēmējas Jolantas Kovnackas 
tūristu iecienītā uzņēmumā. Daļu 
no produkcijas, arī jaunāko šķirni 
“Viesīte”, kas radīta par godu Sēlijas 
mazpilsētas Viesītes 90 gadu jubi-
lejai, saimniece piedāvās nogaršot 
arī izstādes apmeklētājiem. Arī Jel-
gavas strauji augošais uzņēmums 
“Karameļu darbnīca” pie kura nam-
durvīm gandrīz vai ik dienu piestāj 

kāds autobuss ar tūristiem, izstā-
des laikā plāno organizēt demons-
trējuma seansus, ļaujot apmeklē-
tājiem pašiem izgatavot kādu no 
karameļu veidiem. Zemgales sten-
dā izzinošas un jautras aktivitātes 
visas trīs dienas nerims ne mirkli, te 
ieradīsies Tērvetes rūķi, Daugavas 
raganas, būs atvērtas dažādas ra-
došās darbnīcas, griezīsies laimes 
rats, notiks mājražotāju produkci-
jas paraugu degustācija un citas 
aktivitātes.

Juris Kālis, 

ZPR sabiedrisko attiecību 

speciālists

Zemgale – 22 krāšņās pastmarkās un pastkartēs

Turpinās Jauniešu garantijas pēdējā uzņemšana 25 profesijās

Sniegs sniga un sniga, un 
beidzot zeme ietinās balta. 
Nu gan būs ko pikoties gan 
meža rūķīšiem, gan bērniem 
skolas pagalmā! Ziemas prie-
ki var sākties! Bet paga, paga! 
Skolas direktore Līga Zalāne ir 
nepielūdzama – ja visi sāks pi-
koties un slidināties, kas tad ro-
tās skolas vestibilu un zāli? Kas 
līmēs pārsliņas, eglītes un zie-
meļbriežus logos? Kas mācīsies 
dzejoļus un dziesmas? Un galu 
galā– dažam labam arī žurnālā 
gauži raud kāda nepatīkama 
atzīme. Līdz svētkiem viss jāpa-
dara.

Šogad mūsu Ziemassvētki 
sākās ar labdarības koncertu 
13.decembrī pansionātā “Jau-

nāmuiža”, kur 5.klase un sko-
lotājas Sandra Kaļeiņikova un 
Anita Gavare veda sveicienus 
no mūsu vidusskolas. Vecos 
ļaudis priecēja skolas bērnu 
gatavotie apsveikumi, meiteņu 
ceptās plātsmaizes un zēnu iz-
grieztās un visu klašu kolektīvu 
izrotātās koka eglītes. 

14.decembrī, kā jau katrā 
mājā pirms Ziemassvētkiem, 
arī skolā sāka vēdīt piparkūku 
un kanēļa smarža. Visi tika aici-
nāti uz Ziemassvētku tirdziņu – 
gan pirkt, gan pārdot.

20.decembrī svinīgi sapo-
sušies pulcējāmies zālē pie 
izrotātās lielās egles. Mazie 
pirmsskolēni aiz uztraukuma 
pat blēņoties aizmirsa. Skanēja 

dziesmas un dzejas rindas, svi-
not gada priecīgākos svētkus 
– Kristus dzimšanu. Gods Die-
vam augstībā, miers virs zemes 
un cilvēkiem labs prāts – kā ik 
gadu mūs svētīja gaidītākais 
Svētrīta viesis – draudzes pries-
teris – Viktors Naglis.

Nākamajā dienā – 21.de-
cembrī ap pusdienas laiku pa 
ceļu rībēdama nobrauca sniega 
tīrāmā mašīna, un gan lieli, gan 
mazi, gan kājām, gan braukšus 
devās skolas virzienā. Sapulcē-
jāmies skolas zālē, un – Šovs 
varēja sākties! Vadītājiem Beti-
jai un Edijam grūts uzdevums – 
sapulcināt visus dalībniekus no 
dažādiem TV šoviem. Taču tas 
viņiem izdevās lieliski! ”Uzmini 

nu”, “Gatavo ar Pepiju Garzeķi”, 
“Ekstrasensu cīņas”, “Karalisko 
anekdošu turnīrs”, “Saimnieks 
meklē sievu”, ”Mana dziesma”, 
“Es mīlu tevi, Latvija” – tikai 
Atašienes centrālajā televīzijā 
var redzēt tik dažādus šovus 
vienā vakarā. Kā jau televīzijā, 
netika aizmirstas arī reklāmas 
pauzes. Starp citu, katrs “labi-
nieks” dāvanā saņēma arī grā-
matu!

Bet kas tad tas par dīvainu 
troksni aiz durvīm? Aizraujas 
elpa un te jau viņš nāk, tik ļoti 
gaidītais Ziemassvētku vecītis. 
Rotaļas, dāvanu izpirkšana, ticī-
ba brīnumam, prieks un visiem 
zālē esošajiem viena liela kop-
bilde pie eglītes. 

Vai Ziemassvētki jau aiz-
braukuši? Nē! Nākamajā dienā 
atkal pulcējāmies zālē. Te nu 
nekādu brīnumu nebija. Čak-
lākie skolēni saņēma pirmajā 
mācību pusgadā nopelnīto sti-
pendiju. Droši vien, redzot lai-
mīgi smaidošo klasesbiedru ar 
balto aploksni rokās dažs labs 
sevī nosolījās – “Pavasarī arī es 
būšu viņu vidū.” Lai izdodas! 
Paldies Krustpils novada domei 
par atbalstu! Paldies Līvānu 
kūdras fabrikai un veselai labo 
rūķu brigādei, kas palīdzēja 
svētkus noorganizēt tik jaukus!

Lai laimīgs, veselīgs un ra-
došs Jaunais gads!

 Atašienes vidusskolas 

kolektīvs

Ziemassvētku jampadracis Atašienes vidusskolā
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Jau vairākus gadu pēc kārtas 
Krustpils pamatskolā norisinās 
Sniega diena, kurā norisinās da-
žādas jaunas aktivitātes vai kon-
kursi, kuri katru gadu ir savādāki. 
Ja ir sniegs, visi skolēni dodas 
laukā un aktīvi darbojas, pikojas. 
Savukārt, ja sniega nav, tad visi 
paliek iekšā – skolā un   piedalās 
dažādas aktivitātes.

Šogad Sniega diena Krust-
pils pamatskolā norisinājās 13. 
janvārī. Sniega ārā nebija, tāpēc 
skolēni palika un darbojās iekša. 
Skolēniem notika pirmās divas 
mācību stundas un tikai pēc tām 
sākās Sniega diena. Šogad sko-
lotājas bija sagatavojušas četras 
aktivitātes, kurās piedalījās visu 
klašu skolēni. Viena aktivitāte 
saucās “Sniegavīrs”. Šajā aktivitā-
tē katrai klasei bija jāuztaisa savs 
sniegavīrs no pašsāgādātajiem 
materiāliem. Sniegavīriem bija 
jābūt lieliem, skaistiem un inte-
resantiem, jo pēc tam tie tika iz-
vietoti skolas otrā stāva vestibilā. 
Materiāli no kuriem sniegavīri 
tika izveidoti bija ļoti dažādi – 
gan no tukšām piena pakām, gan 

kartona kastēm, gan avīzēm, gan 
papīra. 

 Otrā aktivitāte saucās “Pirmā 
palīdzība”. Šeit, noskatoties vi-
deo, skolēni papildināja un iegu-
va jaunas zināšanas par pirmās 
palīdzības sniegšanu dažādās 
dzīves situācijās. Tāpat vienā no 
aktivitātēm, kas saucās “Muzi-
kālais”, skolēni spēlēja dažādas 
spēlēs. Katras spēles galvenais 
uzdevums, bija nostiprināt spēju 
sadarboties komandā. 

Ceturtā un pēdējā aktivitāte 
bija “Stafetes,” kas notika skolas 
sporta zālē. Šeit skolēni dalījās 
komandās un veica dažādus uz-
devumus, kas vairāk vai mazāk 
bija saistīti ar sniegu. 

 Katru gadu sniega dienas at-
zīmēšana ir īpaši interesanta, jo 
katru reizi ir kaut kādas jaunas 
aktivitātes un konkursi, dažādas 
spēles un uzdevumi. Sniega die-
na satuvina skolēnus, jo vienmēr 
visiem ir jāsadarbojas. Gaidām 
nākošo sniega dienu ar nepacie-
tību! 

Sjuzanna Sileviča 8.a klases 

skolniece

Krustpils pamatskolā 
notikusi sniega diena

Cilvēka dabā ir palīdzēt savam 
līdzcilvēkam – ziedot naudu lab-
darības akcijā, uzklausīt drauga 
bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz 
sava pleca, atdāvināt lietas, kuras 
pašam vairs nav vajadzīgas, bet 
kādam lieti noderēs... Bet varbūt 
Tu esi gatavs atvērt savas mājas 
durvis un dāvināt sirds siltumu 
bērniem, kuri palikuši bez vecāku 
rūpēm un mīlestības? Varbūt arī 
tavas ģimenes roku vadīts kāds 
mazulis var iemācīties staigāt, ru-
nāt, rūpēties par sevi, un apjaust, 
ka kādam šajā pasaulē ir svarīgs 
un vajadzīgs? Laikā, ko bērns pa-
vada ģimenē, nevis bērnu namā, 
viņš mācās, kā dzīvot ģimenē un 
kā veidot savstarpējās attiecības, 
iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas 
pienākumiem, saprot, ka mam-
ma un tētis mīl, un rūpējas par 
bērniem.

