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

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, līdz šā gada 14. aprīlim, ar mērķi ierobežot 
COVID–19 izplatību, Krustpils  novada pašvaldība pieņēmusi sekojošus lēmumus:

•	 pārtraukt mācību norisi klātienē visās novada izglītības iestādēs, t.sk. PII 
Atašienē, Mežārē, Vīpē un Sūnās. Slēgt visu interešu izglītību (t.sk. privātos 
treniņus sporta zālēs);

•	 atcelt visus pašvaldības rīkotos kultūras, sporta un citus publiskos 
pasākumus, mēģinājumus, t.sk. novada teritorijā citu personu rīkotos 
pasākumus;

•	 slēgt bibliotēkas publiskajiem apmeklējumiem;
•	 pašvaldības aģentūrā “Jaunāmuiža” izsludināta karantīna;
•	 no 17.03.2020. Variešu pagasta esošajā pirmsskolas izglītības iestādē 

izveidota dežūrgrupa, lai pieskatītu bērnus, kuru vecākiem nav citas 
pieskatīšanas iespējas. Vecākiem, kuri vedīs bērnus uz dežūrgrupu ir  jāraksta 
apliecinājums, ka bērns ir vesels, nav kontaktējies ar vīrusa slimniekiem un nav 
bijis vīrusa skartās teritorijās pēdējo 14 dienu laikā; 

•	 noteikt kases darba grafikus – visos pagastos kases strādā trešdienās no 
plkst. 9.00 līdz 16.00;

•	 kase novada administrācijas ēkā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, ir SLĒGTA;
•	 no 18.03. pakalpojumus klientiem sniegt attālināti. Krustpils novada 

pašvaldības ēkā Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, iedzīvotāji klātienē netiks 
apkalpoti;

•	 no 30. marta visos novada pagastos norobežot publiskos bērnu rotaļu 
laukumus, āra trenažieru laukumus un sporta laukumus.

Krustpils novada pašvaldības
PAZIŅOJUMS

Iesniegumus iedzīvotāji var iesniegt sūtot 
vēstulē pa pastu vai e-pastu, parakstot ar 
drošu elektronisko parakstu vai, izmantojot 
elektroniskos pakalpojumus Valsts 
pārvaldes pakalpojumu portālā www.
latvija.lv, vai iemetot pastkastītē, kas 
atrodas pie Krustpils novada pašvaldības 
administrācijas ēkas Rīgas ielā 150A, 
Jēkabpilī, galvenajām durvīm.

Par dzimšanas vai miršanas fakta 
reģistrāciju Krustpils novadā lūgums 
sazināties ar dzimtsarakstu nodaļas   
vadītāju I. Vilkaušu, tālr. 20288064.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumus var veikt portālos 
www.latvija.lv un www.epakalpojumi.lv, 
savā internetbankā.  Aicinām iespēju 
robežās lūgt citu personu, radinieku 
palīdzību maksājumu veikšanai 
internetbankās, ja pašiem tas sagādā 
grūtības. 

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai 
Krustpils novada mājaslapā 
www.krustpils.lv

Aicinām būt saprotošiem un rūpēties 
gan par savu, gan savu līdzcilvēku 
veselību, ievērojot Slimību un 
profilakses centra ieteikumus saistībā 
ar vīrusa COVID – 19 izplatības 
ierobežošanu. 

Krustpils novada pašvaldība
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•	 “Lapiņas”, Vīpes pagasts, 
Krustpils novads,  1,8 ha platībā. 
Izsoles sākumcena 5000 EUR. Iz-
sole notiks 2020. gada 15. mai-
jā plkst. 11.00.

•	 “Lejiņas”, Mežāres pa-
gasts, Krustpils novads, 10,81 
ha platībā. Izsoles sākumcena 
23020 EUR. Izsole notiks 2020.
gada 15. maijā plkst. 11.10.

•	 “Dārzs”, Krustpils  pa-
gasts, Krustpils novads,  0,0722 
ha platībā. Izsoles sākumcena 
885 EUR. Izsole notiks 2020.
gada 15. maijā plkst. 11.20.

•	 “Līkumu Ierniņi”, Variešu 
pagasts, Krustpils novads,  11,23 
ha platībā. Izsoles sākumcena 
36540 EUR. Izsole notiks 2020.
gada 15. maijā plkst. 11.30.

•	 “Ceļtekas”, Kūku pa-

Krustpils novada pašvaldība 
ir uzsākusi projekta Nr. 19-05-
A00702-000066 “Krustpils no-
vada pašvaldības grants ceļu 
4-4 “Joksti – Agrārbanka”, 1-10 
“Skudraine – Ganukrogs”, 6-8 
“Pēternieki – Gravāni-Zīlāni”, 
3(4)-15 “Mežāre – Atašienes pa-
gasta robeža”, 5-6 “Landzāni – 
Ezermuiža” pārbūve” īstenošanu. 
Projekts tika iesniegti  Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas  2014. – 2020. 
gadam pasākuma “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros. Projekta 
īstenošanas gaitā tiks pārbūvēti 
sekojošu Krustpils novada paš-
valdības ceļu posmi: 

1. Atašienes pagastā ceļa Nr. 
4-4 “Joksti – Agrārbanka” posms 
1,46 km garumā (no 4,00km līdz 
5,46 km);

2. Krustpils pagastā ceļa Nr. 
1-10 “Skudraine – Ganukrogs” 
posms0,8 km garumā (no 
0.70km līdz 1.50 km);

3. Kūku pagastā ceļa Nr. 6 
– 8 “Pēternieki – Gravāni – Zī-

Uzsākta projekta
“Krustpils novada pašvaldības grants 
ceļu 4–4 "Joksti – Agrārbanka", 
1–10 "Skudraine-Ganukrogs", 
6-8 "Pēternieki-Gravāni-Zīlāni", 
3(4)–15 "Mežāre – Atašienes pagasta 
robeža", 5–6 "Landzāni – Ezermuiža" 
pārbūve” realizācija

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Jēdziena “demokrātija” lieto-
jums ir visai plašs. Ar to saprot 
gan valsts politisko režīmu, gan 
valsts iekārtu, gan arī cilvēka tie-
sības un brīvību. Viena no demo-
krātijas iezīmēm ir iecietība pret 
citu cilvēku uzskatiem. Tomēr 
šāda tolerance nav attiecināma 
uz rīcību, kas izpaužas kā cilvēka 
noniecināšana, viņa pazemo-
šana, citu ar likumu aizsargātu 
indivīda interešu apdraudēšana. 
Demokrātiskā sabiedrībā tik tie-
šām pastāv uzskatu plurālisms, 
citādi domājošie netiek izolēti 
no sabiedrības. Demokrātija nav 
tikai savu egocentrisko interešu 
apmierināšanas līdzeklis — tā 
prezumē arī citu indivīdu intere-
šu respektēšanu. Tiesiskas un de-
mokrātiskas sabiedrības pastā-
vēšanas pamatā ir cilvēka tiesību 
nodrošināšana ar tiesību normu 
palīdzību, no vienas puses, un 
šo tiesību īstenošana — no otras 
puses. 

Tiesības uz cilvēka goda un 
cieņas aizsardzību ir noteiktas 
Latvijas Republikas Satversmē, 
kā arī starptautiskajos tiesību ak-
tos.  Par goda un cieņas aizskar-
šanu Latvijas Republikā paredzē-
ta gan civiltiesiska atbildība, gan 
kriminālatbildība. Tiesībās un 
ētikā pastāv princips, ka gods un 
cieņa cilvēkam piemīt neatkarīgi 
no viņa personīgajām īpašībām 
un spējas to apzināties.

Publiski izplatot nepamatotu 
informāciju, tiek nodarīts kaitē-
jums aizvainotās personas repu-
tācijai, vainojot to noziegumā, 
kas var būtiski ietekmēt perso-
nas ikdienu – radīt sarežģījumus 

Krustpils novada dome 
(mutiskā) izsolē ar  
augšupejošu soli pārdod 
nekustamo īpašumu:

gasts, Krustpils novads,  6,36 
ha platībā. Izsoles sākumcena 
15210 EUR. Izsole notiks 2020.
gada 15. maijā plkst. 11.40.

•	 “Bebrusēta”, Mežāres  
pagasts, Krustpils novads,  7,76 
ha platībā. Izsoles sākumcena 
22800 EUR. Izsole notiks 2020.
gada 15. maijā plkst. 11.50.

•	 “Meždruvas”, Vīpes pa-
gasts, Krustpils novads, 9,36 
ha platībā. Izsoles sākumcena 
32300 EUR. Izsole notiks 2020.
gada 15. maijā plkst. 12.00. 

