
 2021. gada 5. marts    1

Krustpils novada informatīvais izdevums
2021. gada 5. martā Nr. 3 (128)

ATAŠIENE • MEŽĀRE • KŪKAS • KRUSTPILS • VARIEŠI • VĪPE

Krustpils novada pašvaldībā pieņemts 
budžets 2021. gadam

Krustpils novada 27. janvāra domes sēdē pieņemts 
Krustpils novada pašvaldības budžets 2021. gadam.

Paskaidrojuma raksts
Krustpils novads tika izveidots 2009. gadā, kad terito-

riālās reformas rezultātā apvienoja 6 pagastus – Atašie-
nes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes. Krustpils 
novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā, Austrum-
latvijas zemienē, Daugavas labajā krastā. 

Krustpils novada kopējā platība ir 811,43 km2 un kopē-
jais iedzīvotāju skaits ir 5941 (PMPL, 01.01.2019.). 

Līdzīgi kā visā Latvijā, arī Krustpils novadā ir bijis salīdzi-
noši zems bezdarba līmenis. Tomēr salīdzinot ar iepriek-
šējiem gadiem, bezdarba līmenis ir ir pieaudzis. Bezdarba 
līmenis ir strauji palielinājies tieši 2020. gada laikā, ja uz 
2020. gada 31. janvāri bezdarba līmenis ir bijis 5,4%, tad 
līdz gada beigām tas ir pieaudzis par 0,6%. Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras apkopotie statistiskie dati liecina, ka 
uz 2020. gada 31. decembri Krustpils novadā bezdarba lī-
menis bija 6,0%, Zemgales reģionā bezdarba līmenis bija 
5,5% un valstī kopumā – 6,0%. 

Krustpils novadā darbojas 7 izglītības iestādes, no ku-
rām viena ir vidusskola, 5 pamatskolas un viena sākum-
skola. Krustpils novadā izglītību nodrošina pastarpinātas 
pārvaldes institūcijas, kas realizē pamatizglītības, vidējās 
izglītības programmas un pirmsskolas izglītības prog-
rammu: Krustpils pamatskola, Sūnu pamatskola, Mežāres 
pamatskola, Vīpes pamatskola, Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskola, Variešu sākumskola. Antūžu pamatskolā tiek 
realizētas speciālās pamatizglītības un pirmsskolas izglī-
tības programmas.

Krustpils novadā darbojas 7 bibliotēkas un 2 apkalpo-
šanas centri – Antūžos un Medņos, kā arī 7 kultūras nami, 
kas aktīvi darbojas kultūras jomā un nodrošina novada ie-
dzīvotāju vajadzības. 2020. gadā ir īstenots vērienīgs pro-
jekts ar Eiropas struktūrfondu atbalstu Mežāres kultūras 
nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija energo-
efektivitātes paaugstināšanai. 2021. gadā plānota Mežā-
res kultūras nama atklāšana pēc rekonstrukcijas.

Krustpils novada dome, sagatavojot 2021. gada pašval-
dības budžetu, ir plānojusi nepieciešamos finanšu resur-
sus pašvaldības funkciju izpildei, kā arī pašvaldības eko-
nomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai un uzsākto 
projektu realizācijai.  

Krustpils novada pašvaldībai 2020. gada oktobrī ir ap-
stiprinātas 2021. gada budžeta prioritātes:

Finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju 
projektiem: 

Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma 
nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un citu 
finanšu instrumentu finansēto investīciju projektu ievie-
šanai;

Finansējuma nodrošināšana pašvaldības finansētiem 
vai piesaistītu kredītlīdzekļu finansētiem investīciju pro-
jektiem, kas iekļauti “Krustpils novada attīstības program-
mas 2020.- 2026. gadam” Rīcības plāna Investīciju plānā; 

Sociālo vajadzību nodrošināšana, demogrāfijas pasā-
kumu atbalsts;

Vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmsskolas izglī-
tības pieejamības nodrošināšana, novada izglītības iestā-
žu informatizācijas un komunikāciju tehnoloģiju moder-
nizācija mācību procesa, tai skaitā attālinātās formas, un 
kompetenču pieejā balstītas izglītības  nodrošināšanai;

Pašvaldības ielu un ceļu pārbūve un atjaunošana;
Kultūras, sporta aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas ie-

spēju nodrošināšana.