KAS IR AUDŽUĢIMENE?
Audžuģimene ir ģimene vai 

persona, kas nodrošina aprūpi 
bērnam, kuram uz laiku vai pa-
stāvīgi atņemta viņa ģimeniskā 
vide vai kura interesēs nav pie-
ļaujama palikšana savā ģimenē, 
līdz brīdim, kad bērns var atgriez-
ties savā ģimenē vai, ja tas nav 
iespējams, tiek adoptēts, viņam 
nodibināta aizbildnība vai bērns 
ievietots bērnu aprūpes iestādē.

LAI KĻŪTU PAR 
AUDŽUĢIMENI:

1. Uz audžuģimenes statusa 
piešķiršanu ir tiesības pretendēt 

laulātajiem (personai), ja vis-
maz viens no laulātajiem (per-
sona) ir vecumā no 25 līdz 60 
gadiem;

2. Jāvēršas savas dzīvesvie-
tas bāriņtiesā, uzrādot personu 
apliecinošus dokumentus, jāie-
sniedz noteiktas formas iesnie-
gums par audžuģimenes statu-
sa piešķiršanu, kā arī ģimenes 
ārsta un psihiatra – narkologa 
izziņas par veselības stāvokli;

3. Bāriņtiesa mēneša laikā 
izskata dokumentus, izpēta 
audžuģimenes statusa preten-
dentu dzīves apstākļus, kā arī 
viņu motivāciju un spējas au-
dzināt bērnu; Bāriņtiesa lemj 
par laulāto (personas) piemēro-
tību audžuģimenes pienākumu 
veikšanai;

4. Ja bāriņtiesa nolemj, ka 
laulātie (persona) ir piemēro-
ti audžuģimenes pienākumu 
veikšanai, laulātie (persona) 
bez maksas apgūst mācību kur-
su. Kursos kvalificēti speciālisti 
– mediķi, juristi, psihologi, so-
ciālie darbinieki vada lekcijas 
par bērnu aprūpes un attīstības 
jautājumiem, saskarsmi ģime-
nē un citām aktuālām tēmām, 
kas noderīgas ne vien audžuģi-
menei, bet ikvienai ģimenei.

5. Pēc kursu sekmīgas apgū-
šanas laulātie (persona) saņem 
apliecību par audžuģimenes 
mācību programmas apguvi;

6. Bāriņtiesa, piesaistot 
speciālistus, mēneša laikā pēc 
mācību kursa beigām veic pār-
runas ar pretendentiem, un 
pieņem lēmumu par audžuģi-
menes statusa piešķiršanu vai 
atteikumu;

7. Ja lēmums ir pozitīvs, in-
formāciju par audžuģimeni 
iekļauj reģistrā un ik mēnesi 
tā tiek publicēta Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijas 

mājaslapā;
8. Ja ģimenē tiek ievietots 

bērns, tiek noslēgt līgums starp 
ģimeni un pašvaldību;

AUDŽUĢIMENES 
FINANSĒŠANA:

Pēc tam, kad ģimenē tiek 
ievietots bērns, audžuģimene 
saņem:

1. Pašvaldības ikmēneša pa-
balstu bērna uzturam audžu-
ģimenē 300.00 EUR par katru 
bērnu.

2. Vienreizēju pabalstu gadā 
apģērba, sadzīves priekšmetu 
un mīkstā inventāra iegādei 
katram bērnam 300.00 EUR ap-
mērā.

3. VSAA maksā atlīdzību par 
audžuģimenes pienākumu pil-
dīšanu:

No 2018.gada 1.janvāra atlī-
dzības par audžuģimenes pie-
nākumu pildīšanu apmērs ir 
atkarīgs no audžubērnu skaita 
audžuģimenē:

- par vienu audžuģimenē 
ievietoto bērnu – 171 euro mē-
nesī;

- ja audžuģimenē ir ievietoti 
divi bērni – 222,30 euro mēne-
sī, 

- ja trīs un vairāk bērni – 
273,60 euro mēnesī.

!!! Sīkāku informāciju par au-
džuģimenes statusa iegūšanu 
varat saņemt personīgi vēršo-
ties Krustpils novada bāriņtie-
sā, kas atrodas Rīgas ielā 150A, 
Jēkabpilī, 2A kabinetā, vai zva-
not pa tālruni 65237612 

Tāpat aicinām kļūt par vies-
ģimeni vai aizbildni, dāvājot 
iespēju bērniem ciemoties vai 
augt ģimeniskā vidē!

Nāc un jautā arī tad, ja paš-
laik vēl šaubies!

Palīdzēsim kopā mūsu bēr-
niem!

Aicinām kļūt par audžuģimeni!

Noslēdzies skolēnu kolāžu 
konkurss, kas notika 20. Starp-
tautiskā Ledus skulptūru festi-
vāla ietvaros. Kopumā Jelga-
vas pilsēta saņēma 91 kolāžu 
no visas Latvijas. Žūrijai – Ilzei 
Beķerei, Andai Buškevicai un 
Uldis Roga, – izdevās noteikt 
šī gada uzvarētāju: Krustpils 
novada Sūnu pamatskolas 1. 
klasi, kurā mācās 8 skolēni. 
Kolāžu konkursa darbi būs ap-
skatāmi arī sadraudzības pil-
sētās

Tika pārstāvētas tādas pil-
sētas kā Alūksne, Jēkabpils, 
Limbaži, Rīga, Dobele. Ogre, 
Ventspils, Saldus, Sigulda, 
Daugavpils un citas. No tām 

žūrijas komisija izvēlējās 25 
interesantākās un šim gadam 
atbilstošākās kolāžas, kuras 
būs iespējams apskatīt Ledus 
skulptūru festivāla laikā. Šīs 
kolāžas ceļos arī uz izstādēm 
Jelgavas sadraudzības pilsētās 
– Šauļos un Pērnavā.

Izvēlēties interesantāko 
kolāžu šogad žūrijas komisi-
jai nenācās viegli. Intensīvu 
pārrunu rezultātā tika izvēlēta 
uzvarētāja – Sūnu pamatsko-
las 1. klase. Konceptuāli kolā-
žai piemīt vizuāls un idejisks 
vēstījums, kas atbilst konkursa 
tēmai – skolēniem ir izdevies 
vienā kolāžā ievietot cildenu 
ledus Mildu un ziedošu sapni 

par Latviju.
25 atbilstošāko kolāžu au-

toru klases iegūs ielūgumus 
uz 20. Starptautisko Ledus 
skulptūru festivālu, kas notiks 
no 9. līdz 11.ferbuārim. Taču 
interesantākās kolāžas autori 
– Sūnu pamatskolas 1. klase 
– iegūs ne vien ielūgumus uz 
festivālu, bet arī transportu, 
kas skolēnus nogādās uz Le-
dus skulptūru norises vietu. 
Iesūtītos darbus kolāžu kon-
kursam varēs apskatīt Jelga-
vas Kultūras namā no 6. feb-
ruāra. 

 Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības 

iestādē “Kultūra”

Sūnu pamatskolas 1.klase iegūst 
uzvaru kolāžu konkursā, kas notika 
20. Starptautiskā Ledus skulptūru 
festivāla ietvaros
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APSTIPRINĀTI ar Krustpils no-

vada pašvaldības domes  2017. 

gada 20. decembra lēmumu (pro-

tokols Nr. 21, 2.punkts). Izdoti 

saskaņā ar Sociālo pakalpojumu 

un sociālās  palīdzības likuma 

33. panta otro daļu un 35. panta 

ceturto un piekto daļu, Likuma 

“Par palīdzību dzīvokļa jautāju-

mu risināšanā “25.2 pantu pirmo 

un piekto daļu, likuma “Par paš-

valdībām” 43.panta trešo daļu, 

Ministru kabineta 17.06.2009. 

noteikumu Nr. 550”Kārtība, kādā 

aprēķināms, piešķirams, izmak-

sājams pabalsts garantētā mini-

mālā ienākumu līmeņa nodroši-

nāšanai un slēdzama vienošanās 

par līdzdarbību” 13.punktu, Mi-

nistru kabineta 19.12.2006. no-

teikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes 

noteikumi” 43. punktu, Ministru 

kabineta 15.11.2005. noteiku-

mu Nr. 857 „Noteikumi par soci-

ālajām garantijām bārenim un 

bez vecāku gādības palikušajam 

bērnam, kurš ir ārpusģimenes 

aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 

aprūpes izbeigšanās” 27., 30., 31. 

un 311. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka 

Krustpils novada domes apstipri-
nātā budžeta ietvaros piešķiramo 
sociālo pabalstu veidus un apmē-
rus, pabalstu pieprasīšanas, novēr-
tēšanas, piešķiršanas un izmaksas 
kārtību personām (ģimenēm), 
kurām ir tiesības saņemt šos pa-
balstus, kā arī pieņemto lēmumu 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtību. 

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Ģimene – šo saistošo no-

teikumu izpratnē ir personas, kas 
sastāv no laulātajiem un/vai perso-
nām, kurām ir kopēji izdevumi par 
uzturu un kuras dzīvo vienā mā-
joklī un tā uzturēšanu veic kopīgi.

2.2. Ģimene ar bērniem –ģime-
ne, kurā ir nepilngadīgs(i) bērns(i), 
kā arī ģimene, kurā jaunietis(ši) pēc 
pilngadības sasniegšanas līdz 24 
gadu vecumam turpina mācības 
vispārējās vai profesionālās izglī-
tības iestādē, augstskolā vai kole-
džā pilna laika dienas nodaļā, nav 
stājies laulībā un nestrādā algotu 
darbu. 

2.3. Trūcīga ģimene / persona 
– ģimene/persona, kurai piešķirts 
trūcīgas ģimenes /personas sta-
tuss Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā.

2.4. Mājsaimniecība – perso-
na vai personu grupa, kas mitinās 
vienā dzīvojamā vienībā (mājā, 
dzīvoklī ) un izmanto kopējas ko-
munikācijas. 