Izsoles notiks Krustpils nova-
da domē, sanāksmju zālē A7, 
Rīgas iela 150A, Jēkabpilī. Izso-
lāmo nekustamo īpašumu var 
apskatīt darba dienā, iepriekš sa-
zinoties pa tālr. 26627525.

lāni” posms 1,3 km garumā (no 
1.80km līdz 3.10 km);

4. Mežāres pagastā ceļa Nr. 
3-15 “Mežāre – Atašienes pagas-
ta robeža” posms 1,065 km garu-
mā (no 3,895 km līdz 4,96 km);

5. Vīpes pagastā ceļa Nr. 5 – 6 
“Landzāni – Ezermuiža” posms 
0,9 km garumā (no 0,00 km līdz 
0,90 km).

Projektā  iekļautos grants ce-
ļus izmanto zemnieku saimnie-
cības, apstrādājot laukus, pie ku-
riem šie ceļi nodrošina piekļuvi, 
uzņēmēji, veicot mežu izstrādes 
darbus Latvijas Valsts mežā un 
fiziskām personām piederošos 
mežu īpašumos, uzņēmēji, kuru 
saimnieciskās darbības nodroši-
nāšanai tie nepieciešami, iedzī-
votāji, kuru īpašumi atrodas ceļu 
tiešā tuvumā. Projektā iekļauto 
ceļu pārbūve uzlabos vidi sekmī-
gai uzņēmējdarbības attīstībai, 
nodrošinās drošu un komfortab-
lu pārvietošanos pa tiem jebku-
ram transportam jebkuros laika 
apstākļos. Projekta īstenošanas 
ietvaros paredzēts veikt koku un 
krūmu zāģēšanu, ierakuma un 

uzbēruma būvniecību, esošās 
zemes klātnes profila labošanu, 
grāvju rakšanu un tīrīšanu, caur-
teku uzstādīšanu, sals izturīgas 
smilts drenējošas kārtas būvnie-
cību, nogāžu planēšanu un ne-
saistītu minerālmateriālu segu-
ma būvniecību, kā arī ceļam Nr. 
5-6 “Landzāni – Ezermuiža” tiks 
uzklāts virsmas dubultās apstrā-
des segums.

Projekta kopējās izmaksas 
555 447,73 EUR, no tām publis-
kais finansējums – 241 557,40 
EUR, pašvaldības finansējums – 
313 890,33 EUR.

Projekta realizācijas laiks: 
01.03.2020. – 31.08.2021. 

Krustpils novada pašvaldība 
aicina autovadītājus un iedzīvo-
tājus ar sapratni uztvert plānoto 
ceļu pārbūves būvdarbu radītos 
pagaidu satiksmes ierobežoju-
mus! 

Informāciju sagatavoja
Krustpils novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Vita Salmiņa

Pārdomas …. 
Brīvība….

profesionālajā jomā un diskredi-
tēt sabiedrības acīs kā iespējamu 
noziedznieku. 

Kā arī mūsdienās bērni/jau-
nieši savas savstarpējās attie-
cības  vairs nekārto skolas gai-
teņos, bet interneta vidē, jo ar 
sociālo tīklu palīdzību tie var pa-
nākt, ka publisks emocionālais 
pazemojums personu aizskars 
daudz spēcīgāk, izvēršoties līdz 
pat skolasbiedru kiberteroram, 
kas vērsts pret vienu konkrētu 
personu klasē.

Kā izvairīties no kiberterorizē-
šanas? Cieni citus!  Nopietni ap-
domā, kādu informāciju, fotog-
rāfijas, komentārus tu nosūti vai 
ievieto internetā.

Domā, pirms sūti vai publicē 
internetā!  Jebkura informācija, 
ko tu nosūti, var kļūt publiski 
pieejama internetā ilgstoši.

Emocionālā pazemošana iz-
paužas, ja kāds: sūta un publicē 
sociālajos tīklos pazemojošas, 
aizvainojošas, rupjas vai draudī-
gas ziņas, foto, video, komentā-
rus u.tml..

Aicina pārējos iesaistīties un 
apsmiet konkrēto personu, tādē-
jādi pastiprinot kiberteroru.

Informācija apkopota iz-
mantojot šādus materiālus: 
Tauriņš G. Politika. I. daļa.
Rīga: 1999. – 129. lpp, "Latvijas 
Vēstnesis", 03.12.2002., Juris-
ta Vārds, https://lvportals.lv/
skaidrojumi/276908-goda-aiz-
skarsana-un-neslavas-celsa-
na-2016, https://drossinternets.
lv/lv/info/emocionala-pazemo-
sana.

Krustpils novada iedzīvotājs

Šī gada 26. februārī Krustpils 
novada pašvaldība noslēdza lī-
gumu par būvdarbu veikšanu 
objektā “Autostāvvietas izveide 
Krustpils novada Kūku pagasta 
Kūku ciemā”. Saskaņā ar iepir-
kuma Nr. KNP 2019/42/ELFLA 
“Autostāvvietas izveide Krust-
pils novada Kūku pagasta Kūku 
ciemā” rezultātiem, būvniecības 
darbus veiks būvuzņēmējs SIA 
“Krustpils”. Savukārt, būvuzrau-
dzību veiks būvuzraugs Kristaps 
Lazdāns. Drīzumā tiks veikti au-

“Autostāvvietas izveide Krustpils 
novada Kūku pagasta Kūku ciemā” 
ietvaros

tostāvvietas izbūves sagatavo-
šanas darbi. Ievērojot noslēgtā 
līguma noteikumus, būvuzņē-
mējs pilnīgu darbu izpildi plāno 
pabeigt līdz 2020. gada 30. sep-
tembrim no līguma noslēgšanas 
dienas. Šajā termiņā ir iekļauts 
arī būvobjekta nodošanas eks-
pluatācijā termiņš.

Projektu Nr. 19-05-AL24-
A019.2201-000001 “Autostāv-
vietas izveide Krustpils novada 
Kūku pagasta Kūku ciemā” plā-
nots realizēt līdz 2020. gada 

Par būvniecības darbiem projekta Nr. 19-05-AL24-A019.2201-000001

1. novembrim. Projekta vadītāja 
ir Tamāra Latiševa, Attīstības no-
daļas projektu koordinatore.

Būvdarbu laikā lūdzam ie-
dzīvotājus būt pacietīgiem un 
saprotošiem, kā arī neatrasties 
būvlaukuma teritorijā un netrau-
cēt veikt būvniecības darbus! 

Informāciju sagatavoja 
Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore 
Tamāra Latiševa 

tālr. 27804081, 
tamara.latiseva@krustpils.lv 



 2020. gada APRĪLIS    3

2019. gada nogalē Krustpils 
novada pašvaldība organizēja 
konkursu “Jaunatnes gada balva 
2019’’. Krustpils novada pašvaldī-
ba šā gada laikā vēlas iepazīties 
un iepazīstināt arī ikvienu novada 
iedzīvotāju ar konkursa “Jaunat-
nes gada balva 2019” nomināciju 
uzvarētājiem – jauniešiem   un 
viņu atbalstītājiem, kuri pašaizlie-
dzīgi darbojušies, veicinot jaunat-
nes politikas attīstību pašvaldībā.

Pirmajā Krustpils novada Jau-
natnes Gada balvas svinīgajā 
ceremonijā tika pasniegti apbal-
vojumi septiņās nominācijās. No-
minācijā “Gada sportists” balvu 
saņēma Jēkabpils 3. vidusskolas 
skolniece Ieva Ivanova.

Ieva ir piedalījusies gan valsts, 
gan starptautiska mēroga sacen-
sībās. 2019. gadā Ieva bija viena 
no Jēkabpils 3. vidusskolas mei-
teņu komandas dalībniecēm ISF 
Pasaules skolēnu čem-
pionātā vieglatlētikā, 
kur kopvērtējumā tika 
izcīnīta augstvērtā 10. 
vieta. Šogad Ieva  ir la-
bojusi Jēkabpils pilsē-
tas rekordu 60 m skrē-
jienā (7.,89 s).

Trausla un maiga, 
taču zem sievišķīgās 
ārienes slēpjas spēcīga 
un labi trenēta spor-
tiste. Ieva ir cīnītāja, 
nekad nepadosies un 
vienmēr tieksies sas-
niegt izvirzītos mērķus 
pēc iespējas labāk. Arī 
pozitīvai dzīves uztverei ir liela 
nozīmē, tāpēc Ieva vienmēr ir po-
zitīva, smaidīga un atvērta. Nekad 
neatsaka padomu un palīdzību 
saviem komandas biedriem. 

Kādas ir sajūtas saņemot   
konkursa “Jaunatnes gada bal-
va 2019” nomināciju – “Gada 
sportists” ?

Es biju pārsteigta, ka tieši es uz-
varēju, jo man bija spēcīgi konku-
renti. Protams, es ļoti priecājos, jo 
ir patīkami, ka arī citi mani novērtē. 
Šī balva mani arī motivēja, jo tas 
ir apliecinājums, ka mans veiktais 
darbs, noskrietie kilometri, ir novēr-
tēts. 

Kā tev šķiet, kāpēc tieši tu 
ieguvi nomināciju – Gada spor-
tists?

Es pat īsti nezinu. Varbūt tāpēc, 
ka sportā esmu pavisam nesen, bet 
sasniegts jau ir salīdzinoši daudz 
gan pilsētas, gan valsts, gan ārpus 
tās robežas.

Kā tu pati sevi raksturotu?
Manuprāt, es esmu mērķtiecī-

ga, emocionāla, zinātkāra. Spor-
tā es cītīgi strādāju, lai sasniegtu 
augstus rezultātus. Esmu ģimenes 
cilvēks, jo lai spētu kārtīgi strādāt, 
man jābūt laimīgai.

Pastāsti, kā sākās tavs ceļš 
sportā?

Viss sākās jau pamatskolā, 
mans klases audzinātājs Vladimirs 
Golubevs bija   sporta skolotājs un 
nesportot vienkārši nevarēja, bet es 
arī nebiju pret. Es iesaistījos sporta 
pulciņos, biju aktīva arī ārpus sko-
las. Manuprāt, šo mīlestību pret 
sportu man iemācīja tieši viņš. Tad 
nu es devos uz vidusskolu. Prasīju 
vai ir kāds sporta pulciņš, kuru va-

Ieva Ivanova – “Ja vari čīkstēt vari arī skriet”

rētu apmeklēt, jo ļoti gribējies iet un 
darīt. Tad es nemaz iedomāties ne-
varēju, ka viss būs tik nopietni. Es ie-
pazinos ar savu treneri Aivaru Nori, 
kas “ieveda” mani vieglatlētikā.