Krustpils novada pašvaldības kopējais debitoru parā-
du apmērs ir palielinājies, tas saistīts ar galvenokārt ar 
ekonomisko situāciju valstī un novada iedzīvotāju mak-

sātspēju. Budžetā ieņēmumi no komunālajiem ieņēmu-
miem ir plānoti iepriekšējo periodu ieņēmumu apmērā.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 
2021. gada budžetā

Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmu-
mi 2021. gadā sastāda EUR 9 465 875, kas ir par EUR 2 060 
157 mazāk nekā 2020. gada izpildes rādītāji. 2021. gada 
budžetā valsts budžeta mērķdotācijas pedagoģisko dar-
binieku atlīdzībai un mērķdotācija Antūžu pamatskolas 
uzturēšanai ir ieplānotas 8 mēnešu apjomā.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2021. 
gadā plānoti EUR 2 440 224 kas ir par EUR 25 189 mazāk 
nekā 2020. gada izpilde. Dotācija no finanšu izlīdzināša-
nas fonda 2021. gadā plānota EUR 1  762 809, savukārt 
2020. gadā saņemtais šīs dotācijas apmērs bija par EUR 
380 156 lielāks. 

No 2020. gada ir likvidēts pašvaldību Speciālais bu-
džets, kas sastāvēja no Dabas resursu nodokļa un Ceļu 
fonda ieņēmumiem, taču šīs sadaļas ir integrētas pašval-
dības Pamatbudžetā, attiecīgi 12. un 13. pielikums.

2021. gadā netiek plānoti ieņēmumi no Dabas resursu 
nodokļa, jo atbilstoši veiktajiem grozījumiem Dabas re-
sursu nodokļa likumā, nodokļu maksājumi par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu tiek 100% novirzīti Valsts budžetā 
un netiek novirzīti tās pašvaldības pamatbudžetā, kuras 
teritorijā tiek veikta atkritumu apglabāšana.

Izdevumu sadalījums 2021. gada 
budžetā pa funkcionālajām kategorijām

Izdevumi 2021. gadam plānoti EUR 11 761 957 apmērā, 
kas ir par EUR 236 848 vairāk nekā 2020. gada pamatbu-
džeta izpilde. Lielākie izdevumi plānoti Izglītības funkciju 
nodrošināšanai – 29,4% no visiem izdevumiem, nākamā 
lielākā pozīcija ir izdevumi sociālo funkciju nodrošinā-
šanai – 20,7%, bet pašvaldības teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošanai – 17,2%. 2021. gada budžetā ir ieplānots 
ņemt aizņēmumus Valsts kasē par kopējo summu EUR 
491 915, kas saistīts ar to, ka plānots ņemt aizņēmumu 
prioritārā projekta “Ciemu ielu seguma uzlabošana Krust-
pils novadā” īstenošanai 400  000 EUR apmērā, kā arī iz-
ņemt 2020. gadā piešķirtā aizņēmuma 2021. gada daļu 
projekta “Asfaltbetona seguma ceļa izbūve industriālajā 

zonā Krustpils pagastā bijušā Jēkabpils lidlauka terito-
rijā”. Tāpat pašvaldība turpinās sekot līdzi situācijai ar 
COVID-19 pandēmiju un iespēju robežās izmantot paš-
valdībām pieejamos aizņēmumus pašvaldību investīciju 
projektu īstenošanai, tai skaitā transporta infrastruktūras 
projektiem un būvprojektu izstrādei ES fondu projektiem, 
ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai 
saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēša-
nas likumā noteiktajā kārtībā. 

2021. gada budžetā ir plānots turpināt segt ar skolēnu 
ēdināšanu saistītās izmaksas 100% apmērā tiem Krust-
pils novadā dzīvojošajiem, kas mācās novada izglītības 
iestādēs un pusdienu izmaksas 50% apmērā skolēniem, 
kuri deklarēti Krustpils novada pašvaldībā, bet mācās citu 
pašvaldību izglītības iestādēs. Krustpils novada pašvaldī-
ba ir plānojusi turpināt nodrošināt brīvpusdienas visiem 
Krustpils novada izglītības iestāžu 1. - 6. klašu skolēniem. 
Papildus izdevumi plānoti 1. - 4. klašu skolēnu ēdināšanas 
izdevumu segšanai šobrīd 50% apmērā no pusdienu ce-
nas 1,42 EUR, jo valsts finansē ēdināšanas izdevumus tikai 
vairs 0,71 EUR apmērā par porciju.