2.5. SOPA – sociālās palīdzības 
un sociālo pakalpojumu admi-
nistrēšanas elektroniskā sistēma, 
kurā tiek uzglabāta informācija par 
ģimenēm un atsevišķi dzīvojošām 
personām piešķirtajiem pabal-
stiem. 

3. Krustpils novada pašvaldības 
sociālās palīdzības mērķis ir sniegt 
materiālu atbalstu trūcīgām, maz-
nodrošinātām un krīzes situācijā 
nonākušām ģimenēm (perso-

nām), lai nodrošinātu to pamatva-
jadzības un veicinātu darbspējīgo 
personu līdzdarbību savas situāci-
jas uzlabošanā.

4. Izvērtējot ģimenes (perso-
nas) materiālo stāvokli atzīšanai 
par trūcīgu, par īpašumu nav uz-
skatāms:

4.1. zemes īpašums un šim ne-
kustamajam īpašumam funkcio-
nāli piederīgas saimniecības ēkas 
(piemēram, garāža, kūts, klēts, 
šķūnis, pagrabs, pirts, dārza māja) 
vai ne vairāk kā divas saimniecības 
ēkas uz nomātas zemes, kas kopā 
ar nekustamā īpašuma sastāvā 
esošo zemi nepārsniedz 15 ha;

4.2. daudzbērnu ģimenēm kus-
tamā manta – mehāniskie trans-
porta līdzekļi – ne vairāk kā divas 
vienības. 

II. Pabalstu veidi
5. Normatīvajos aktos noteiktie 

pašvaldības izmaksājamie pabal-
sti:

5.1. pabalsts garantētā mini-
mālā ienākumu līmeņa nodrošinā-
šanai (GMI);

5.2. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts;
5.3. vienreizējs pabalsts krīzes 

situācijā;
5.4. pabalsts bāreņiem;
5.5. pabalsts audžuģimenēm;
5.6. pabalsts veselības aprūpes 

nodrošināšanai;
5.7. pabalsts rehabilitācijas 

mērķu sasniegšanai.

III. Pabalstu 
piešķiršanas kārtība

6. Lai saņemtu sociālo palīdzī-
bu, pabalsta pieprasītājs vai viņa 
likumiskais pārstāvis iesniedz ie-
sniegumu rakstveidā, elektroniskā 
veidā vai izsaka mutvārdos Krust-
pils novada pašvaldības sociālā 
dienesta darbiniekam attiecīgajā 
pagasta pārvaldē atbilstoši pie-
prasītāja deklarētajai dzīvesvietai, 
izņemot saistošo noteikumu VII. 
nodaļā minēto pabalstu saņemša-
nai, norādot vēlamo pabalsta vei-
du, pievienojot tajā norādīto ziņu 
apliecinošos dokumentus saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem. 

7. Iesniedzot sociālajā dienestā 
iesniegumu, iesniedzējs un viņa 
ģimenes pilngadīgās personas 
pašvaldības sociālajam dienestam 
dod atļauju izmantot pašvaldības 
un valsts datu reģistros pieejamo 
informāciju par visiem ģimenes 
locekļiem, kas nepieciešama lē-
muma pieņemšanai par sociālās 
palīdzības pabalsta piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt pabalstu, un 
veikt datu apstrādi elektroniskajā 
datu bāzē SOPA.

8. Sociālā darba speciālisti ģi-
menes (personas) sniegtās ziņas 
pārbauda izlases kārtībā, izskatot 
iesniegtos dokumentus, novēr-
tējot ģimenes (personas) dzīves 
apstākļus, ja tas ir nepieciešams, 
pieprasot ziņas no valsts un paš-
valdības institūcijām, kā arī citām 
juridiskajām un fi ziskām perso-
nām.

9. Ģimenes (personas) dzīves 
apstākļu pārbaudē konstatētais 
tiek fi ksēts apsekošanas aktā, kuru 

paraksta pabalsta pieprasītājs vai 
kāds no ģimenes pilngadīgajiem 
locekļiem un sociālā darba speciā-
lists, kurš veica pārbaudi.

10. Ja ģimene (persona) atsa-
kās vai nenodrošina sociālā darba 
speciālistam iespēju veikt tās dzī-
ves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā, 
sociālais dienests var atteikt soci-
ālās palīdzības sniegšanu.

11. Pašvaldības sociālie pa-
balsti tiek piešķirti pēc ģimenes 
(personas) ienākumu un materiā-
lā stāvokļa izvērtēšanas, paredzot 
katra klienta individuālu līdzdarbī-
bu atbilstoši likumam „Par sociālo 
drošību”, šie nosacījumi nav attie-
cināmi uz saistošo noteikumu VI., 
VII. un VIII. nodaļās paredzētajiem 
pabalstiem.

12. Sociālās palīdzības pabalsti 
netiek piešķirti personām, kuras 
saņem ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas sniegtos 
pakalpojumus vai atrodas ieslodzī-
jumā.

6. Lēmumu par pabalsta pie-
šķiršanu pieņem Krustpils novada 
pašvaldības Sociālais dienests pēc 
sociālā dienesta darbinieka attiecī-
gajā pagastā veiktā izvērtējuma un 
lēmuma projekta sagatavošanas. 

7. Sociālais dienests pēc lēmu-
ma pieņemšanas informē klientu 
par pieņemto lēmumu, saskaņā ar 
normatīvajos aktos noteikto kārtī-
bu, atteikuma gadījumā rakstveidā 
norādīt atteikuma iemeslus, kā arī 
lēmuma pārsūdzēšanas termiņus 
un kārtību.

IV. Pabalsts garantētā 
minimālā ienākuma 
līmeņa nodrošināšanai 
(GMI)

8. Tiesības saņemt GMI pabal-
stu ir tām ģimenēm vai atsevišķi 
dzīvojošām personām, kurām no-
teikta atbilstība trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam Ministru ka-
bineta noteiktajā kartībā un kuru 
ienākumi ir zemāki par Ministru 
kabineta noteikto GMI līmeni, un 
kuras līdzdarbojas savas sociālās 
situācijas uzlabošanā un pilda līdz-
darbības pienākumus.

9. GMI līmeni, kārtību kādā 
piešķirams un izmaksājams GMI 
pabalsts, nosaka Ministru kabinets.

10. Pabalstu izmaksā par kārtējo 
mēnesi, katra mēneša 20. datumā.

V. Dzīvokļa (mājokļa) 
pabalsts

11. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu 
piešķir 2 (divas) reizes gadā apku-
res sezonā centrālapkures sistēmai 
pieslēgtam:

11.1. vienistabas dzīvoklim – 
100,00 EUR katrā reizē;

11.2. divistabu dzīvoklim – 
140,00 EUR katrā reizē;

11.3. trīs un vairāk istabu dzī-
voklim – 170,00 EUR katrā reizē.

12. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu 
dzīvoklim ar malkas apkuri piešķir 
1 (vienu) reizi gadā 200,00 EUR ap-
mērā;

13. Dzīvokļa (mājokļa) pabal-
stu individuālajai mājai ar malkas 
apkuri piešķir 1 (vienu) reizi gadā 
250,00 EUR apmērā.

14. Tiesības saņemt dzīvokļa 
(mājokļa) pabalstu dzīvojamās 
telpas īres maksas un maksas par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzī-
vojamās telpas lietošanu un kuri-
nāmā iegādei ir šādām Krustpils 
novada iedzīvotāju kategorijām, 
kuras savu pamata dzīvesvietu 
ir deklarējušas un faktiski dzīvo 
Krustpils novadā:

14.1. pilnā apmērā ģimenēm ar 
bērniem, kurām piešķirts trūcīgas 
ģimenes statuss un kurās darb-
spējīgās, nestrādājošās personas 
iesaistās līdzdarbības pienākumos;

21.2. pilnā apmērā no attiecīgā 
mājokļa (dzīvokļa) tipam pienā-
košās summas, trūcīgām vai maz-
nodrošinātām vientuļām pirmās, 
otrās un trešās invaliditātes grupas 
personām, vientuļiem nestrādājo-
šiem pensionāriem un vientuļām 
nestrādājošām politiski represēta-
jām personām;

21.3. 50 % apmērā no attiecīgā 
mājokļa (dzīvokļa) tipam pienāko-
šās summas ģimenēm (personām), 
kurām piešķirts trūcīgas ģimenes 
(personas) statuss un kurās darb-
spējīgās, nestrādājošās personas 
iesaistās līdzdarbības pienākumos.

15. Ģimenēm (personām), ku-
rām piešķirts maznodrošinātas ģi-
menes (personas) statuss un kurās 
darbspējīgās, nestrādājošās perso-
nas iesaistās līdzdarbības pienāku-
mos, pabalstu piešķir 1 (vienu) reizi 
gadā 100,00 EUR apmērā.

16. Tiesības saņemt dzīvokļa 
(mājokļa) pabalstu dzīvokļiem ar 
malkas apkuri un individuālajām 
mājām ir tām ģimenēm (perso-
nām), kuru īpašumā nav meža.

VI. Vienreizējs pabalsts 
krīzes situācijā

17. Vienreizēju pabalstu krīzes 
situācijā, kad ģimene (persona) ir 
nonākusi krīzes situācijā un daļēji 
vai pilnībā nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības piešķir stihiskas 
nelaimes vai iepriekš neparedza-
mos apstākļu gadījumos (plūdi, 
ugunsgrēks, vētras postījumi un 
citi krīzes gadījumi);

18. Pabalsta piešķiršanai pie-
prasītājs iesniedz iesniegumu, 
norādot nepieciešamā pabalsta 
apmēru, pievienojot dokumentus, 
kas apliecina krīzes situācijas faktu 
un pieprasāmā pabalsta apmēra 
pamatotību. Iesniegumu pabalsta 
piešķiršanai iesniedz ne vēlāk kā 
viena mēneša laikā no krīzes situā-
cijas rašanās.