Pastāsti lūdzu mazliet vairāk 
kāpēc vieglatlētika? 

Tā sanāca. Es vienkārši gribēju 
kaut ko darīt. Es sāku iet uz treni-
ņiem, lai būtu labā fiziskā formā, 
bet tas ierāvās un re, te jau arī viegl-
atlētika. 

Cik ilgi tu nodarbojies ar 
vieglatlētiku?

Ar vieglatlētiku nodarbojos jau 
trešo gadu.

Vai atceries savas pirmās sa-
censības vieglatlētikā?

Tās bija Ludzā. Man bija bail, 
jo es nezināju kā viss notiek un ko 
vispār sagaidīt. Tad es arī vairāk ie-
pazinos ar saviem treniņbiedriem. 
Kad bija jāskrien 60 m, ieņemot vie-
tu zemajā startā man trīcēja rokas, 
to atceros ļoti spilgti. Man rezultāts 
nebija labs, bet tā bija mana piere-
dze un pirmais solis, lai saprastu, ko 
es gribu sasniegt.

Cik bieži tu trenējies?
Katru darbadienu, sanāk 5 rei-

zes nedēļā. Treniņš parasti ir 2.5-
3h, kā kuru reizi, kā treneris plānu 
izdomājis. Rudenī un pavasarī mēs 
dodamies nometnēs uz 2 nedēļām, 
tur gan treniņi ir 2 reizes dienā.

Kā tu spēj sportu apvienot ar 
mācībām? 

Katru darba dienu es dodos uz 
skolu un pēc mācībām es dodos 
uz treniņiem. Pēc treniņa es mājās 
pildu mājasdarbus un gatavojos 
nākošajai dienai. Savienot ir viegli, 
bet izturēt spriedzi ir jāprot. Pie tā 
es vienkārši pieradu. Sacensības 

parasti iekrīt brīvdienās, 
tāpēc tās īpaši mācībām 
netraucē, bet ja iekrīt 
darba dienās – skola 
nāk pretī un atbalsta 
sportistus.

Kas tevi mudina/ 
motivē būt aktīvai?

Sports vienmēr ir bijis 
manas dzīves neatlie-
kamā sastāvdaļa, tāpēc 
bez tā es nevaru iedo-
māties savu dzīvi. Aktī-
vai nozīmē būt veselai, un es gribu 
tāda būt. 

Ko tu šobrīd uzskati par 
saviem lielākajiem sasniegu-
miem?

Mani lielākie sasniegumi ir visi 
mani personīgie rekordi. 60 m 
– 7,89 s,100 m – 12,94 s, 200 m – 
26,29 s, 300 m  – 42,20 s, kā arī tāl-
lēkšanā 5,21m. Mans sasniegums 
ir arī starts Skolēnu pasaules čem-
pionātā Horvātijā, Splitā, jo tur mēs 
bijām īsta komanda un izcīnījām 
10. vietu.

Kā tu sacensībās pārvari tos 
brīžus, kad šķiet – spēka vairs 
nav?

Man nav variantu, man jādara, 
pirmkārt, jāpierāda pašai sev, ka es 
varu, jo parasti trūkst spēka morāli. 
Tad es cenšos saņemties, saku sev, 
ka es varu un daru.

Vai tev ir kādreiz radušās 
motivācijas problēmas? Kā tu 
ar tām cīnies?

Protams, pēc smagas sezonas 
ir izsīkums, gribas vienkārši gulēt 
gultā, ēst kaut ko neveselīgu un at-
pūsties. Es paņemu kādu dienu brī-
vu, es atpūšos no sporta, veltu laiku 
sev un tad atkal varu mesties spor-

tā. Arī ģimenei un treniņbiedriem ir 
svarīga loma , jo viņi ir tie, kas  mani 
motivē un es motivēju viņus. 

Vai tev ir kāda īpaša lieta/no-
darbošanās, kas palīdz koncen-
trēties sacensībām?

Koncentrēties sacensībām pa-

līdz miegs. Tam ir jābūt labam un 
ilgam. Pat braucot autobusā uz 
sacensībām, tuvāk vai tālāk, man 
ir jāguļ. Arī pirms sacensību dienai 
ir jābūt pozitīvai, lai iesildoties es 
būtu labā omā un noskaņota sas-
niegt savu labāko rezultātu, tad 
viss sanāks.

Ko tev pašai nozīmē sports?
Sports ir mana daļiņa, bez tās es 

nebūtu es. Es nespēju tagad iedo-
māties savu dzīvi bez tās. Tā deva 
man jaunus draugus, pieredzi, no-
rūdīja manu raksturu.

Vai tev sportā ir kāds elks?
Īsti tāda viena elka nav, bet mani 

ļoti iedvesmo Laura Ikauniece, jo 
viņa ir īsts cīnītājs, neskatoties uz 
daudzām traumām viņa ir sasnie-
gusi ļoti augstas virsotnes sportā. 
Par spīti neveiksmēm viņa tomēr 
apņēmīgi iet   pretī saviem mērķiem 
un sapņiem.

Tev ir kāds konkrēts mērķis, 
kuru vēlies sasniegt saistībā ar 
vieglatlētiku? 

Grūti pateikt. Es nezinu, kāda 
būs mana dzīve, kad došos studēt, 
bet zinu, ka sportu un vieglatlētiku 
nepametīšu.  Protams, es vēlētos 
pārstāvēt Latviju plaša mēroga sa-

censībās, bet par to vēl agri domāt.
Ko Tu ieteiktu jauniešiem, 

kuri arī vēlās nodarboties ar 
vieglatlētiku?

Sāc laicīgi! Dodieties paskriet ik-
dienā,  dodieties uz trenažieru zāli, 
lai stiprinātu muskuļus un saites, jo 

vieglatlētikā slodze ir liela. No ma-
las var šķist, ka nekā grūta skrieša-
nā vai lekšanā, lodes grūšanā nav,  
bet īstenībā tas ir smags darbs, kurš 
ikdienā prasa daudz spēka gan fi-
ziski, gan morāli. Neesat slinki un 
sāciet,  ja jūs tas interesē un sporto-
jot gūstat gandarījumu.

Kas tev līdztekus sportam 
vēl patīk?

Man patīk pavadīt laiku ar savu 
ģimeni, piemēram, patīk vienkār-
ši, kopā ar visu  ģimeni noskatī-
ties kādu lielisku komēdiju.

Kas tev sagādā vislielāko 
prieku?

Vislielāko prieku man sagādā 
ceļojumi. Tas ir laiks, kad es esmu 
ar ģimeni, mēs kopā iepazīstam 
jaunas vietas, satuvināmies un at-
pūšamies. Man ļoti patīk iepazīt 
arī jaunas vietas Latvijā, ne tikai 
ārpus tās. Es pārliecinos, ka mana 
zeme ir Latvija un te arī ir ko redzēt, 
arī mūsu novads ir bagāts ar burvī-
gām vietām.

Kas tevi iedvesmo?
Mani iedvesmo labs laiks. Ja ārā 

spīd saulīte, ir silts, tad es nevaru 
nosēdēt uz vietas, jo gribas rosīties 
un darīt, iziet ārā paskriet vai tāpat 
pastaigāt un uzreiz ir labs garastā-
voklis un smaids sejā.

Kādi ir Krustpils novada jau-
nieši?

Krustpils novada jaunieši ir ak-
tīvi, viņos ir arī sporta gars. Esam 
strādīgi, izpalīdzīgi, mēs esam kā 
viena liela, draudzīga ģimene.

Kā jauniešus motivēt sekot 
saviem sapņiem un nenobīties 
no pirmajām grūtībām tos rea-
lizējot?

Pirmkārt, ir jāsaprot, ka nekas 
viegli nav sasniedzams un kļūdīties 
ir normāli. Ir jāsaprot, kāpēc tu to 
dari, sevis dēļ vai arī ir cits iemesls. 
Iesākt vienmēr ir grūti, tomēr, kad 
viss izdodas, ir milzīgs gandarī-
jums un prieks par paveikto. Paldies 
Krustpils novadam, ka atbalsta 
mani manos sporta gājumos!

 
Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste
Angelīna Tukiša

Ieva kopā ar savu treneri Aivaru Nori

Ar māsām Jēkabpils Mežaparkā pēc 
kārtīga treniņa
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Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta 
darbība 2019. gadā skaitļos un faktos

Kārtējais gads piestājis krastā ar vezumu padarītā, cerību 
un iedvesmu pauniņu turpmākam gājumam, lai Krustpils 
novada ļaudis sajustu sociālā dienesta darbinieku rūpes, at-
balstu un sapratni tik dažādās dzīves situācijās.