2021. gadā kopējiem bibliotēku pasākumiem novirzīti 
44 240 EUR.

Pamatbudžets
Krustpils novada pašvaldības plānotais administrācijas 

budžets plānots iepriekšējā gada līmenī. Administrācijas 
budžetā ir plānoti izdevumi nodaļu darbībai, kā arī sav-
starpējo norēķinu starp izglītības iestādēm izdevumu 
segšanai EUR 500 000. 2021. gadā ir ieplānots atbalsts 
tūrisma attīstībai un sportam, kā arī nevalstisko organi-
zāciju atbalstam. 

Kā Krustpils novada pašvaldības prioritārais projekts 
2021. gadā tiek norādīts projekts “Ciemu ielu seguma uz-
labošana Krustpils novadā”, kur plānots veikt ielu seguma 
uzlabošanas darbus katrā pagastā - Māras un Lauku ielas 
Atašienes pagastā, Līvānu ielas Krustpils pagastā, Sar-
mas un Dārzupītes ielas Kūku pagastā, Robežu ielas un 
ceļa 3-37 Atzars uz Robežu ielu Mežāres pagastā, Centra 
ielas Variešu pagastā un Neretas ielas Vīpes pagastā. Šim 
projektam pašvaldība plāno izmantot likuma “Par valsts 
budžetu 2021. gadam” iekļauto aizņemšanās iespēju - 
aizņēmumu prioritāro investīciju projektu finansēšanai 
400 000 EUR apmērā.

Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” ieņēmumi 2021. 
gadam plānoti EUR 1  778 766, izdevumu daļa sastāda 
EUR 1 848 290. No 2021. gada 1. janvāra tika palielināta 
uzturēšanās maksa pansionātā Jaunāmuiža uz 20 EUR. 
Aģentūrā vidēji uzturas 250 iemītnieki, no kuriem 8, kas 
ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim. 

Ziedojumu un dāvinājumu budžets

Ziedojumu un dāvinājumu budžetā uz 2020. gada bei-
gām ir palicis atlikums 149 EUR apmērā, kas paredzēts 
izlietot konkrētiem mērķiem. 

Parādu un galvojumu izklāsts 

Krustpils novada parādu un galvojumu izklāsts ir re-
dzams 15. pielikumā. Kopējais parādu apjoms ir 3 439 740 
EUR. 2021. gadā plānots segt saistību maksājumus 
264 430 EUR apjomā.

Informāciju par lielākajiem paredzētajiem darbiem 
katrā pagastā var izlasīt pilnajā Paskaidrojuma rakstā 

Krustpils novada mājaslapā: www.krustpils.lv
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Kontaktinformācija 
atašienes pagasts Raimonds Spēks – 26565211 raimonds.speks@krustpils.lv 

Krustpils pagasts Andra Munce – 26602676, andra.munce@krustpils.lv

Kūku pagasts Dzintars Kalniņš – 26139764, dzintars.kalnins@krustpils.lv

Mežāres pagasts Nadežda Mitrofanova –26641668, nadezda.mitrofanova@krustpils.lv

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

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

APSTIPRINĀTI
ar Krustpils novada pašvaldības domes

2021. gada 27. janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr. 1, 6.punkts)

Krustpils novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 2021/2

“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni Krustpils novadā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu un 

 likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu slieksni mājsaimniecības atzīšanai par maz-
nodrošinātu Krustpils novadā.

2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 360 euro pirmajai vai vienī-
gajai personai mājsaimniecībā un 252 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

3. Mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecībā ienākumu un materiālā 
stāvokļa atbilstību maznodrošinātās mājsaimniecības statusam izvērtē Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 18.decembra 
saistošos noteikumus Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīša-
nu par maznodrošinātu Krustpils novadā”.

Paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums - Saeima pieņēma grozījumus likumā 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Likuma 14.panta sestajā daļā noteikts, ka 
par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepār-
sniedz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, kuru nosaka pašvaldības 
domes saistošajos noteikumos, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma normas. Izdarīti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. 
Likuma 33.pants nosaka minimālo ienākumu slieksni sociālās palīdzības sniegšanai, tre-
šā daļa nosaka, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka katra 
pašvaldība ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 
un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par 272 euro pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

2. Īss projekta satura izklāsts - Tiek noteikts jauns ienākumu līmenis Krustpils novadā 
deklarētajām personām, lai izvērtētu mājsaimniecības locekļu ienākumus un materiālo 
stāvokli atzīšanai par maznodrošinātu. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu - Nosakot 
jaunu ienākumu līmeni atzīšanai par maznodrošinātu, 2021.gada budžeta izdevumi pa-
redzami līdzvērtīgi 2020.gada izdevumiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā – Nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām - Atbildīgā iestāde par saistošo 
noteikumu izpildi ir Krustpils novada pašvaldības Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām - Saistošie noteikumi tiks 
publicēti informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks” un Krustpils novada pašvaldī-
bas  tīmekļvietnē.

Domes priekšsēdētājs K. Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības domes 
sēdē 17.februārī izskatītie lēmumi:

1. Par nomas līguma slēgšanu par paš-
valdībai piederošu telpu Atašienes pagas-
tā (pieņemts)

2.  Par nomas līguma pārslēgšanu par 
pašvaldībai piederošu telpu Atašienes pa-
gastā (pieņemts)

3. Par nomas līguma pārslēgšanu par 
pašvaldībai piederošu telpu Krustpils pa-
gastā (pieņemts)

4.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību pie-
šķiršanu (atlikts)

5. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam 
tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krust-
pils novadā (pieņemts)

6. Par Krustpils novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieces, bāriņtiesas lo-
cekles Kūku pagastā Sandras Ziediņas at-
brīvošanu no amata (pieņemts)

7. Par ilgtermiņa ieguldījumu novērtē-
šanas komisiju (pieņemts)

8. Par vēlēšanu iecirkņa adreses maiņu 
(pieņemts)

9. Par ziedojuma pieņemšanu (pie-
ņemts)

10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēša-
nu (pieņemts)

11. Par deklarētās dzīvesvietas anulēša-
nu (pieņemts)

12. Par deklarētās dzīvesvietas anulēša-
nu (pieņemts)

13. Par deklarētās dzīvesvietas anulēša-
nu (pieņemts)

14.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēša-
nu (pieņemts)

15. Par deklarētās dzīvesvietas anulēša-
nu (pieņemts)

16. Par zemes ierīcības projekta „Ogle-
nieku Lauki” apstiprināšanu (pieņemts)

17. Par dzīvojamās telpas īres līguma 
pagarināšanu (pieņemts)

18. Par valsts budžeta mērķdotācijas 
Antūžu pamatskolas izglītojamo ēdināša-

nai izlietošanu attālinātā mācību procesa 
laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas izslu-
dināšanu valstī (pieņemts)

19. Par Krustpils novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Vasarāji”, Krustpils 
pagasts, Krustpils novads otrās izsoles re-
zultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 
noslēgšanu (pieņemts)

20. Par Krustpils novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma “Graši”, Krustpils pa-
gasts, Krustpils novads otrās izsoles rezul-
tāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 
noslēgšanu (pieņemts)

21. Par nekustamā īpašuma “Avenītes”, 
Vīpes pagastā, Krustpils novadā trešās 
izsoles rezultātu un pārdošanu par brīvu 
cenu rīkošanu (pieņemts)

22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēša-
nu (pieņemts)

23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēša-
nu (pieņemts)

24. Par nekustamā īpašuma “D/s Vārpa 
Nr.3”, Kūku pagasts, Krustpils novads otrās 
izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 
(pieņemts)

25. Par nekustamā īpašuma “Mežara-
sas”, Kūku pagasts, Krustpils novads otrās 
izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 
(pieņemts)

26.  Par nekustamā īpašuma “Stacijas 
laukums”, Krustpils pagasts, Krustpils no-
vads otrās izsoles rezultātu un trešās izso-
les rīkošanu (pieņemts)