19. Vienreizējo pabalstu piešķir 
bez ģimenes (personas) ienākumu 
izvērtēšanas, bet ņemot vērā krī-
zes situācijā radīto zaudējumu se-
kas un speciālista veiktu ģimenes 
(personas) individuālu pamatvaja-
dzību izvērtējumu.

20. Vienreizēju pabalstu krīzes 
situācijā piešķir līdz 1000,00 EUR 
vienai ģimenei (personai).

VII. Pabalsts bāreņiem 
21. Pabalsti pilngadību sasnie-

gušajiem bērniem bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem pēc ārpusģimenes aprū-
pes izbeigšanās tiek piešķirti ne 

ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sa-
sniegšanai.

22. Pabalsta apmēri:
29. 1. pastāvīgas dzīves uzsāk-

šanai 130,00 EUR, bet invalīdam 
kopš bērnības – 215,00 EUR apmē-
rā;

29.2. sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra iegādei 250,00 
EUR;

29.3. dzīvokļa pabalsts 45,00 
EUR mēnesī, ko pamato īres lī-
gums, ņemot vērā izcenojumu dzī-
vokļa (mājokļa) pabalsta apmēram 
(pielikumā). 

23. pabalsts ikmēneša izdevu-
miem 65,00 EUR, bet invalīdam 
kopš bērnības – 110,00 EUR ap-
mērā, ja pilngadību sasniegušais 
bērns turpina mācības vispārējās 
vidējās, profesionālās izglītības 
iestādē, augstskolā vai koledžā un 
sekmīgi apgūst izglītības program-
mu.

VIII. Pabalsts 
audžuģimenēm

31. Pabalstu piešķir personai, 
kura noteiktajā kārtībā ieguvusi 
audžuģimenes statusu un kurai 
saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu 
un pašvaldības un audžuģime-
nes līgumu audzināšanā nodots 
bērns(i).

32. Pašvaldības ikmēneša pa-
balsts uzturam audžuģimenē tajā 
skaitā adoptētājiem pirms adopci-
jas periodā ir 300,00 EUR par katru 
bērnu.

33. Vienreizējs pabalsts gadā 
apģērba, sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra iegādei katram 
bērnam ir 300,00 EUR.

34. Pabalsta apmēru bērna uz-
turam audžuģimenē, ja bērns ie-
vietots audžuģimenē uz laiku, kas 
ir īsāks par mēnesi, nosaka propor-
cionāli dienu skaitam mēnesī, ku-
ras bērns pavadījis audžuģimenē.

IX. Pabalsts 
veselības aprūpes 
nodrošināšanai

35. Pabalsts par ārstēšanos 
slimnīcā ne vairāk kā 50% apmērā 
no valstī noteiktās minimālās mē-
neša darba algas no veikto pacien-
tu iemaksu un pacienta līdzmak-
sājumu kopsummas viena gada 
laikā, tiek piešķirts:

35.1. trūcīgām vai maznodro-
šinātām vecuma pensijas perso-
nām;

35.2. trūcīgām vai maznodro-
šinātām un nestrādājošām per-
sonām, kurām ir pirmās, otrās vai 
trešās grupas invaliditāte.

36. Trūcīgām vai maznodroši-
nātām ģimenēm/personām tiek 
piešķirts pabalsts veselības ap-
rūpes nodrošināšanai līdz 200,00 
EUR viena gada laikā vienai perso-
nai:

36.1. briļļu iegādei bērniem;
36.2. smagas saslimšanas gadī-

jumā;
36.3. traumas gadījumā;
36.4.atsevišķu situāciju, kas 

saistītas ar veselības uzlabošanu, 
risināšanai.

37. Pabalsts medikamentu 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/18 
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iegādes izdevumu segšanai līdz 
70.00 EUR par katru bērnu viena 
gada laikā tiek piešķirts trūcīgām 
vai maznodrošinātām ģimenēm 
gadījumos, kad ārsta izrakstītie re-
cepšu medikamenti tiek iegādāti 
nepilngadīgo bērnu ārstēšanai. 

38. Šo noteikumu 35., 36.vai 

37. punktā noteiktos pabalstus 
Sociālais dienests piešķir izvērtējot 
klienta iesniegtos dokumentus:

38.1.iesniegums par pabalsta 
piešķiršanu;

38.2.primārās veselības aprū-
pes ārsta vai ārsta speciālista iz-
sniegta izziņa par veselības stāvok-

li vai izraksts no pacienta ambula-
torās vai stacionārās medicīniskās 
kartes, kur norādīti lietojamie me-
dikamenti;

38.3.medikamentu iegādes 
bērniem apliecinošo dokumentu 
(kvītis, elektroniskā kases aparāta 
čeki u.c.) kopijas (pēc nepiecieša-
mības uzrādot oriģinālu), kuros 
norādīts personas vārds, uzvārds 
un personas kods;

38.4.ārstēšanās izdevumus 
apliecinošo dokumentu (kvītis, 
elektroniskā kases aparāta čeki 
u.c.) kopijas (pēc nepieciešamības 
uzrādot oriģinālu), kuros norādīts 
personas vārds, uzvārds un perso-
nas kods vai slimnīcas izsniegtais 
rēķins.

39. Gadījumos, kad piešķirams 
šo noteikumu 38. punktā noteik-
tais pabalsts un saņemto veselības 
aprūpes pakalpojumu (pacientu 
iemaksu un pacienta līdzmaksā-
jumu par uzturēšanos slimnīcā) 
klients vēl nav apmaksājis, tas ie-
sniedz slimnīcas izsniegto rēķinu, 
un Sociālā dienesta piešķirtā pa-
balsta summa tiek ieskaitīta pakal-
pojuma sniedzēja kontā.

X. Pabalsts 
rehabilitācijas mērķu 
sasniegšanai

40. Pabalstu piešķir trūcīgai 
ģimenei (personai) individuālā re-
habilitācijas plāna uzdevumu izpil-
dei, kas saistīti ar pamatvajadzību 
nodrošināšanu, pamatojoties uz 
sastādīto individuālo rehabilitāci-
jas plānu un sociālās situācijas iz-

vērtējumu. 
41. Pabalstu piešķir līdz 50,00 

EUR gadā vienai personai.

XI. Lēmuma 
apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

42. Atteikumu piešķirt pabal-
stu iesniedzējam paziņo rakstiski, 
norādot atteikuma pamatojumu 
un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

43. Ja persona nav apmierinā-
ta ar atteikumu piešķirt pabalstu 
vai ar piešķirtā pabalsta apjomu, 
tā Krustpils novada pašvaldības 
Sociālā dienesta administratīvos 
aktus var apstrīdēt Krustpils nova-
da domē Administratīvā procesa 
likuma noteiktajā kārtībā.

44. Krustpils novada domes lē-
mumu var pārsūdzēt Administratī-
vajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, 
Jelgava, LV- 3001) Administratīvā 
procesa likuma noteiktajā kārtībā.

XII. Noslēguma 
jautājumi

45. Ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanos spēku zaudē Krust-
pils novada pašvaldības 2013.gada 
18.decembra saistošie noteikumi 
Nr. 2013/43 „Par Krustpils novada 
sociālajiem pabalstiem”.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamī-

bas pamatojums
Izdoti jauni saistošie notei-

kumi par sociālajiem pabalstiem 
Krustpils novadā, ņemot vērā, ka 
daudzo grozījumu rezultātā ie-

priekš izdotie saistošie noteikumi 
kļuvuši nepārskatāmi un ir grūti 
uztverami iedzīvotājiem un dar-
biniekiem 

2. Īss projekta satura iz-
klāsts

Saistošajos noteikumos uz-
skaitīto pabalstu veidi ir vērsti 
uz iedzīvotāju pamatvajadzību – 
ēdiena, apģērba, mājokļa, veselī-
bas aprūpes un obligātās izglītī-
bas nodrošināšanu

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

2018. gada budžeta izdevumi 
būtiski netiks palielināti attiecībā 
pret 2017. gada izdevumiem

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības teri-
torijā

nav
5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu piemēro-

šanā persona var griezties Krust-
pils novada pašvaldības sociālajā 
dienestā pie sociālā dienesta dar-
biniekiem Atašienes, Mežāres, 
Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes 
pagasta pārvaldē

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts 
un paskaidrojuma raksts ievietot 
www.krustpils.lv, publicēt paš-
valdības informatīvajā izdevumā 
“Krustpils Novadnieks”

Domes priekšsēdētājs 

K. Pabērzs

Izcenojums dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmēram 
bērniem bāreņiem

Veids Dau-
dzums

Izceno-
jums

Apkure 30m2 1.24 37,20 EUR mēnesī
6 mēnešos – 223,20 EUR

Apsaimniekošana 30m2 0,17 5,10 EUR mēnesī
61,20 EUR gadā

Īres maksa 30m2 0,18 5,40 EUR mēnesī
64,80 EUR gadā

Atkritumi 1 cilv. 1,94 1,94 EUR mēnesī
23,28 EUR gadā

Ūdens 1 m3 0,63 0,63 EUR mēnesī
7,56 EUR gadā

Kanalizācija 1 m3 0,71 0,71 EUR mēnesī
8,52 EUR gadā

Elektrība 50kW 0,20 10,00 EUR mēnesī
120 EUR gadā

Izdevumi centrālapkures sistēmai 
pieslēgtā vienistabas dzīvoklī

508,56 EUR kopā gadā

Vidēji mēnesī 42,38 EUR

Veids Dau-
dzums

Izceno-
jums

Apkurei malka 350 EUR
Atkritumi 1 cilv. 1,94 1,94 EUR mēnesī

23,28 EUR gadā
Gāze balonā 1 gab. 25,00 EUR
Elektrība 50kW 0,20 10,00 EUR mēnesī

120 EUR gadā
Izdevumi īrējot mājokli privātmājā 518,28 EUR kopā gadā
Vidēji mēnesī 43,19 EUR

Krustpils novada pašvaldība 
2017. gada 24. oktobrī ir parakstī-
jusi Vienošanos par Eiropas Savie-
nības fonda projekta īstenošanu 
Nr. 3.3.1.0/16/I/019 “Asfaltbetona 
ceļa seguma izbūve industriālās 
teritorijas sasniedzamībai un at-
tīstībai industriālajā teritorijā pie 
Krustpils stacijas”. 