Ir vērts iepazīties ar sociālā dienesta paveikto 2019. gadā 
un atcerēties, ka: 

“Mēs dzīvojam laikmetā, kurā skaidrāk kā jebkad apzinā-
mies, ka neviens no mums nav pasargāts no likteņa sitie-
niem, bet, ja kaut kas varenāks par vareno likteni, tad tā ir 
cilvēka drosme, kas aiz paša gribas stājas pretī liktenim. Un, 
ja tas tā, tad taisni stiprais jūt vislabāk, cik grūta, bet skaista ir 
dzīve.” /Zenta Mauriņa/

Sociālā dienesta klientu aptaujas rezultāti
Laika periodā no 2019. gada 5. marta līdz 30. aprīlim veik-

ta sociālā dienesta klientu anketēšana ar mērķi noskaidrot 
klientu viedokli par aktuālākajām sociālajām problēmām 
novadā, vērtēts sociālā dienesta darbs, sniegtie sociālie pa-
kalpojumi un sociālā palīdzība, izteikts viedoklis par Krustpils 
novadā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem un iespē-
jām uzlabot to kvalitāti.

Anketēšanas rezultāti:

68% respondentu sociālā dienesta pakalpojumus iz-
manto reizi trijos (40%) vai sešos (28%) mēnešos. Tas ir 
skaidrojams ar to, ka maznodrošinātas vai trūcīgas per-
sonas statuss tiek piešķirts uz attiecīgos laika periodu un 
ik pēc trijiem vai sešiem mēnešiem ir nepieciešams sta-
tusu atjaunot. 25%  jeb 19 respondentu apmeklē sociālo 
dienestu katru mēnesi. 7% respondentu sociālo dienestu 
apmeklē pēc nepieciešamības. 

 
Visbiežāk personas Sociālo dienestu katru mēnesi apmek-

lē, lai izmantotu sociālā dienesta pakalpojumu – sociāla dar-
binieka konsultāciju. Biežākā atbilžu kombinācija klientiem, 
kuri apmeklē sociālo dienestu katru mēnesi, ir sociālā darbi-
nieka konsultācija, pabalstu saņemšana un atbalsta grupu 
apmeklēšana. Viena persona norādīja, ka katru mēnesi ap-
meklē SD, lai izmazgātu veļu un viena persona norādīja, ka 
apmeklē SD katru mēnesi, lai saņemtu ES atbalsta komplek-
tus. Viens respondents katru mēnesi apmeklē sociālo dienes-
tu, taču tā sniegtos pakalpojumus un palīdzību neizmanto 
(anketā netika aizpildīts 2. jautājums). 

Sociālo dienestu klienti visbiežāk apmeklē, lai saņemtu 
Krustpils novada nodrošināto sociālo palīdzību sociālo pa-
balstu veidā. Visbiežākā respondentu atbilžu kombinācija 
bija sociālie pabalsti un sociālā darbinieka konsultācija. 33% 
klienti savās anketās ir atzīmējuši tieši šo kombināciju (sociā-
lie pabalsti + sociālā darbinieka konsultācija). Bieži klienti ap-
meklē atbalsta grupu nodarbības, no tā izriet, ka šis pakalpo-
jums ir nepieciešams Krustpils novadā. Kā citus izmantotos 
SD pakalpojumus klienti min pārtikas paku saņemšanu (lai 
gan tas klasificējas kā sociālā palīdzība), bērna piedzimšanas 
pabalsta saņemšanu (to var klasificēt kā pabalstu) un veļas 

mazgāšanu. Viena persona neizmanto sociālos pakalpoju-
mus un palīdzību, tomēr apmeklē SD 1x 3 mēnešos. Anketu 
rezultāti rāda, ka netiek izmantots sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojums.

Sociālā dienesta pakalpojumus un darbu respondenti 
lielākoties novērtē kā labu vai ļoti labu (86%). 1 klients dar-
binieku attieksmi/kompetenci pret klientu novērtējis kā ne-
apmierinošu 2 klienti kā neapmierinošu novērtēja informā-
cijas sniegšanu par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo 
palīdzību.  

Pamatproblēma Krustpils novadā ir bezdarbs. Ņemot vērā 
NVA statistikas datus par bezdarba līmeni valstī 31.05.2019. 
Zemgales reģionā bezdarba līmenis (5,8% ) ir par 0,3% ze-
māks kā valstī noteiktais vidējais bezdarba līmenis (6,1% ). 
Krustpils novadā bezdarba līmenis ir 4,6% (31.05.2019). Vis-
biežāk respondentu anketās parādās kombinētas problēmas 
(bezdarbs + nabadzība+ atkarības) Tas liek secināt, ka prob-
lēmu starpā pastāv sakarība, jo, ja nav darba, tad personas 
ienākumu līmenis ir zems līdz ar to persona atrodas nabadzī-
bas riska grupā. Problēmu esamība var izraisīt psihotropo vai 
alkoholisko vielu lietošanu tādējādi sekmējot atkarību veido-
šanos.

Krustpils novada Sociālā dienesta sniegtie pakalpoju-
mu un palīdzība klientus ir ietekmējusi pozitīvi. 44 res-
pondentiem SD darbība ir veicinājusi sociālo problēmu 
mazināšanos, 41 respondents ir saņēmis un izpratis infor-
māciju par pieejamo sociālo palīdzību un zina, kur vēr-
sties pēc palīdzības. Sociālā dienesta sniegtie pakalpoju-
mi un palīdzība ir veicinājusi klientu socializācijas proce-
sus un psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanos (personas 
kļuvušas atvērtākas un aktīvākas, pārzin savas tiesības un 
iespējas) 13 respondentiem SD sniegtie pakalpojumi nav 
spējuši ietekmēt vai uzlabot sociālo situāciju un funkcio-
nēšanas iespēju.

58% respondentu atzinuši, ka sociālā dienesta nodroši-
nātie sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība ir sniegu-
ši atbalstu un veicinājuši problēmu risināšanu, savukārt 

54% respondentu atzīmējuši, ka ir informēti par sociā-
lajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību un zina, kur 
savlaicīgi meklēt palīdzību.

Iedzīvotāju ieteikumi sociālā dienesta darba uzlaboša-
nai:

1. Nepieciešams meistars dažādu darbu veikšanai 
piem. arborists, mūrnieks utt.;

2. Slidotavu ziemas periodā (2 personas);
3. Palielināt dzīvokļa pabalstu;
4. Nodrošināt materiālu palīdzību medikamentu iegā-

dei arī pilngadīgām personām;
5. Lielāku atbalstu no sociālajiem darbiniekiem;
6. Vairāk darba vietu un biežāku sabiedrisko transpor-

tu;
7. Vairāk rūpēties par vientuļajiem un vecajiem cilvē-

kiem. Palīdzēt bezdarbniekiem darba meklējumos;
8.  Vismazāk ir nodrošināti pensionāri, kuriem nav maz-

nodrošinātā vai trūcīgā statusa, un bērni nav spējīgi palī-
dzēt, jo paši ir trūcīgi un bezdarbnieki.

86% respondentu sociālā dienesta darbu novērtē kā 
labu vai ļoti labu.

Respondenti atzīmējuši bezdarbu kā pamatproblēmu 
Krustpils novadā, bet visbiežāk norādīta problēmu kom-
binācija – bezdarbs, nabadzība, atkarības, kas norāda uz 
to, ka personas atrodas nabadzības riska grupā.

Respondenti norāda, ka izmantojuši sociālā darbinie-
ka konsultācijas, saņēmuši sociālos pabalstus, ģimenes 
asistenta pakalpojumus, piedalījušies atbalsta grupu no-
darbībās, saņēmuši psihologa un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus

Anketēšanas rezultāti izskatīti sociālā dienesta darbi-
nieku sanāksmē 2019. gada 6. augustā.

Ar katru gadu vairāk sociālā dienesta darbs tiek orien-
tēts uz sociālo pakalpojumu dažādošanu un pilnveidoša-
nu, lai maksimāli sniegtu atbalstu ģimenēm/personām. 
Sociālie pakalpojumi ir instruments, kas ļauj iedzīvotā-
jiem, kuri nonākuši krīzes situācijās, paskatīties uz savu 
dzīvi vērtējoši, apgūt jaunas prasmes un meklēt ceļus uz 
pieejamo resursu izmantošanu.

Sociālie pakalpojumi
Pašvaldības sociālais dienests administrē un nodrošina šā-

dus sociālos pakalpojumus: 
• psihosociālais darbs; 
• vecāku atbalsta grupu nodarbības; 
• apmācību programmas vecākiem: “Bērnu emocionāla 

audzināšana”, “Ceļvedis audzinot pusaudzi”; 
• aprūpes mājās pakalpojums; 
• ģimenes asistenta pakalpojums; 
• psihologa konsultācijas; 
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• psiholoģiskā palīdzība institūcijā;
• ilgstoša sociālā aprūpe un  sociālā rehabilitācija;
• sociālā rehabilitācija dzīvesvietā vai institūcijā bērniem, 

kuri cietuši no prettiesiskām darbībām; 
• sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušām pieaugu-

šām personām; 
• ģimenes atbalsta centra pakalpojums; 
• sociālo dzīvokļu izīrēšana.
Budžeta līdzekļu izlietojums sociālo pakalpojumu sniegša-

nai novada iedzīvotājiem:

Gads Summa EUR
Pakalpojumu 
saņēmušo 

personu skaits

2017. 155496 76

2018. 172118 116

2019. 193201 118

Ilgstoša sociālā aprūpe un  sociālā rehabilitācija 
Laika periodā no 2019. gada 1. augusta līdz 20. augustam  

veikta pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” pakalpojumu sa-
ņēmēju anketēšana un iegūts vērtējums par saņemtajiem 
pakalpojumiem, uzklausīti pakalpojuma saņēmēju ieteikumi 
un pretenzijas.