27. Par kustamas mantas izsoles rezultā-
tu un pirkuma līguma slēgšanu (pieņemts)

28. Par pašvaldības kustamās mantas 
otrās izsoles rezultātu un trešās izsoles rī-
košanu (pieņemts)

29. Par izmaiņām konkursa „Lēciens biz-
nesā” vērtēšanas komisijā (pieņemts)

Krustpils novada pašvaldība izsludina 
nevalstisko organizāciju (turpmāk – 
NVO) projektu konkursu

Krustpils novada pašvaldība izsludina 
nevalstisko organizāciju (turpmāk – NVO) 
projektu konkursu. Projekta iesniegumu 
pieņemšana notiks no 15.02.2021. līdz 
15.03.2021. plkst.16.00.

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski 
nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu 
Krustpils novadā, veicināt iedzīvotāju aktivi-
tāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināša-
nā, sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos, 
kā arī veicināt sadarbību starp pašvaldību un 
nevalstiskajām organizācijām.

Viena biedrība var iesniegt ne vairāk kā di-
vus projekta pieteikumus, un vienā projektā 
pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst būt 
lielāks par 1200 EUR. Projekta aktivitātēm 
jānotiek novada teritorijā  un ieguvējiem no 
projekta rezultātiem jābūt Krustpils novada 
iedzīvotājiem.

Projekta pieteikumu var iesniegt šādos 
veidos:

• personīgi iesniedz Krustpils novada 

pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī (pasta 
kaste pie administrācijas ēkas centrālajām 
durvīm);

• nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz ad-
resi: Krustpils novada pašvaldībai, Rīgas iela 
150A; Jēkabpils, LV5202;

• nosūta elektroniskā formātā parakstītu 
ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu 
novads@krustpils.lv ar norādi “NVO projektu 
konkursam”

Jautājumus par konkursa norises kārtību 
var sūtīt elektroniskā veidā uz e-pasta adresi 
vita.salmina@krustpils.lv ar norādi “NVO pro-
jektu konkurss” vai pa tālruņa Nr. 26183839.

Ar projekta pieteikuma sagatavošanas un 
iesniegšanas kārtību var iepazīties konkursa 
nolikumā Krustpils novada pašvaldības mā-
jaslapā : www.krustpils.lv

Dokumentu pārvaldības speciāliste
Diāna Ivanova

Sākas traktortehnikas valsts 
tehnisko apskašu sezona

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 
atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., 
arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, trak-
tortehnika un tās piekabes jāsagatavo un 
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt 
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehni-
kas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai 

OCTA polisei. No 2017.gada 30.jūnija par 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras 
sniegtajiem pakalpojumiem varēs samak-
sāt pirms pakalpojuma saņemšanas un  
TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. 
tālrunis 25436353 vai 25639642  vai www.
vtua.gov.lv

Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Vieta

Krustpils
novads

Krustpils 14.04. 10:30 13.05. 10:30 Spunģēni, “Robežnieki”

Variešu

14.04. 11:30 13.05. 11:30 Varieši, “Variešu darbnīca”

14.04. 13:00 13.05. 13:00 Medņi, “Tautoņi”

14.04. 14:00 13.05. 14:00 Antūži, “Kalnāres”

Atašienes 07.04. 13:00 06.05. 14:00 Atašiene, Liepu 14

Mežāres 07.04. 11:00 06.05. 11:00 Mežāre, “Autogarāža”

Kūku 21.04. 10:30 20.05. 10:30 Zīlāni, Laukezera 4

Vīpes 21.04. 12:00 20.05. 12:00 Vīpe, Neretas 6
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Iepazīstinām novada ļaudis ar Sociālā 
dienesta paveikto 2020.gadā, par izlieto-
tajiem budžeta līdzekļiem, sniedzot pakal-
pojumus un sociālo palīdzību.

Šobrīd daudz domu un pārdomu sa-
režģītajā situācijā, kāda valda visā valstī, 
tā skar ikvienu no mums, bet optimisms, 
labas domas un cerība nākotnei, lai ir ceļ-
vedis visu turpmāko laiku!