Projekta mērķis ir nodrošināt 
industriālās teritorijas pie Krustpils 
stacijas sasniedzamību un attīstību 
atbilstoši uzņēmēju vajadzībām, 
veicinot uzņēmējdarbības attīstību 
un darba vietu pieaugumu reģionā.

Projekta ietvaros plānots pār-
būvēt esošo grants ceļu uz ceļu ar 
asfaltbetona segumu, veicot esošo 
grāvja tīrīšanu un jauna rakšanu, 
esošo caurteku tīrīšanu un jaunu 
uzstādīšanu, caurteku galu nostip-
rināšanu, zemes klātnes ierakuma 
izbūvi nobrauktuvēm un pieslēgu-
miem, pamata nesošās kārtas un 
salizturīgas kārtas būvniecību, as-
faltbetona kārtas būvniecību, jau-
nu ceļa zīmju uzstādīšanu un ceļa 
horizontālo apzīmējumu uzstrādi, 
20kV un 0,4kV kabeļlīnijas posmu 
pārbūvi.

Realizējot projektu, tiks sekmē-
ta ražošanas teritorijas kopējā at-
tīstība, nodrošinot industriālās teri-
torijas sasniedzamību un attīstību 
industriālajā teritorijā pie Krustpils 
stacijas atbilstoši uzņēmēju vaja-
dzībām, kā arī veicinot uzņēmējus 
ieguldīt pamatkapitālā, kopumā 
radot papildus pievienoto vērtību, 
darbavietas un iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļu maksājumus novada 
budžetā.

Projekta fi nansējums:
Projekta kopējie izdevumi: EUR 

402 579,22, no tiem kopējie attie-
cināmie izdevumi sastāda EUR 336 
539,89: ERAF fonda fi nansējums 
sastāda EUR 286 058,91, valsts 
budžeta dotācija pašvaldībām sa-
stāda EUR 15 144,29, pašvaldības 
līdzfi nansējums sastāda EUR 35 
336,69, tai skaitā EUR 66 039,33 ne-
attiecināmo izdevumu segšanai. 

Projekta īstenošanas laiks:  
no 2017. gada 24. oktobra līdz 
2019. gada 23. aprīlim.  

Informāciju sagatavoja 

Tamāra Latiševa

T ālr.27804081, e-pasts tamara.

latiseva@krustpils.lv

Krustpils novada pašvaldība īstenos 
Centrālās fi nanšu un līgumu aģentūras 
(CFLA) apstiprināto projektu 
Nr. 3.3.1.0/16/I/019 “Asfaltbetona ceļa 
seguma izbūve industriālās teritorijas 
sasniedzamībai un attīstībai industriālajā 
teritorijā pie Krustpils stacijas””

Sagaidot pilnvērtīgu ziemas 
sezonu, Biedrība Liepene 2018.
gada 20.janvārī, pateicoties Va-
riešu pagasta pārvaldes, Kūku 
bibliotēkas un galda spēļu uzņē-
muma SIA Brain gaimes atbals-
tam, aicināja ikvienu interesentu 
siltās Variešu kultūras nama tel-
pās uz galda sporta spēļu aktivi-
tātēm.

 Līdz ar kultūras nama durv-
ju vēršanu, tā telpas piepildīja 
aizrautīgi dažāda vecuma dalīb-
nieki un to atbalstītāji. Patīkami, 
ka pozitīvās uzvaras emocijas 
bija saņēmis ikviens dalībnieks. 
Ikvienam bija iespēja pierādīt 
savas iemaņas astoņās dažādās 
disciplīnās, sacensties ar drau-
giem vai piedalīties turnīrā, no-
skaidrojot šīs dienas veiksmīgā-
ko un izveicīgāko.

Vislielākais dalībnieku skaits 
(24), ierasti, bija Galda tenisa un 
Novusa turnīra dalībnieku sa-
rakstā. Liela paldies Variešu pa-
gasta kultūras darba organizato-

rei Anitai Rulietei par galda 
tenisa un novusa galdu un 
to atribūtikas nodrošināša-
nu. Tomēr lielākā uzmanība 
tika veltīta jaunajai, pasaulē 
popularitāti arvien vairāk iegūs-
tošajai, spēlei KLASK, ko mums 
bija sagādājis izmēģināt galda 
spēļu uzņēmums SIA Brain gai-
mes. Tāpat liela interese bija pie 
Kūku bibliotēkas mini biljarda 
galda, kur kaislības sita augstu 

vilni, jau pirms neofi ciālā turnīra 
sākuma.

Paldies visiem dalībniekiem 
par pozitīvo kopā pavadīto laiku 
un uz tikšanos turpmākajos pa-
sākumos. 

 Gusts Jansons 

Ziemas galda sporta spēles Variešos 
aizvadītas

Galda sporta spēļu izcīnīto vietu tabula
Galda teniss Novuss Klask Biljards Dambrete Hali gali Zolīte

1.
vi

et
a Rihards 

Ločmelis
Velga 

Gailuma
Megija 

Lukaševica
Gusts 

Jansons
Almaija 
Eglīte 

Aleksis 
Svencis

Andris 
Juškevics

2.
vi

et
a Artis 

Daģis
Rihards 

Ločmelis
Artis 
Daģis

Rainers 
Zembergs

Rainers 
Zembergs

Sandija 
Soroka

Kaspars 
Garkalns

3.
vi

et
a Andris 

Juškevics
Andris 

Juškevics
Gusts 

Jansons
Kristiāns 
Ivanovs

Maija 
Eglīte

Mārtiņš 
Kalniņš

Artis 
Liepnieks
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Šis gads Dzirkaļu pilskalna 
izziņas un novērtējuma nozī-
mē būs citāds nekā iepriekšē-
jie gadi: visa gada garumā tika 
rakstīta, veidota, rediģēta un 
kopā likta grāmata – mono-
grāfija par Dzirkaļu pilskalnu. 
Grāmatas nosaukums atnāca 
pats no sevis – “Dzīve Dzirkaļu 
pilskalnā”, zem tā saprotot gan 
dzīvi pilskalna pilī senos lai-
kos, gan arī mūsdienās. Tagad 
2018. gada pašā sākumā, liekot 
kopā dienasgrāmatas izrakstus, 
grāmata vēl nav parādījusies, 
bet cerams, ka tas ir tikai dažu 
dienu, nu varbūt nedēļas jau-
tājums. Šis priecīgais notikums 
skaitīsies jau kā 2018.gada no-
tikums.

2. janvāris. Vēstule no Krust-
pils novada domes bija sūtīta 
uz Latvijas Kultūras akadēmiju, 
kur to lietvede bija atvērusi, pēc 
tam atstājusi manā plauktiņā. 
Vēstulē bija Krustpils novada 
domes lēmums par finansu at-
balstu Dzirkaļu pilskalna grā-
matas izdošanai. Ziņa bija sa-
ņemta Kultūras akadēmijā jau 
vecgada pēdējā darba dienā, 
bet lasu to jaungada pirmajā 
dienā, tātad 2017.gads sākas ar 
labu ziņu.

Janvāris, februāris, marts. 
Zāģēju un cērtu lazdas gar aug-
šas ceļu. Kārtiņas lieku kaudzēs. 
Laiku pa laikam kādu kravu 
aizvedu uz Šumāniem. Dažkārt 
sniegs tik biezs vai, kas vēl slik-
tāk, glumjš vai zeme atlaižas 
un ir dubļaina un mīksta, ka 
džipam nav spēka aizvilkt pie-
kabi ar kārtiņām. Pāris reizes 
pa glumjo sniegu sāniskie ie-
slīdu ar visu mašīnu un piekabi 
krūmos, līdz saprotu, ka tālāk 
tā vairs nevar un iegādājos un 
uzlieku divas ļoti labas bezce-
ļu riepas. Nu jau braukšana pa 
sniegu iet daudz labāk. 

Jūtu, ka man ir vajadzīgi pils-
kalna apkārtnes vietvārdi, jo kā 
lai pasaka citiem vai uzraksta 
dienasgrāmatā, kurā vietā tieši 
pie pilskalna biju un tur kaut 
ko darīju. Jau ir izveidojies, ka 
saku – augšas ceļš un lejas ceļš, 
bet īsti labi tas nav, vismaz ne 
par lejas ceļiem, jo tie ir divi: 
viens, kas iet uz pilskalnu, otrs, 
kas no Ķunciem ved uz Dzir-
kaļiem. Tagad, kad augšā pie 
džipa apgriešanas apļa noraku 
jenotu un pāris cilvēku kauliņus 
no Valtaiķiem (Valtaiķos 2016. 
gada rudenī vadīju arheoloģis-
kos pētījumus sapostītās vidus-
laiku kapsētas sakārtošanā. At-
radām vairākus pirksta kaulus 
ar visiem gredzeniem, tāpat vai-
nadziņu ar galvaskausa un ādas 
paliekām, ko nodevu muzejam, 
bet muzejs cilvēka paliekas ne-
pieņēma, tad nu atvedu tās uz 
Dzirkaļiem un apglabāju te), 
varbūt šo galu var sākt dēvēt 
kaut kā īpaši, piemēram, – Je-
nota galu. Labi arī sanāk: jeno-
tam bija gals tas ir nāve klāt un 
šo vietu sākam saukt par Jenota 
galu, bet jau ar vietas nozīmi. 
Fantazējot tālāk, lejas ceļu uz 
pilskalnu saucam par Pilskalna 

ceļu, bet renes jeb jāt-
nieku ceļu – par Veco 
pilskalna ceļu. Lielo 
un lietojamo ceļu, kas 
lejā otrā puse, uz dien-
vidiem, saucam par 
Dzirkaļu ceļu. Lauku-
mu, kur ceļi dalās un 
kur ir pilskalna zīme 
– par Pirmo laukumu, 
Stāvlaukumu vai var-
būt Zīmes laukumu, 
bet laukumu, kur ceļš 
dalās uz Pilskalnu mā-
jām un Jenota galu – 
par Jenota laukumu. Attiecī-
gi tad džipa ceļš uz leju būs 
Jenota nobrauciens, bet ceļš 
uz Pilskalnu mājām – Pilskal-
na māju vai vienkārši Māju 
nobrauciens. Varam turpi-
nāt un domāt, kā tos nosau-
kumus ieviest un izmantot 
un vai tie arī ieviesīsies. Lai 
gan jau tagad jūtu, ka visla-
bāk skan ar Jenotu saistītie 
nosaukumi, jo tur apakšā ir 
notikums un stāsts, un vārdu 
saspēle. Tā jau laikam tie lo-
kālie un varbūt arī nemaz ne 
tik lokālie vietvārdi rodas.