Ar iegūtajiem rezultātiem iepazīstināts Krustpils novada 
pašvaldības izpilddirektors un aģentūras “Jaunāmuiža” direk-
tore.

2019. gada 19. septembrī veikts aģentūras “Jaunāmuiža” 
novērtējums institūcijas darbībai, kurā pakalpojumus saņem 
Krustpils novada iedzīvotāji. 

Pēc novada iedzīvotāju lūguma, saņemot iesniegumu tiek 
izvērtēta personas maksātspēja, pamatojoties uz personas 
sniegto informāciju par ienākumiem un noslēgtajiem uztur-
līgumiem. Personas dzīvesvietā tiek veikta fizisko un garīgo 
spēju izvērtēšana un noteikts aprūpes līmenis.  

Uzturēšanās maksa pašvaldības aģentūrā diennaktī ir 
18,00 EUR, kura daļēji tiek segta no personas ienākumiem, 
bet iztrūkstošā daļa tiek segta no sociālā dienesta budžeta 
līdzekļiem. 

Gads
Pakalpojumu 

saņēmušo per-
sonu skaits

Līdzfinansējums no so-
ciālā dienesta budžeta 

līdzekļiem EUR 

2017. 54 145137

2018. 53 158878

2019. 54 172118

 2019. gadā pakalpojumu saņēmušo personu sadalījums 
pa pagastiem.

Pagasts Pakalpojumu saņēmušo 
personu skaits

Atašiene 7
Krustpils 9

Kūkas 14
Mežāre 5
Variešas 10

Vīpe 12

 2019.gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumu saņemšanai pašvaldības aģentūrā “Jau-
nāmuiža” tika ievietotas 17 personas.

Personām, kurām ir likumīgie apgādnieki, sociālais die-
nests reizi gadā nosūta uzaicinājumu ierasties sociālajā die-
nestā, lai izvērtētu apgādnieka maksātspēju. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumus, dažādu iemeslu dēļ, 4 personas saņēmušas Viesītes 
sociālās aprūpes centrā, SIA Aknīstes Valsts sociālās aprūpes 
centrā, Ventspils novada Piltenes pagasta pansionātā “Pilte-

ne” un Varakļānu novada Veco ļaužu pansionātā “Varavīksne” 
par kopējo summu 4264 EUR.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumus 2019. gadā saņēmis 1 bērns Cesvaines novada 
Grašu Bērnu Ciematā. 

Ģimenes atbalsta centra pakalpojums
1 bērns īslaicīgu sociālo aprūpi saņēmis Jēkabpils sociālā 

dienesta Ģimenes atbalsta centrā, bet 2 bērni- Nodibinājumā 
“Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrā”. 

1 bērns sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmis No-
dibinājumā “Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pēr-
les”. Kopumā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumus saņēmuši 4 bērni par summu 2342 EUR. (Viens 
bērns saņēmis divu institūciju pakalpojumus). 

Ģimenes asistents 
Ģimenes asistents ir resurss ģimenēm ar bērniem. Ģime-

nes asistenta pakalpojums ir preventīvais darbs, kas nodroši-
na ģimenei atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, 
bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā sa-
skaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu, 
lai novērstu bērnu izņemšanu no ģimenes.

2018. gadā pakalpojumu saņēma 5 ģimenes, pakalpoju-
mu saņēmušajās ģimenēs bija 15 bērni. Savukārt 2019.gadā 
ģimenes asistenta pakalpojumu saņēma 4 ģimenes, pakal-
pojumu saņēmušajās ģimenēs ir 10 bērni. Asistenta pakal-
pojumu veica 3 asistenti, kuri reģistrējušies VID kā pašnodar-
binātas personas. Pakalpojuma apmaksai izlietoti 1670 EUR. 

Ģimenes asistenta sniegtā pakalpojuma novērtēšana 
veikta laika periodā no 2019. gada 28. augusta līdz 4. septem-
brim. Klienti ģimenes asistenta pakalpojumu vērtē pozitīvi, 
pakalpojumi tiek sniegti regulāri un labā kvalitātē.

Aprūpes mājās pakalpojums 
Aprūpes mājās sniegtā pakalpojuma novērtēšana veikta 

laika periodā no 2019. gada 2. augusta līdz 15. novembrim. 
Uz novērtēšanas brīdi pakalpojumu sniedza 8 aprūpētāji – 8 
personām. Klienti aprūpes mājās pakalpojumu vērtē pozitīvi, 
ir apmierināti ar saņemto pakalpojumu, kas tiek veikts regu-
lāri un labā kvalitātē.

2019. gadā kopumā aprūpes mājās pakalpojumu saņēma 
12 personas, tajā skaitā 3 vīrieši un 9 sievietes. Pakalpojumu 
sniedza 12 aprūpētāji, kuri reģistrējušies VID kā pašnodarbi-
nātas personas, par kopējo summu 9798,40 EUR.

Asistenta pakalpojuma sniegšanu personām ar inva-
liditāti.

Pašvaldības pienākums ir nodrošināt valsts finansētu un 
pašvaldības administrētu asistenta pakalpojuma sniegšanu 
personām ar invaliditāti. Asistenta pakalpojums nepiecie-
šams personu ar īpašām vajadzībām aktivitātēm ārpus mā-
jokļa. Pakalpojumu nodrošina asistenti, kuri reģistrējušies 
VID kā pašnodarbinātas personas:

Gads Valsts finansējums EUR Asistentu skaits
2017. 10766 11
2018. 11852 12
2019. 15905 13

 Psihologa konsultācijas
Psihologa pakalpojumu novada iedzīvotāji saņēma da-

žādās dzīves situācijās – stresa mazināšanai krīzes situācijā, 
kā arī psiholoģiskās izpētes veikšanai par iespējamo vardar-
bību ģimenē vai ārpus tās. Psiholoģisko izpēti pieprasījušas 
dažādas institūcijas – bāriņtiesa, Valsts policija, Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu vecāki, ja radušies 
savstarpējie strīdi par bērna aprūpi un audzināšanu.

Psihologa pakalpojumu sociālais dienests pērk, slēdzot 
pakalpojuma līgumu ar sertificētiem psihologiem, kā arī iz-
manto valsts apmaksātos psihologa pakalpojumus.

Pašvaldības apmaksātie psihologa pakalpojumi:

Gads
Personu, kas saņēmu-
šas psihologa konsul-

tācijas, skaits
Summa EUR

2017. 18 1399
2018. 21 2108
2019. 24 3009

 Sociālā dienesta rīkotās bērnu/ jauniešu nometnes
2019. gada vasarā notika piecas bērnu/ jauniešu nomet-

nes, katras ilgums –  piecas dienas.
Šī darba rezultātā tika iepazīti visi bērni un jaunieši, kuri 

piedalījušies nometnēs. Tiek izprasta situācija katrā ģimenē, 
un līdz ar to palielinās arī sociālā darba efektivitāte. Nometņu 
dalībnieki iesaistīti savas dzīves vides uzkopšanā un uzlabo-
šanā, veido savu atbildību pret novadu, valsti.

Trīs nometnes (vadījs Rolands Laguns):
• Kūku pagastā pie  Sūnu pamatskolas – dienas nometne 

bērniem/jauniešiem no 10 līdz 16 gadu vecumam „Kūku va-
sara”  08.07.2019. – 12.07.2019. 

• Vīpes pagastā - dienas nometne bērniem/jauniešiem no 
10 līdz 16 gadu vecumam „Vīpes akmentiņi” 15.07.2019. – 
19.07.2019. 

• Krustpils pagasta Spunģēnos- dienas nometne bēr-
niem/jauniešiem no 10 līdz 16 gadu vecumam „Aicinājums” 
22.07.2019. – 26.07.2019. 

Divas nometnes (vadīja sociālā darbiniece Marija Goršela-
tova) :

• Mežāres pagastā – dienas nometne bērniem/jauniešiem 
no 10 līdz 16 gadu vecumam „Mežāres elpa” 15.07.2019. – 
19.07.2019.

• Variešu pagastā – dienas nometne bērniem/jauniešiem 
no 10 līdz 16 gadu vecumam „Varieši var!”  22.07.2019. – 
26.07.2019. 

Nometņu vadīšanā iesaistīti jaunieši – brīvprātīgā darba 
veicēji.

Vecāku atbalsta grupas nodarbības
Tās pulcējas katrā pagastā vienu reizi trīs nedēļās. Visos 

novada pagastos regulāri notiek vecāku atbalsta grupu no-
darbības, kuru darbība vērsta uz vecāku prasmju paaugstinā-
šanu, izpratnes veidošanu par pozitīvas audzināšanas prin-
cipiem un bērnu vecumposmu īpatnībām. Atbalsta grupu 
nodarbībās iesaistās pagastu sociālie darbinieki, skolu peda-
gogi, psihologs un citi speciālisti, kuri var sniegt savas zināša-
nas un praktisko pieredzi, lai uzlabotu vecāku komunikācijas 
prasmes, iemaņas sadarbībā ar institūcijām un motivāciju 
sniegt saviem bērniem pilnvērtīgu audzināšanu un pozitīvu 
emocionālo atbalstu ikvienā dzīves jomā. Trūcīgo ģimeņu 
vecākiem, kuri ir sociālās palīdzības saņēmēji, apmeklējums 
vecāku atbalsta grupā tiek noteikts kā obligāts līdzdarbības 
pienākums, lai veicinātu ģimenes dzīves kvalitātes uzlaboša-
nos. Interese par ģimeņu ar bērniem vecāku atbalsta grupu ir 
arī citiem vecākiem – ne Sociālā dienesta klientiem, kas arī ie-
saistās šajās nodarbībās, un apmeklētāju skaitam ir tendence 
pieaugt.