“Šī dzīve ir vienīgā, kas mums pieder, 
un mums jāprot šis augstākais dārgums 
glabāt, mums jāprot kaut ko no tā izveidot. 
Es domāju, gudrs ir tas, kas dzīvo tā, lai 
viņa ārējā dzīve saskanētu ar viņa iekšienē 
ilgoto, lai viņa lūpas runātu to pašu valodu, 
ko viņa sirds.”  /Zenta Mauriņa/

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzī-
ba ir divi lielie dzirnakmeņi, kuri sniedz 
atbalstu klientiem dzīves situācijās, kad 
paši saviem spēkiem nespēj vai neprot iz-
mantot pieejamos resursus. Ar katru gadu 
sociālie pakalpojumi tiek sniegti lielākā 
apmērā. Saņemot sociālos pakalpojumus, 
klientiem tiek dota iespēja apgūt jaunas 
prasmes, meklēt ceļus uz pieejamo resur-
su izmantošanu ilgstošākā laika periodā.  

Sociālie pakalpojumi
Pašvaldības sociālais dienests 2020.

gadā administrēja un nodrošināja šādus 
sociālos pakalpojumus:  

• atbalsts un sociālais darbs ar riska ģi-
menēm, 

• vecāku atbalsta grupu nodarbības, 
• apmācību programmas vecākiem: 

“Bērnu emocionāla audzināšana”,  
• aprūpes mājās pakalpojums, 
• ģimenes asistenta pakalpojums, 
• psihologa konsultācijas, 
• psiholoģiskā palīdzība institūcijā,
• ilgstoša sociālā aprūpe un  sociālā re-

habilitācija, 
• sociālā rehabilitācija dzīvesvietā vai 

institūcijā bērniem, kuri cietuši no prettie-
siskām darbībām, 

• sociālā rehabilitācija no vardarbības 
cietušām pieaugušām personām, 

• ģimenes atbalsta centra pakalpojums, 
• sociālo dzīvokļu izīrēšana;
• asistenta pakalpojums personām ar in-

validitāti pašvaldībā.
• Budžeta līdzekļu izlietojums sociālo 

pakalpojumu sniegšanai novada iedzīvo-
tājiem:

Gads Summa EUR
Pakalpojumu 

saņēmušo per-
sonu skaits

2018. 172118 116

2019. 193201 118

2020. 214735 87

Ilgstoša sociālā aprūpe un  sociālā re-
habilitācija 

Pēc novada iedzīvotāju lūguma, saņe-
mot iesniegumu tiek izvērtēta personas 
maksātspēja, pamatojoties uz personas 
sniegto informāciju par ienākumiem un 
noslēgtajiem uzturlīgumiem. Personas 
dzīvesvietā tiek veikta fizisko un garīgo 
spēju izvērtēšana un noteikts aprūpes lī-
menis.  

Uzturēšanās maksa pašvaldības aģen-
tūrā “Jaunāmuiža” diennaktī ir 20,00 EUR, 
kura daļēji tiek segta no personas ienāku-
miem, bet iztrūkstošā daļa no Sociālā die-
nesta budžeta līdzekļiem. 

Gads
Pakalpojumu sa-
ņēmušo personu 

skaits

Līdzfinan-
sējums 

no sociālā 
dienesta 
budžeta 

līdzekļiem 
EUR 

2018. 53 158878

2019. 54 172118

2020. 52 186129

 
2020.gadā pakalpojumu saņēmušo per-

sonu sadalījums pa pagastiem

Pagasts Pakalpojumu saņēmušo personu 
skaits

Atašiene 7

Krustpils 8

Kūkas 16

Mežāre 2

Variešas 8

Vīpe 11

2020.gadā ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšanai pašvaldības aģentūrā “Jaunā-
muiža” tika ievietotas 5 personas.

Personām, kurām ir likumīgie 
apgādnieki, sociālais dienests reizi gadā 
nosūta uzaicinājumu ierasties sociālajā 
dienestā, lai izvērtētu apgādnieka 
maksātspēju. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus, 1 persona 
saņēmusi SIA “Viesītes veselības un soci-
ālās aprūpes centrā” par summu 4605 EUR.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus 2020.gadā 
saņēmis 1 bērns Cesvaines novada Grašu 
Bērnu Ciematā par summu 9413 EUR. 