21. janvāris. Tīrīju lazdas 
gar Jenota ceļu. Uz dienas 
otru pusi spīdēja saulīte un 
tad rīkojos tā strādāt, lai sau-
līte mani garās ēnās apspīdē-
tu līdz pat dienas beigām. Silti 
jau nebija, bet vienalga patīka-
māk būt saulītē. Ieraudzīju, ka 
kāds lielām pēdām pa nestai-
gāto sniegu bija gājis pa Jenota 
ceļu, aizgājis gandrīz līdz robe-
žai, tad apgriezies un nācis at-
pakaļ. 

28. janvāris. Pēcpusdienā 
strādāju ar lazdām pie Jenota 
ceļa, kad izdzirdu lejā aiz pils-
kalna suņa kvankšķēšanu; bija 
skaidrs, ka suns dzen medīju-
mu, bet vai mednieki arī tur 
bija, nezinu. Samērā ātri rējieni 
pārvietojās uz austrumiem. Pēc 
kādas stundas tas pats atkārto-
jās. 

4. februāris. Tīrīju lazdas, 
kad rīta pusē pie manis pienā-
ca Ainārs no Ķunciem. Nācis 
iepazīties. Rīgu pametis, dzīvo 
Ķuncos. Smejas, ka savācot pa 
ceļu mana vedamā izbirušās 
kārtiņas. Esot nācis pie Dzirkaļu 
jaunā avota, tad laikam jau Ai-
nārs ir tas vīrs, kas sacementēja 
avota grodu. Stāstīja, ka Ķuncos 
slikti ar dzeramo ūdeni. 

5. marts. Uzkrāvu piekabē 
lazdu kārtiņas, bet tā kā biju uz 
meža ceļa pastāvā nogāzē, tad 
netiku no vietas, visi četri riteņi 
griezās uz vietas, un, kamēr ne-
izkrāvu visu kravu atpakaļ, ne-
varēju izkustēties. Pēc tam jau 
gribējās tikai ātrāk tikt mājās.

19. marts. Iepriekšējo ne-
dēļu strādāju pie Dzirkaļu pils-
kalna grāmatas; dažkārt iznāca 
strādāt visai intensīvi un kaut 
kas arī uzrakstas. Sāku just, ka 
vajag kādas trūkstošās bildes, 
un tagadējais bezlapu laiks 
pilskalna fotosesijai varētu būt 
īsti piemērots. Laika prognozē 
teica, ka sestdiena būs apmā-
kusies, bet svētdiena – mazāk 

apmākusies, pat saulaina. Tā arī 
bija – svētdiena bija ja nu ne 
saulaina, tad arī ne apmākusies. 
Braucu uz pilskalnu ar fotoapa-
rātu. Parastā fotogrāfa nelaime; 
esošā baterija bija gandrīz no-
sēdusies, bet rezerves bateriju 
un lādētāju biju atstājis otrā 
fotosomā. Uzmanīgi fotografē-
jot, lielāko daļu no tā, ko biju 
iecerējis, arī paveicu. Fotogra-
fēju ūdens aci ziemeļu nogā-
zē, kas tagad vareni uzplūdusi. 
Ieraudzīju vēl vienu ūdens aci 
vai pārplūdušu avotu ieplakā 
uz rietumiem no “Pilskalniem” 
(1.att.). Gandrīz nākas domāt, 
ka pilskalns vieta izvēlēta tāpēc, 
ka te ir daudz ūdens avotu, bet, 
kā tagad zinu, ar ūdeni ir bēdī-
gai kaimiņu sādžās. Izstaigāju 
un fotografēju bijušos tīrumus 
uz rietumiem no “Pilskalniem”, 
fotografēju māju mārku, sen 
rādīto kapu uzkalniņu. Visur ta-
gad redzās vecās aparas un viss 
tas krustām šķērsām jaukts ar 
daudz jaunākām, kolhozu laika 
aparām. Fotografēju dīvaino 
bedri nogāzē pret pilskalnu, 
atsevišķo uzkalnu pie ieejas 
vietas pilskalnā, beržamakmeni 
un augšas ceļu, kamēr baterija 
pilnīgi nosēdās. Vizbuļu vēl nav 
un neredz arī tauriņus.

23. marts. Pēcpusdienā pie-
zvanīja Mārīte no Krustpils “Cel-
miņiem” un aicināja domāt par 
šī gada pašvaldības izsludināto 
projektu. Viņa apskatījusies, 
ka pilskalna dienasgrāmatā ir 
vairāki ieraksti, viens ir no jer-
sikiešiem, kuri žēlojās, ka nevar 
atrast pieminēto Naudas avotu. 
Mārītei doma, ka vecā avota vie-
tā varētu izveidot jaunu avotu. 
Es iebildu, jo tur tad vajag veikt 
arheoloģiskos izrakumus un gā-

dāt atļaujas, bet ietei-
cu, vai nevar pārveidot 
jauno avotu sāngravā, 
kas atrodas ārpus pils-
kalna kā pieminekļa 
teritorijas. Būtu jau labi 
tam izveidot apakšējos 
grodus no kokiem, bet 
tas dārgi, jo tur der ti-
kai noteikti lapukoki. 
Bet varētu ierakt divus 
trīs betona grodus, 
bet virspusē uzbūvēt 
koka cirtni. Mārītei 
doma patīk, viņa solī-
jās noskaidrot grodu 
un darba izmaksas. Tur 
varētu būt vajadzīga 

arheoloģiskā uzraudzī-
ba, bet tad to pats varētu veikt. 
Atgādināja, ka mēs pērn lēmām 
16. jūniju padarīt par Dzirkaļu 
pilskalna dienu; uz šo brīdi va-
jadzētu jauno aku atklāt.

2. aprīlis. Zvēru alas pilskal-
na vaļņa galā apdzīvotas: vienai 
priekša bija nosēdēta – laikam 
zvēriņš bija līdis laukā sildīties 
pavasara saulītē. Apakšā pie 
stenda lepni plīvo un mežā ar 
savu krāsu spilgti izdalās Latvi-
jas karogs. Ir daudz zilu vizbuļu.

9. aprīlis. Vakar vadīju Kro-
ma kolna bruolistes ekskursiju 
pa Maltas apkārtnes pilskal-
niem. Viņiem 6. maijā Jēkabpilī 
ir pasākums, pēc tam pasākums 
Zilupē, bet pa ceļam gribētu 
iebraukt apskatīt Dzirkaļu pils-
kalnu. Pilskalna stenda pastkas-
tē ievietots geokašinga futrālis 
– tur bloknots, zīmulis, zīmuļu 
asināmais, bet vēl pavisam ne-
sen te nekā tāda nebija.

15. aprīlis. No rīta stipri sni-
ga, viss bija slapji balts un tādā 
slapjumā negribējās braukt uz 
pilskalnu – sakurināju krāsni, 
sēdēju un pa dienu un vēlāk arī 
naktī, nepārtraukti rakstīdams, 
sagatavoju divas Dzirkaļu grā-
matas nodaļas. 

4. – 6. maijs. Rēzeknē šajās 
dienās notiek plašs pasākums – 
4. pasaules latgaliešu saiets Ceļā 
uz Latvijas valsti; Latgolys Symt-
gadis kongress. Piedalījos kon-
gresa darbā, nolasot referātu 
“Krustapiļa Dzierkaļu piļskolns. 
Jauni pīzynumi”. Kongresā re-
dzēju kādreizējo deputāti Antu, 
gribējās uzprasīt par Dzirkaļu 
vietvārdu vākuma likteni, bet 
kaut kā neiznāca pietuvoties. 
Vēlāk aizsūtīju e-ziņu, vaicājot, 
vai ko neatceras par Dzirkaļu 
vietvārdu vākumu. Saņēmu at-

bildi, ka: “…nekas nav izmests. 
[..] Kā pa miglu kaut ko atceros, 
bet ir papīru jūra, kas vēl nav izci-
lāti. [..] Pa vasaru kaut kas varbūt 
atradīsies, bet solīt neko nevaru 
gan, ka noteikti būs, jo atmiņā 
paliek arī pieļāvumi ne tikai no-
tikuši fakti.” Līdz grāmatas pa-
beigšanas brīdim nekādu jaunu 
ziņu nesaņēmu un jāpieļauj, ka 
Dzirkaļu vietvārdu vākums nav 
atrasts.