Sadarbībā ar Krustpils novada pašvaldības Attīstība no-
daļu tika īstenots projekts “Veselības veicināšanas un slimī-
bu profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem” 
(9.2.4.2/16/I/012) sadarbībā ar  dažādu nozaru speciālistiem.

Izglītojošās atbalsta grupas vecākiem “Ceļvedis audzinot 
pusaudzi” 10 nodarbības notikušas Variešu pagastā.

Izglītojošas atbalsta grupas vecākiem “Bērnu emocionālā 
audzināšana” –10 nodarbības Vīpes pagastā. Vidējais apmek-
lētāju skaits visā novadā ir 45 vecāki.

Vecāku atbalsta grupu dalībnieku ekskursija
Vecāku atbalsta grupu dalībniekiem 2019. gada 17. mai-

jā tika organizēta kopīga ekskursija Krustpils novadā –  Me-
žāres, Atašienes un Kūku pagastos – lai iepazītos ar novada 
skaistākajām vietām, un aktīvākajiem novada iedzīvotājiem 
un biedrībām, kas sekmē sabiedrības iesaisti aktivitātēs un 
ģimeņu ar bērniem vērtību saglabāšanu.

Atbalsts un psihosociālais darbs
Novērtēta nepieciešamība un sagatavoti dokumenti so-

ciālās rehabilitācijas saņemšanai dzīvesvietā vai institūcijā: 
bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, un vienai 
pieaugušai personai. Sociālo rehabilitāciju saņēmusi viena 
pilngadīga persona, kura ir vardarbības veicējs. 

Ikdienā tiek veiktas sarunas, konsultēšana, rehabilitācijas 
plāna sastādīšana; ekokarte, genogramma, ģimenes dzīves 
apstākļu pārbaudes, sociālās situācijas izvērtēšana, risku no-
vērtēšana, atbalsta sniegšana (darba meklēšanā, ģimenes 
budžeta plānošanā, sadzīves un juridisko jautājumu risinā-
šanā, medicīnas pakalpojumu saņemšanas plānošanā u.c. 
jautājumos), informācijas uzkrāšana; darba pārskatu veido-
šana, atzinumu un informācijas sniegšana citām institūcijām, 
resursu piesaistīšana, starpinstitucionālā un starpdisciplinārā 
sadarbība u.c.  

Bērnu/ jauniešu konsultēšana –  sarunas ārpus kabineta 
(dzīvesvietā, pastaigā, skolā, telefona sarunā u.c.). Uzvedī-
bas sociālās korekcijas programmas tiek sastādītas bērniem/ 
jauniešiem, kuriem ir grūtības izglītības iegūšanā, uzvedī-
bas pārkāpumi,  administratīvie sodi. Programmu izstrādā 
sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem, sadar-
bojoties ar skolu pedagogiem, psihologiem, interešu izglītī-
bas pedagogiem un citiem speciālistiem. Krustpils novadā 
uzvedības sociālās korekcijas programmu nepieciešamības 
un to sastādīšanas skaits ir samazinājies, jo notiek intensīvs 
preventīvais sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem – bērnu 
nometnēs, vecāku atbalsta grupās, individuālās konsultācijās 
u.c.. Notiek regulāra un rezultatīva sadarbība (arī regulāra sa-
rakste) ar Valsts probācijas dienesta Jēkabpils nodaļu, Valsts 
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gadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem un audžuģimenēm. Pabalsta ap-
joms noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos, bet tas 
nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta noteikumos 
noteikto apjomu.

Sociālo pabalstu izmaksai kopumā ir tendence sama-
zināties pēdējo triju gadu laikā. Pabalstu izmaksa sniedz 
īslaicīgu atbalstu situācijās, kad ģimene vai atsevišķi dzī-
vojoša persona pilnībā nespēj nodrošināt kādu no pa-
matvajadzībām. 

Pabalstu, kurus izmaksā pēc klienta ienākumu novērtē-
šanas, apjoms Krustpils novadā

Gads Summa EUR
2017. 100578
2018. 98110
2019. 76644

 

Pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodro-
šināšanai dinamika

 Pēdējo triju gadu laikā strauji samazinājies arī pabalsta 
saņēmēju skaits

Gads Pabalstu saņēmušo personu skaits
2017. 100
2018. 77
2019. 49

 Pabalsta saņēmēju skaita samazinājums, līdz ar to arī pa-
balstos izmaksājamās summas samazinājums, izskaidrojams 
ar to, ka sociālā dienesta darbinieki snieguši palīdzību iedzī-
votājiem:

− darba stāža noskaidrošanā, lai saņemtu vecuma pensiju;
− ar veselības stāvokli saistīto problēmu risināšanā, lai pie-

prasītu invaliditātes pensijas piešķiršanu;
− algota darba atrašanā;
− uzturlīdzekļu iegūšanā.
Klienti pilda līdzdarbības pienākumus, sniedzot patiesu 

informāciju par savu un ģimenes locekļu materiālo stāvokli.
Ir apstākļi, kuru dēļ klienti zaudē trūcīgas personas statusu 

un zūd iespēja saņemt GMI pabalstu:
− neierodas noteiktā termiņā Nodarbinātības valsts aģen-

tūrā;
− izbrauc no valsts;
− atrod algotu darbu;

policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa kār-
tības policijas un kriminālpolicijas nodaļu, Krustpils novadā 
esošo un arī citu skolu pedagogiem, vadītājiem un skolēnu 
atbalsta speciālistiem, Krustpils novada pagastu pārvaldēm, 
medicīnas darbiniekiem, bāriņtiesu un citām institūcijām.

Gada laikā ir pieņemti 114 lēmumi sociālo pakalpojumu 
jomā:

− ievietošanai sociālās aprūpes institūcijā vai lēmums par 
pakalpojuma pārtraukšanu – 20;

− asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti pašval-
dībā piešķiršanai vai pakalpojuma klāsta papildināšanai – 21;

− psiholoģiskās izpētes veikšanai vai psihologa konsultāci-
ju saņemšanai – 17;

− sociālās rehabilitācijas saņemšanai dzīvesvietā bērniem, 
kuri cietuši no prettiesiskām darbībām – 6;

− sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai institū-
cijā – 9;

− par ievietošanu Ģimenes atbalsta centrā – 3;
− par ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai pa-

kalpojuma saņemšanas termiņa pagarināšanu – 7;
− par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai  pakal-

pojuma saņemšanas termiņa pagarināšanu – 15;
− par maksātspējas izvērtēšanu – 1;
− par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai 

atteikšanos no pakalpojuma – 9;
− valsts finansētā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitāci-

jas pakalpojuma piešķiršanai – 1;
− administratīvā akta termiņa pagarināšana vai atcelša-

na – 5.
Atzīšana par trūcīgu vai maznodrošinātu ģimeni (per-

sonu) un sociālo pabalstu piešķiršana
Laikā no 2014. gada 1. janvāra nav mainījies ienākumu lī-

menis atzīšanai par trūcīgu.
Ja vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pē-

dējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro un izpildās 
virkne citu noteikumu, kuri noteikti 2010. gada 30. marta 
Ministru kabineta noteikumos Nr. 299 “Noteikumi par ģime-
nes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un 
pašvaldības saistošajos noteikumos, persona vai ģimene at-
zīstama par trūcīgu.

2019. gada laikā pieņemti 1245 lēmumi par statusa un so-
ciālo pabalstu piešķiršanu un 4 lēmumi par atteikumu pie-
šķirt statusu vai pabalstu. 

Atteikuma iemesli:

Lēmums par 
atteikumu Atteikuma iemesls

Gadī-
jumu 
skaits

Piešķirt  mājokļa 
pabalstu

Neatbilst saistošo 
noteikumu kritērijiem 2

Atzīt par 
maznodrošinātu Ienākumu neatbilstība 1

Atzīt par trūcīgu
Ienākumu neatbilstība, 
nepatiesas informācijas 

sniegšana
1

 Izsniegtas 265 izziņas atzīšanai par trūcīgu ģimeni 
(personu) un 235 izziņas atzīšanai par maznodrošinātu 
ģimeni (personu). 

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) iz-
ziņas tiek gada laikā izsniegtas atkārtoti – darbspējīgām 
personām ik pēc trijiem mēnešiem, personām, kuras nav 
darbspējīgas (pensionāri, personas ar īpašām vajadzī-
bām) ik pēc sešiem mēnešiem.

Rādītājs Personu 
skaits

Personas, kurām no 2019. gada 
sākuma vismaz vienu dienu ir bijis 

spēkā trūcīgas personas statuss
254

Personas, kurām no 2019. gada 
sākuma vismaz vienu dienu ir bijis 
spēkā maznodrošinātas personas 

statuss
285

 Pēdējo gadu laikā trūcīgo personu skaits samazinājies 
no 370 personām 2018. gadā līdz  254 personām 2019. 
gadā. Samazinājies arī maznodrošināto personu skaits no 
310 personām 2018. gadā līdz 285 personām  2019. gadā.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā no-
teikts, ka pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, 
dzīvokļa (mājokļa) pabalstu un pabalstu krīzes situācijā, 
kura apjoms noteikts pašvaldības saistošajos noteiku-
mos. 