Atbalsta centra pakalpojums
Jēkabpils sociālā dienesta Ģimenes at-

balsta centrā pakalpojumu saņēmušas 6 
personas, bet 5 personas- Nodibinājumā 
“Latgales Reģionālais atbalsta centrs Ra-
sas pērles”, kopā par summu 4105 EUR. 

2020.gadā 2 personas saņēmušas soci-
ālo rehabilitāciju Nodibinājumā “Latgales 
Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles”, 
kā pieaugušās personas, kuras cietušas 
no vardarbības. Divas personas 2020.gadā 
uzsākušas saņemt rehabilitāciju, kā pieau-
gušās personas, kuras cietušas no vardar-
bības.

Ģimenes asistents 
Ģimenes asistents ir resurss ģimenēm ar 

bērniem. Ģimenes asistenta pakalpojums 
ir preventīvais darbs, kas nodrošina 
ģimenei atbalstu un apmācību sociālo 
prasmju apgūšanā, bērna aprūpē un 

audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā 
saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās 
rehabilitācijas plānu, lai novērstu bērnu 
izņemšanu no ģimenes.

Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludinā-
šanu valstī, pakalpojuma sniegšana tika 
ierobežota un pakalpojums sniegts vienai 
ģimenei par kopējo summu 508 EUR. 

Aprūpes mājās pakalpojums 
2020.gadā aprūpes mājās pakalpojumu 

saņēma 8 personas, tajā skaitā 1 vīrietis un 
7 sievietes. Pakalpojumu sniedza 8 aprū-
pētāji, kuri reģistrējušies VID kā pašnodar-
binātas personas, par kopējo summu 8109 
EUR.

Asistenta pakalpojuma sniegšanu per-
sonām ar invaliditāti

Pašvaldības pienākums ir nodrošināt 
valsts finansētu un pašvaldības adminis-
trētu asistenta pakalpojuma sniegšanu 
personām ar invaliditāti. Asistenta pakal-
pojums nepieciešams personu ar īpašām 
vajadzībām aktivitātēm ārpus mājokļa. 
Pakalpojumu nodrošina asistenti, kuri re-
ģistrējušies VID kā pašnodarbinātas per-
sonas:

Gads
Valsts 

finansējums EUR
Asistentu skaits

2018. 11852 12

2019. 15905 13

2020. 13942 11

Psihologa konsultācijas
Psihologa pakalpojumu novada iedzī-

votāji saņēma dažādās dzīves situācijās 
– stresa mazināšanai krīzes situācijā, kā 
arī psiholoģiskās izpētes veikšanai par ie-
spējamo vardarbību ģimenē vai ārpus tās. 
Psiholoģisko izpēti pieprasījušas dažādas 
institūcijas- Krustpils novada bāriņtiesa, 
Valsts policija un bērnu vecāki, ja radušies 
savstarpējie strīdi par bērna aprūpi un au-
dzināšanu.

Psihologa pakalpojumu sociālais die-
nests pērk, slēdzot pakalpojuma līgumu 
ar sertificētiem psihologiem, kā arī izman-
to valsts apmaksātos psihologa pakalpo-
jumus.

Psihologa pakalpojums ārkārtas situāci-
jas laikā iespēju robežās sniegts attālināti. 

Pašvaldības apmaksātie psihologa pa-
kalpojumi:

Gads

Personu, kas 
saņēmušas 
psihologa 

konsultācijas, skaits

Summa 
EUR

2018. 21 2108

2019. 24 3009

2020. 12 1866

Sociālā dienesta rīkotās bērnu/ 
jauniešu nometnes

2020.gada vasarā notika trīs bērnu/
jauniešu diennakts nometnes “Vilinā-
jums1”, “Vilinājums 2” un “Vilinājums 3”, 
katras ilgums -  piecas dienas. Nometnes 
notika Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā 
laikā no 13.07.2020. līdz 31.07.2020. No-
metnēs kopumā piedalījās 99 dalībnieki.

Šī darba rezultātā tika iepazīti visi bērni 
un jaunieši, kuri piedalījās nometnēs. No-
metņu dalībnieki iesaistīti vides uzkopša-
nā un uzlabošanā Atašienes pagasta Mari-
nzejas pils parkā un Brāļu Skrindu Atašie-
nes vidusskolas stadionā. Paldies Atašie-

nes vidusskolas vadībai un darbiniekiem, 
kuri laipni atvēlēja savas telpas  bērnu un 
jauniešu aktivitāšu izpausmēm!