6. maijs. No rīta aizvedu 
Māru uz pilskalnu uz talku, bet 
pats braucu uz Rēzekni. Pilskal-
nā talkoja Mārītes organizētie 
vietējie ļaudis. Esot bijuši kādi 
13: vairāki vīri, palielāki bērni, 
arī mazuļi. Pilskalnā notrimme-
rētas ziemeļu un dienvidu no-
gāzes, novāktas un sakrautas 
kaudzēs lazdas. Ap 10 ceļā no 
Jēkabpils uz Zilupi piebrauca 
Aleksandra vadītie iepriekš aiz-
runātie Kroma kolna bruolistes 
ļaudis savos senlatgaļu tērpos. 
Talkotājiem bijis interesanti. Vīri 
pielaikojuši bruņucepures un 
zobenus, fotografējušies. Ap-
gājuši Māras vadībā pilskalnu, 
Baznīcas kalnu. Aleksandrs brī-
nījies, ka pilskalns esot tomēr 
tik liels.

15.maijs. Šodien uzrakstīju 
un caur Mārīti pilskalna talcinie-
kiem nosūtīju sekojošu vēstuli: 

“Mīļie talcinieki! Paldies par 
Jūsu labo darbu Dzirkaļu pils-
kalnā. Diemžēl pašam tajā rītā 
un dienā vajadzēja būt Rēzek-
nē, Latgales kongresa 100ga-
des zinātniskajā konferencē, 
kur tieši todien arī nolasīju re-
ferātu par jaunākajiem atklāju-
miem Dzirkaļu pilskalnā. Ceru 
arī, ka Jūs tikāt drusku ieprieci-
nāti no Kroma kolna bruolistes 
ļaužu ieročiem, rotām un ģēr-
ba. Patlaban intensīvi darbojas, 
rakstot, drīzāk pat pabeidzot 
rakstīt, un liekot kopā grāmatu 
“Dzīve Dzirkaļu pilskalnā”, kurai 
būtu jābūt gatavai uz šī gada 
beigām, bet tas jau atkal ir cits 
stāsts. Vienmēr esmu uzskatī-
jis, ka mēs – cilvēki – esam tikai 
tādas mirgojošas uguntiņas uz 
kaut kā daudz lielāka un vecāka 
– pilskalna – fona. Vēlreiz pal-
dies un lai mums visiem sokas!”

3. jūnijs. Pirms nedēļas lielos 
vilcienos pabeidzu rakstīt Dzir-
kaļu grāmatu. Todien sazvanīju 
apgādu, sāku sarunas. Šodien 
vakarā sazvanīju trīs iespēja-
mos recenzentus, kas tūlīt arī 
man atbildēja un arī piekrita būt 

Ūdens dobulis pie Dzirkaļu pilskalna pavasarī. Foto J. Urtāns

No vecās akas izlauztie ar cirvi testie koka grodi. 
Foto J. Urtāns

Jaunā aka. Foto J. Urtāns

Dzirkaļu pilskalnsDzirkaļu pilskalns
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Ne velti mēdz sacīt, ka cil-
vēks ir radīts, lai būtu kustībā. 
Pārgājiens ir gan lieliska iespēja 
ikvienam izkustēties svaigā gai-
sā, gan vērtīgs jaunu iespaidu 
un pozitīvu emociju gūšanas 
avots.

2018. gadā Latvija svinēs 
savu simto dzimšanas dienu un 
gatavojoties šim pasākumam, 
Krustpils novada pašvaldība un 
biedrība “Daugavas Pārupieši” 
aicina ikvienu dabas un aktī-
vās atpūtas cienītāju piedalī-
ties Latvijas simtgadei veltītā 
pārgājienā, lai kopīgā piedzī-
vojumā jaunatklātu kādu vēl 
neiepazītu mūsu novada stū-
rīti. Kopumā plānots organizēt 
8 pārgājienus, katrā gadalaikā 
pa vienam, četri no tiem jau ir 
notikuši. Jāatzīmē, ka pārgājie-
nā dalībnieki nesacentās savā 

starpā, taču pārgājiena trasē 
pavadītais laiks tiks fiksēts un 
tā maršruts ir nopietns izaicinā-
jums ikvienam tā dalībniekam. 
Ikviens pārgājiena dalībnieks, 
kurš kontrollaikā veic pārgājie-
na maršrutu saņem piemiņas 
nozīmīti un sertifikātu ar ko-
mandas fotogrāfiju.

2016.gada nogalē pie vecās 
Sūnu pamatskolas norisinājās 
pirmais simtgadei veltītais pār-
gājiens. Pārgājienā pulcējās 15 
komandas jeb 58 dalībnieki, lai 
pārvietojoties kājām (soļojot 
vai skrienot) veiktu 30 kilomet-
rus garo, līkumoto un paugu-
raino trasi pa Sūnu apkārtnes 
meža masīviem.

Pavasara posmā, Namiķa 
ezera apkārtnē, startēja 18 ko-
mandas jeb 103 dalībnieki, lai 
pārbaudītu savu spēku un iztu-

rību ne tikai 30 kilometru, bet 
arī 10 kilometru garā trasē.

Vasaras posms norisinājās 
Timsmales ezera (Baltezera) ap-
kārtnē, kura ir pievilcīga visos 
gadalaikos. Tās mazie meža un 
lauku celiņi ir īpašs baudījums 
dabas mīļotājiem un aktīvās 
atpūtas cienītājiem. 10 kilo-
metru garā pārgājienā devās 4 
komandas, savukārt 10 koman-
das pārbaudīja savus spēkus 30 
kilometru maršrutā. Kopumā 
piedalījās 60 dalībnieki.

Oktobrī Krustpils pagastā 
norisinājās jau ceturtais Lat-
vijas simtgades pārgājiens, tā 
mērķis bija nemainīgs – sagai-
dot Latvijas simtgadi popula-
rizēt Krustpils novadu, kā arī 
veicināt pārgājienu kā veselīga 
un sportiska dzīvesveida sa-
stāvdaļu. 

Rudens pārgājienā, kas sā-
kās dzestrā, bet saulainā un 
skaistā svētdienas rītā, devās 
31 komanda – 14 komandas 
15 kilometru distancē un 17 
komandas 30 kilometru distan-
cē. Kopējais dalībnieku skaits 
– 118.  

Ņemot vērā to, ka Pasaules 
veselības organizācija ir izpē-
tījusi, ka katram cilvēkam, lai 
viņš būtu vesels un nostiprinā-
tu imunitāti, dienā jānoiet ap-
tuveni 10 000 soļu vai septiņi 
kilometri, pārgājiena dalībnieki 
kopumā nogāja 10 986 956 soļi 
jeb 7980 km.

Pārgājienu dalībnieki vien-
balsīgi atzīst, ka šāda veida 
pārgājieni ir lieliska veids kā 
atjaunot savus enerģijas krā-
jumus jaunajai darba nedēļai 
un nav jau nemaz tik sarežģīti 

nolikt malā ikdienas darbus un 
iesaistīties ar sev mīļajiem ne-
lielā piedzīvojumā, kas ne tikai 
stiprina veselību, bet arī garu.

Jāatzīst, ka pārgājiens ir ļoti 
demokrātiska aktivitāte jo tai 
nevajag dārgus instrumentus 
– tā nav kāpšana kalnos, kur 
jābūt specifiskam un dārgam 
inventāram. Saliec mugursomā 
svarīgāko un dodies ceļā!

Stiprināsim veselību  un iz-
zināsim dabu nu jau piekta-
jā Latvijas simtgadei veltītājā 
pārgājienā, kurš norisināsies 
25.februārī Atašienes pagastā. 
Aicinām sekot aktuālajai infor-
mācijai pašvaldības mājaslapā 
un sociālajos tīklos. 

Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

par recenzentiem: Janīna (vēl 
izrunājām Latgales simtsgades 
kongresa lietas) kā folkloriste, 
Rūta, kas tobrīd bija Lietuvā, kā 
kultūrantropoloģe un Arturs, 
kas Svētē ķēra zivis un tikko bija 
noķēris asari, kā arheologs.

27. jūnijs. Iepriekšējās ne-
dēļās kontaktēju ar apgādu un 
atdevu viņiem sagataves un ie-
strādes par Dzirkaļu grāmatu. 
Šodien uz pilskalnu pieteicies 
ekskursijā vēsturnieks un biju-
šais Augstākās padomes depu-
tāts Andris kopā ar savu mam-
mu Ēriku un radiem, kas dzīvo 
netālajos Stipros. Koriģēju viņa 
piebraukšanu pa telefonu, jo lai 
gan Stipru saimniece un Andra 
krustmāte Lilita ir vietējā, bērna 
gados ar saviem vecākiem katru 
gadu pavasarī nākusi uz pilskal-
nu, jo te bijis daudz vizbulīšu, 
tad tomēr tagad vairs īsto pie-
braukšanas ceļu neatcerējās. Ir 
jau arī daudz kas mainījies. No-
braucām lejā pie pilskalna, to-
mēr abas cienījama gadagāju-
ma kundzes kalnā vairs neriskē-
ja kāpt, tad nu kalnā uzkāpām 
trīs vīri – Andris, viņa krusttēvs 
Laimonis un es. 

30. jūlijs. Nogāzē uz zieme-
ļiem no pilskalna pielasīju pie-

cu litru plastmasas kannu pilnu 
ar gailenēm. Šodien kaut kāds 
mulsums; nejūtu krūmus un 
baidos maldīties. Mārīte sevis 
organizētās nometnes ietvaros 
uz pilskalnu bija vedusi ekskur-
sijā māmiņas un bērnus.