Bez ienākumu testēšanas tiek izmaksāti pabalsti piln-

− atsakās uzrādīt faktiskos ienākumus u.c. gadījumos.
Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un 

personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, pašvaldība ir 
noteikusi saistošajos noteikumos.

Gads Pabalstu saņēmušo personu skaits
2017. 582
2018. 512
2019. 402

Veikta dzīvokļa (mājokļa) pabalsta lietderīga izlieto-
juma kontrole, veicot apsekošanu dzīvesvietā. Laikā līdz 
2019. gada 31. oktobrim, konstatēts, ka 98% no pabalstu 
saņēmējiem to izlietojuši paredzētajam mērķim.

Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu var saņemt (ģimenes) per-
sonas, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām. 
Samazinoties trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu (perso-
nu) skaitam, samazinājies arī dzīvokļa (mājokļa) pabalsta 
saņēmēju skaits un pabalstos izmaksājamā summa.

Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
paredzēti arī materiālo pabalstu veidi (brīvprātīgā inicia-
tīva) atsevišķās dzīves situācijās vai noteiktai iedzīvotāju 
grupai: 

• bērna piedzimšanas pabalsts;
• pabalsts bērnu izglītībai;
• pabalsts politiski represētajām personām; 
• pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma vietas;
• pabalsts bēru gadījumā.

2017. gadā bērna piedzimšanas pabalstu saņēma 62 
ģimenes, 2018. gadā – 45 ģimenes, 2019. gadā – 59 ģi-
menes.

Ņemot vērā iedzīvotāju skaitu katrā pagastā, sociālie 
darbinieki nodrošina iedzīvotāju pieņemšanu klātienē, 
apsekošanu dzīvesvietā,  lēmuma projektu sagatavošanu, 
sociālās situācijas izvērtēšanu, sociālo pamatvajadzību iz-
vērtēšanu, konsultēšanu, iedzīvotāju informēšanu, EAFVP 
atbalsta komplektu saņemšanu, izsniegšanu un atskaišu 
sagatavošanu, personas ikdienā veicamo darbību un vi-
des novērtēšanu, dalību vasaras nometņu organizēšanā, 
izvērtēšanu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem-
šanai,  aprūpes līmeņa noteikšanu personas ievietošanai 
ilgstošas sociālās rehabilitācijas institūcijā, klientu pa-
vadīšanu uz dažādām ārstniecības iestādēm un institū-
cijām, apbedīšanas pakalpojumu organizēšanu, dalību 
bāriņtiesas un tiesas sēdēs, humānās palīdzības preču 
pieņemšanu un izdali, atzinumu un informācijas sagata-
vošanu pēc dažādu institūciju pieprasījuma, informācijas 
ievadīšanu programmā SOPA.

 Profesionālās kompetences pilnveidošanai dienesta 
darbinieki  2019. gadā apmeklējuši kursus, seminārus un 
supervīziju:
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• bērnu tiesību aizsardzība;
• sabiedrības iniciatīvā balstīti sociālie pakalpojumi;
• darbs ar elektroniskajiem dokumentiem, elektronis-

kais paraksts;
• korupcijas novēršana;
• sociālā darba klientu personas datu aizsardzība;
• kvalitātes vadības principi un to realizācija valsts un 

pašvaldību iestādēs;
• sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un realizācija;
• sociālais darbs vecu cilvēku dzīves kvalitātes uzlabo-

šanai;
• veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisi-

jas sadarbības iespējas invaliditātes jautājumu risināšanā;
• aktīvās darbības metodes ar grupu sociālā darba prak-

sē;
• bērnu emocionālā audzināšana;
• metožu karuselis;
• supervīzija.
Pamatojoties uz 13.06.2017. Ministru kabineta noteiku-

mu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, 
Krustpils novada pašvaldības sociālais dienests, pildot sa-
vas funkcijas sniegt un administrēt novada iedzīvotājiem 
sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, 2019. gadā 
sagatavoja un iesniedza apstiprināšanai vairākus saistošo 
noteikumu projektus:

1.Grozījumi 2017. gada 20. decembra saistošajos no-
teikumos Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem 
pabalstiem”;

2. “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem 
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem 
un audžuģimenēm Krustpils novadā”;

3. Grozījumi 2013. gada 18. decembra saistošajos no-
teikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem 
Krustpils novada pašvaldībā”.

Sagatavota un iesniegta apstiprināšanai 2019. gada 24. 
aprīļa domes sēdē “Krustpils novada pašvaldības Bērnu 
tiesību aizsardzības programma 2019. – 2023. gadam”.

Izdoti Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta 
korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu 
plāns 2019. – 2020. gadam.

Izdoti vairāki Iekšējie noteikumi, lai noteiktu vienveidī-
gu rīcību vienādos gadījumos:

1. Kārtība, kādā nosaka Krustpils novada pašvaldības 
sociālā dienesta administrēto un Krustpils novada paš-
valdības  finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības kvalitāti;

2. Kārtība, kādā tiek veikta kontrole par dzīvokļa (mā-

jokļa) pabalsta lietderīgu izlietošanu Krustpils novada 
pašvaldībā;

3. Par kārtību, kādā tiek lietoti sociālie dzīvokļi Krustpils 
novada pašvaldībā;

4. Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības sociālo 
darbinieku darba apliecībām, to izsniegšanas, lietošanas 
un nodošanas kārtību;

5. Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta perso-
nāla vadības politikas pamatnostādnes;

6. Par Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta lē-
muma pārbaudi un atbildību par pieņemto lēmumu;

7. Kārtība, kādā tiek nodrošināta personas datu aizsar-
dzība Krustpils novada pašvaldības sociālajā dienestā.

Veikta klienta lietā esošo dokumentu un informācijas 
izlases veida pārbaude pagastos, pārbaudē piedalījās 
dienesta vadītāja un sociālie darbinieki pagastos.

Sociālā dienesta darbinieki piedalījušies Krustpils no-
vada jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. – 2026.
gadam un Krustpils novada attīstības programmas 2020. 
– 2026. gadam izstrādes darba grupu sanāksmēs.

Notikušas 9 darbinieku sanāksmes, kuru laikā veiktas 
pārrunas par izmaiņām likumdošanā, analizēti aptaujās 
un pārbaudēs konstatētie fakti, izstrādāti iekšējo noteiku-
mu un saistošo noteikumu projekti. Dienesta darbinieki 
ieguldījuši lielu darbu dienesta attīstības stratēģijas plāna  
2020. – 2026. gadam izstrādes procesā, analizējot esošo 
situāciju novadā.

Dienesta darbinieces sagatavo administratīvo aktu 
projektus un piedalās to apspriešanā un pieņemšanā. 
Veic administratīvo aktu tiesiskuma un lietderības pamat-
pārbaudi sagatavotajiem administratīvo aktu projektiem. 
Ir noteikti dienesta darbinieki, kuri veic administratīvo 
aktu papildpārbaudi un pēcpārbaudi.

Papildus sociālā darbinieka pienākumiem pagastā 
Atašienes pagasta sociālā darbiniece nodrošina un ad-
ministrē asistenta pakalpojumu personām ar invaliditāti 
pašvaldībā visā novada teritorijā un veic aprūpes mājās 
pakalpojuma izvērtēšanu visā novada teritorijā, izmanto-
jot SIA “e-aprūpe” uzturēto “Aprūpes plānošanas sistēma” 
(APSis).

Sociālā dienesta vadītājas vietniece un sociālā darbi-
niece Vīpes pagastā veic ilgstošas sociālās aprūpes un so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumu uzskaiti, Eiropas atbal-
sta fonda vistrūcīgākajām  personām atbalstāmo darbību 
dokumentācijas uzskaiti un atskaišu nodošanu.

Sociālā darbiniece Krustpils pagastā pieņem klientus 
Variešu pagastā 1 dienu nedēļā.

Atsevišķu pabalstu (bērna piedzimšanas pabalsta, ap-
bedīšanas  pabalsta, pabalsta pēc atgriešanās no ieslo-
dzījuma vietas) un pakalpojumu (psihologa konsultācijas, 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanai institū-
cijā utt.) pieprasīšanai personas iesniegumu var iesniegt 
sociālajā dienestā Jēkabpilī vai pagastos pie sociālajiem 
darbiniekiem.

2019. gada laikā, Krustpils novada sociālā dienesta ju-
ridiskajā adresē Jēkabpilī, tika apkalpotas 168 personas, 
pagastos pieņemto iesniegumu skaits – Atašiene – 164, 
Kūkas (Zīlānos – 183), (Kūku ciemā – 118), Krustpils – 148, 
Mežāre – 200,Variešas – 220 un Vīpe – 122.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 
(EAFVP) darbības īstenošanai saņemti un izdalīti pārtikas 
palīdzības komplekti, higiēnas un saimniecības preču 
komplekti, mācību piederumu komplekti, kā arī pārtikas 
pakas un higiēnas preču komplekti maziem bērniem. 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma un 13.06.2017. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, rei-
zi divos gados tiek veikts pašvērtējums Krustpils novada 
pašvaldības sociālā dienesta pakalpojuma atbilstības un 
kvalitātes novērtēšanai. Pašvērtējums veikts 2019. gada 
17.oktobrī,  un konstatēts, ka prasības atbilst normatīva-
jos aktos noteiktajiem kritērijiem.

Laika periodā no 2019. gada 13. septembra līdz 17. ok-
tobrim veikta sociālā dienesta speciālistu personālpoliti-
kas, individuālās kvalifikācijas, darba rezultātu un pašvēr-
tējuma novērtēšana un iegūto rezultātu analīze.