19. augusts. Šodien Gaitis, 
Koļa un Armands ar traktoru 
atveda uz jauno aku divus be-
tona grodus, kuri, realizējot 
pašvaldības projektu, tika ier-
akti vecās akas vietā, kas kādā 
pilskalna sāngravā bijusi ierī-
kota Pilskalnu māju vajadzībām 
kaut kad 1960.gadu beigās vai 
1970.gadu sākumā. Tad pēc 
mežu meliorācijas bija izsīcis 
teiksmainais Naudas avots. Ie-
dziļinot grodus, zem iepriek-
šējās akas dibena līmeņa tika 
atrakti agrāki koka grodi (2.att.), 
kas bija veidoti no plēstiem 
skujkokiem (garums ap metrs, 
biezums – daži cm, platums da-
žāds, bet parasti ap 20 cm). Šie 
plēstie koki bija nostiprināti ar 
zemē iedzītiem mietiem. Viens 
miets bija no bērza, tā caurmērs 
ap 7 – 8 cm. Visa konstrukcija 
jau iepriekš ir bijusi izjaukta, 
un īsti nevarēja saprast, vai ir 
uzrakta vienas vai varbūt pat 
vairāku agrāko aku konstrukciju 

paliekas. Ap plēstajiem kokiem 
vietām bija saglabājies zilgana 
māla apsmērējums. Vecās akas 
vai aku koka grodu paliekas iz-
beidzās ap 1 – 1,5 m dziļumā, 
bet iegāja profilā, jo jaunās 
akas betona grodi attiecībā pret 
veco aku ir nedaudz nobīdīti. 
Iespējams, ka ir tikusi uzrakta 
sākotnējā akas vieta, kas tika 
izveidota vēl pirms iepriekšē-
jā betona groda ievietošanas. 
Nekādas senlietas, padziļinot 
veco aku netika atrastas. Taga-
dējais akas dibens ir jau saska-
lotā grantī un māla zemē. Var 
saprast, ka ūdens te ir bijis vien-
mēr un tagad tikko samanāma 
grava iespējamā avota ūdeni ir 
aizvadījusi uz apmetni pilskalna 
rietumu pakājē. Koks slapjumā 
var nostāvēt simtiem gadu; var-
būt arī mēs uzrakām pilskalna 
laika aciņas kokus.

27. augusts. Savācu un aiz-
vedu ap jaunbūvēto aku sausos 
kokus. Pagaršoju ūdeni, kas sa-
krājies pusapakšgroda dziļumā, 
bet tas tomēr nav īpaši garšīgs, 
ari pagaidām tāds duļķains. At-
cerējos, ka te pie šīs aciņas kāds 
kādreiz skatījās mugurā. Kā būs 
tagad, kad ielikti lieli grodi? Akas 
pelēkais betona grods kaut kā 

neiederas mežā un, kad braucu 
garām, skats pret to atduras.

22. oktobris. Nav īsti atva-
sara, bet laiks saulains, zilas 
debess, lai arī nav silts. Pama-
zām tiek gatavota pilskalna grā-
mata, redaktore Ieva ir tekstu 
izrediģējusi. Trūka jeb nebija 
kvalitatīvas dažas iecerētās bil-
des, tāpēc ar Māru atbraucām 
uz pilskalnu. Fotografēju pie 
augšas ceļa skaldīto un urbto 
akmeni. Izrādījās, ka laikam jau 
Gaitis ar palīgiem akai apkārt ir 
uztaisījis skaistu baļķu cirtni jeb 
sirobu, uzlikts jumtiņš (3.att.) .

Novembris, decembris. Strā-
dāju ar grāmatu “Dzīve Dzirkaļu 
pilskalnā”; rediģējam un labo-
jam tekstus, gatavojam, liekam 
kopā un rediģējam attēlus, 
veidojam un labojam grāma-
tas maketu, vākus, tiek tulkots 
angļu valodā un tad rediģēts 
kopsavilkums. Viss ir sakārtots, 
salikts kopā un nodots tipogrā-
fijā pāris dienas pirms Ziemas-
svētkiem. Gaidu Jauno gadu!

30.decembris. Skatot Latvi-
jas Nacionālās bibliotekas digi-
tālo periodikas krātuvi, atradu 
sev iepriekš nezināmu Mārti-
ņa Sama 1931.gadā publicētu 
rakstu par Latgales pilskalnu 

teikām, kur atstāstīta arī Dzir-
kaļu pilskalna avota teika. M. 
Sams pats ir bijis pie pilskalna, 
droši vien pats uzklausījis arī 
teikas stāstītāju, jo raksta sā-
kumā raksta: “Apcerējumā iz-
mantoti galv. kārtā pilskalnu 
ekspedīcijā personīgi savāktie 
Latgales pilskalnu teiku motī-
vi.“ Pati teika publicēta sekojo-
šā veidā: “Krustpils pagastā pie 
Dzerkaļu ciema Miglanu mājām 
atrodas pilskalns, par kuru vēs-
ta teika: pie pilskalna atradies 
avots, ap kuru gani veduši baltu 
vērsi – lai avotā apslēptā nauda 
celtos augšā. Vienreiz apveduši 
vērsi – nekā nav bijis. Kad vedu-
ši otrreiz – vilki klāt. Kad veduši 
vērsi trešo reizi, ap avotu – vilki 
ņēmuši vērsi nost. Vērsi vilkiem 
nav devuši, jo tas bijis aizgūts 
no Kunčiem. Tāpēc nauda no-
grimusi atpakaļ avotā.” M. Sams 
moralizē: “Ja vēlies mantu un 
naudu, tad no savas puses va-
jaga kādu vērtību ziedot,” (Mār-
tiņš Sams. Latgales pilskalnu 
skaistās teikas. Latviešu Balss. 
1931.g. 14.jūnijā. Nr.16.–3.lpp.), 
kam var tikai piekrist.
Juris Urtāns, Dzirkaļu pilskalns 

(izraksti no dienasgrāmatas, 

2017.gads)

Latvijas simtgadei veltītajos pārgājienos Latvijas simtgadei veltītajos pārgājienos 
kopumā noiets gandrīz 8000 kmkopumā noiets gandrīz 8000 km
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Dziļš klusums visapkārt,
Tik vējš
Kailos zarus noguris loka
Un zvaigznes
Kā asaras krīt.
/J.Silazars/

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE MŪŽĪBĀ 
AIZGĀJUŠIE IEDZĪVOTĀJI 
CAKULE GENOVEFA 
15.09.1930.– 18.12.2017.

POĻAKOVA GAĻINA 
08.05.1939.– 18.12.2017.

SAPUNA ZOFIJA 
28.08.1929.– 19.12.2017.

RUDZĀTE FEODOSIJA 
04.06.1940.– 19.12.2017. 

ROMANOVIČA ANNA 
30.09.1931.– 20.12.2017.

ALLIS MAIRIS 
05.08.1971.– 20.12.2017.

JASIS OJĀRS 
09.11.1941.– 23.12.2017.

IVANOVA AGRIPINA 
06.07.1931.– 24.12.2017.

STROGONOVS VLADIMIRS 
24.07.1940.– 27.12.2017.

ARCIMOVIČA ELFRĪDA 
20.08.1926.– 28.12.2017.

DĀBOLA ELGA 
29.12.1929.– 27.12.2017.

TRANTOVSKIS VLADISLAVS 
05.02.1929.– 29.12.2017.

BIRZIŅA OLGA 
28.02.1921.– 30.12.2017.

ZELTIŅŠ GUNĀRS 
08.01.1958.– 31.12.2017.

KARDAŠS MEČISLAVS 
02.09.1946.– 01.01.2018.

RUBINE BERTA 
02.04.1022.– 03.01.2018.

KOMAROVS ANATOLIJS 
22.07.1961.– 02.01.2018.

JAKOVELS JEVĢĒNIJS 
29.08.1940.– 05.01.2018.

MARKOTS MĀRIS 
10.06.1942.– 05.01.2018.

PROKOPENKO VALENTĪNA 
05.07.1952.– 06.01.2018.

SEŅKOVA FEODOSIJA 
29.05.1922.– 17.01.2018.

ŽIROMSKA JEVGĒNIJA 
14.03.1941.– 22.01.2018.

CINIŅŠ GUNĀRS 
13.12.1940.– 24.01.2018.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Ik bērniņš kā brīnums
Šai pasaulē atnāk
Uz zemes pa ceļu 
vissvētāko.
 /I.Aizkalniete/
Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
2 jaundzimušie.

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

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

FEBRUĀRĪFEBRUĀRĪ

KRUSTPILS 
PAGASTA K/N 
9.FEBRUĀRĪ 
plkst. 16.00–17.30 
jauniešu pēcpusdiena
Improvizācijas teātra 
meistarklase
plkst. 18.30–20.00  
Improvizācijas teātra 
izrāde
 Meistarklasi vada 
Madonas BJC teātra 
studijas “Pilnpiens 
“pasniedzēja Inese Zīle.

MEŽĀRES K/N 
11. februarī 
plkst. 14.00 
Meteņi
17. februarī 
plkst. 10.00 
Mežāres pagasta 
atklātais dambretes 
turnīrs 64 lauciņu 
dambretē
plkst. 16.00 
Kompānija "SOLIARIS" 
(Lietuva) viesojas ar cirka 
izrādi "Pasakainā planēta"
plkst. 22.00 
Valentīndienai veltīts 
pasākums "Iemīlējušās 
sirdis". ieeja 1,50 EUR

VĪPES K/N
8.februārī 
plkst.14.30 
Leļļu teātra “Tims” izrāde 
“Vilks, kurš rija grāmatas”

ATAŠIENES 
PAGASTĀ
11. februārī
Meteņdienas svinēšana

VARIEŠU KN
7.februārī 
plkst.13.00 
Leļļu teātra “Tims” izrāde 
“Vilks kurš rija grāmatas”. 
Ieeja bezmaksas

ANTŪŽU KN  
17.februārī 
plkst.22.00 Atpūtas 
vakars “Lai Mīlestība...!” 
Dziedās un spēlēs Kristīne 
un Alvis. Ieeja EUR 3,00, 
pārim – EUR–.4,00.