Sirsnīgs paldies Krustpils novada pašvaldībai par iespē-
ju sniegt novada iedzīvotājiem palīdzību un atbalstu bu-
džeta līdzekļu ietvaros un izrādīto sapratni un ieinteresē-
tību par jaunu pakalpojumu ieviešanas nepieciešamību!

Paldies sadarbības partneriem, bez kuru līdzdalības no-
vada iedzīvotājiem būtu ierobežotāka sociālo pakalpoju-
mu pieejamība!  

Paldies dienesta darbiniecēm par stingro atbalsta ple-
cu, sapratni un vēlmi turpināt grūto un atbildīgo darbu 
Krustpils novada iedzīvotāju labā! 

Krustpils novada iedzīvotāji! Vēlamies arī turpmāk uz-
klausīt jūs, sadzirdēt jūsu vajadzības, kuras, iespēju robe-
žās, spētu realizēt, veicinot jūsu aktīvu iesaistīšanos savu 
problēmu risināšanā.

Sociālā dienesta kolektīva vārdā – vadītāja 
Benita Dzelme

4. martā Vīpes pamatskolas 
skolēnu grupa kopā ar skolotā-
jām Natāliju Semjonovu un Lieni 
Upenieci apmeklēja Jēkabpils 
dzīvnieku patversmi. Lai palīdzē-
tu patversmē nonākušiem dzīv-
nieciņiem, skolā februārī skolēnu 
līdzpārvalde organizēja labda-
rības akciju  “Atbalsti dzīvnieku 
patversmes iemītniekus”, kurā 
varēja piedalīties ikviens, kam 
rūp dzīvnieku liktenis. Akcijas lai-
kā skolēni atnesa gan segas, gan 
dvieļus, citas lietas, kas nepie-
ciešamas, lai dzīvnieciņiem būtu 
silti. Taču visvairāk patversmes 
iemītnieki priecāsies par sagādā-
to barību. Paldies mūsu skolēnu 
ģimenēm, skolotājiem un tehnis-
kajiem  darbiniekiem par atsau-
cību un sarūpētajām dāvanām 
patversmes iemītniekiem!

Dzīvnieku patversmē skolē-
nus sagaidīja daudzie acu pāri – 
kāds nobijies un satraukts, cits – 
priecīgs un ieinteresēts. Katram 
patversmes dzīvnieciņam šeit ir 
savs liktenis un savs stāsts, kā 
viņi ir nokļuvuši patversmē, bet 
viņus visus vieno skumjas par 
pazaudētajām mājām, mīles-

Vīpes pamatskolas skolēni palīdz dzīvnieku 
patversmes iemītniekiem

tības trūkums un cerība. Katra 
bērna skatienu piesaistīja savs 
izraudzītais mīlulis. Patversmes 
dzīvnieki visus uzlūko tik žēlīgi, 
it kā lūgdami: ,,Paņemiet mani, 
redziet, cik es mīļš…”

Apmeklējuma laikā skolēni 

pārliecinājās, ka dzīvnieki pat-
versmē ir labi aprūpēti un paēdu-
ši un ļoti gaida savus nākamos 
saimniekus. Mūsu audzēkņi ie-
pazinās arī ar patversmes darbu, 
pārdomāja atbildību, izvēloties 
mājdzīvnieku.

Šajā dienā mūsu bērniem tika 
„aizķerts” kāds sirds kaktiņš, lai 
vairotu līdzcietību un iejūtību! 
Ceram, ka bērni, kas nodarbojas 
ar labdarību, nekad nebūs tie, 
kuri var atstāt pie koka piesie-
tu suni, var izmest kaķi, un pret 

dzīvniekiem neizturēsies kā pret 
lietām. Lai labie darbi silda sirdis 
un ķepas!

Vīpes pamatskolas skolotāja 
Natālija Semjonova
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 Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

Mežāres pamat-
skolas sporta zālē  29. 
februārī notika Krust-
pils novada 2020.gada 
atklātais telpu futbola 
nakts turnīrs. Turnī-
rā piedalījās septiņas 
komandas – “Mežāre”, 
“Krustpils”, “Sporta sko-
la”, “RADZIOLA”, “Salas 
vidusskola”, “PFK”, “SMS 
Auto”. 

Pasākumu ar uzru-
nu un veiksmes vēlē-
jumiem turnīrā atklāja 
Krustpils novada do-
mes priekšsēdētājs Kār-
lis Pabērzs.

Spēles turnīrā bija 
ļoti spraigas un inte-
resantas. Sacensības 
sākās sestdien, 29. feb-
ruārī septiņos vakarā, 
bet fi nāla spēle beidzās īsi pirms 
diviem naktī.

Komandas sākotnēji cīnījās di-

Aizvadīts nakts futbola turnīrs Mežārē
sniedza arī individuālās balvas la-
bākajiem turnīra spēlētājiem: Ro-
berts Fišers ("Salas vidusskola”), 
Anatolijs Grigorjevs ("Mežāre”) 
un Rolands Prohorovs ("Krust-
pils”).

Paldies komandām par atsau-
cību, par aizraujošām spēlēm un 
pozitīvām emocijām! Sportiskus 
panākumus un veiksmi Jums 
turpmākajos turnīros un spēlēs!

Liels paldies medmāsai Līgai 
par dalībnieku veselības aprūpi 
visa turnīra garumā. Futbola spē-
ļu tiesnešiem par nenogurstošu 
un kvalitatīvu tiesāšanu. Tehnis-
kajiem darbiniekiem par izturību. 
Liels paldies Krustpils novada 
pašvaldībai par atbalstu.

Uz tikšanos!

Mežāres pagasta kultūras 
darba organizatore J. Orlova

Biedrības ’’InSpe’’ valdes 
priekšsēdētāja J. Hnikina 

WWW.KRUSTPILS.LV
WWW.FACEBOOK.COM/KRUSTPILS NOVADS

vās apakšgrupās. Pēc apakšgrupu 
spēlēm labākās četras komandas 
turpināja cīņu par uzvaru. Vis-

labāk apakšgrupu spēlēs veicās 
komandām „Mežāre”, „Krustpils”, 
“Sporta skola” un “RADZIOLA”. 

Pirmo pusfi nāla spē-
li labi aizvadīja komanda 
"Mežāre”, uzvarot „Sporta 
skola” ar 3:1. Otrajā pus-
fi nālā  "RADZIOLA” ar 4:6 
piekāpās "Krustpils” ko-
mandai.

Pēc septiņu stundu kar-
stām un aizraujošām cī-
ņām, 1. vietu turnīrā izcīnī-
ja komanda "Krustpils”, kas 
fi nālā apspēlēja "Mežāre” 
ar rezultātu 7:1. "Mežāre” 
ieguva godpilno 2. vietu. 

Ar rezultātu 2:1 noslē-
dzās spēlē par 3. vietu. Ko-
manda "RADZIOLA” izrādī-
jās spēcīgāka par koman-
du „Sporta skola”.

Pirmā trijnieka koman-
das tika apbalvotas ar 
kausiem un komandu da-
lībniekiem tika pasniegtas 

medaļas un diplomi.
Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs pa-

Bērniņš ir tik vēlīgs stādīņš,
Kas bez saules nevar augt.
Saule, mīlestība – abas ļauj tam atraisīties, plaukt.
Tēvs, māte – otra saule.
Lai tā ilgi nenoriet, un, lai mīlestības radīts, bērniņš 
gaismas ceļu iet.
 (Paulīne Bārda)
Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas 4 dzimšanas, t.sk.  
2 meitenes, 2 zēni.

Sirsnīgi sveicam jaunos vecākus! 

PIEMĒRS DRĪKT NEDRĪKST

Viena ģimene, kura dzīvo kopā, pastaigājas
ievērojot 2 m distanci 
no citiem

Divi draugi pastaigājas
ievērojot 2 m distanci 
no citiem

Četri draugi satikušies parkā, uz ielas vai 
kafejnīcā

Vairāk nekā 2 kolēģi dodas kopīgās pusdienās 
ārpus darba vietas

Divi kolēģi dodas kopīgās pusdienās ārpus 
darba vietas

ievērojot 2 m distanci 
no citiem

Bēru ceremonija iekštelpās

Bēres ārpus telpām ievērojot 2 m distanci 
no citiem

Pikets, sapulce, gājiens

Privāta ballīte, uzaicinot ciemos draugus

Ģimenes svinības vai pikniks mājās, piedaloties 
tikai šīs mājsaimniecības iemītniekiem

Pikniks vai viesības, uzaicinot vecvecākus, 
kuri dzīvo citur

Daudzi bērni rotaļu laukumā un bērnu kopīgas 
rotaļas pie kāda ciemos

5 cilvēku sapulce darbā

ja nav iespējas 
nodrošināt 
attālināti, iespēju 
robežās nodrošinot 
savstarpējo distanci

Veikala apmeklējums ievērojot 2 m distanci 
no citiem

Kafejnīcas apmeklējums divatā ievērojot 2 m distanci 
no citiem

Kafejnīcas apmeklējums ar diviem draugiem 
(kopā 3 cilvēki)

Friziera vai manikīra apmeklējums

iepriekš informējot 
meistaru, ja ir bijis 
risks infi cēties. 
Salonam jānodrošina 
2 metru distance 
starp klientiem

Darbinieku brigāde (5 cilvēki) strādā objektā 
uz ielas