Nometnes dalībnieku aktivitātes kup-
lināja Krustpils novada Vides un civilās 
aizsardzības nodaļas speciālisti, Atašienes 
pagasta jaunieši un citi aktīvisti. 

Vecāku atbalsta grupas nodarbības
Tās pulcējas katrā pagastā vienu reizi 

trīs nedēļās. Visos novada pagastos regu-
lāri notiek vecāku atbalsta grupu nodar-
bības, kuru darbība vērsta uz vecāku pras-
mju paaugstināšanu, izpratnes veidošanu 
par pozitīvas audzināšanas principiem un 
bērnu vecumposmu īpatnībām. Atbalsta 
grupu nodarbībās iesaistās pagastu sociā-
lie darbinieki, skolu pedagogi, psihologs 
un citi speciālisti, kuri var sniegt savas zi-
nāšanas un praktisko pieredzi, lai uzlabotu 
vecāku komunikācijas prasmes, iemaņas 
sadarbībā ar institūcijām un motivāciju 
sniegt saviem bērniem pilnvērtīgu audzi-
nāšanu un pozitīvu emocionālo atbalstu 
ikvienā dzīves jomā. Trūcīgo ģimeņu vecā-
kiem, kuri ir sociālās palīdzības saņēmēji, 
apmeklējums vecāku atbalsta grupā tiek 
noteikts kā obligāts līdzdarbības pienā-
kums, lai veicinātu ģimenes dzīves kvali-
tātes uzlabošanos. Interese par ģimeņu 
ar bērniem vecāku atbalsta grupu ir arī ci-
tiem vecākiem – ne Sociālā dienesta klien-
tiem, kas arī iesaistās šajās nodarbībās, un 
apmeklētāju skaitam ir tendence pieaugt.

Vecāku atbalsta grupu nodarbību regu-
laritāti traucēja noteiktais ārkārtas stāvok-
lis valstī. 

Izglītojošās atbalsta grupas vecākiem 
“Bērnu emocionālā audzināšana” 10 no-
darbības notikušas Kūku pagastā.

Atbalsts un sociālais darbs  ar riska 
ģimenēm

Uzvedības sociālās korekcijas program-
mas sastādītas 4 bērniem, sadarbojoties ar 
skolu pedagogiem, psihologiem, interešu 
izglītības pedagogiem. 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 un in-
dividuālajās konsultācijās.

Novērtēta nepieciešamība un sagata-
voti dokumenti sociālās rehabilitācijas 
saņemšanai dzīvesvietā vai institūcijā 
bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām 
darbībām, ģimenes asistenta pakalpojuma 
saņemšanai. 

Ikdienā tiek veiktas sarunas, konsultēša-
na, rehabilitācijas plāna sastādīšana; eko-
karte, genogramma, ģimenes dzīves aps-
tākļu pārbaudes, sociālās situācijas izvēr-
tēšana, risku novērtēšana, atbalsta snieg-
šana (darba meklēšanā, ģimenes budžeta 
plānošanā, sadzīves un juridisko jautāju-
mu risināšanā, medicīnas pakalpojumu 
saņemšanas plānošanā u.c. jautājumos), 
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.) Notiek regu-
lāra un rezultatīva sadarbība (arī regulāra 
sarakste) ar Valsts probācijas dienesta Jē-
kabpils nodaļu, Valsts policijas Zemgales 
reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kār-
tības policijas un Kriminālpolicijas nodaļu, 
Krustpils novadā esošo un arī citu skolu 

Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta 
darbība 2020.gadā skaitļos un faktos

Pakalpojumu izmaksas 
(2018. – 2020.) EUR 
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pedagogiem, vadītājiem un skolēnu atbalsta speciālis-
tiem, Krustpils novada pagastu pārvaldēm, medicīnas 
darbiniekiem, bāriņtiesu un citām institūcijām.

2020.gada laikā, Krustpils novada sociālā dienesta juri-
diskajā adresē Jēkabpilī, tika pieņemti iesniegumi un ap-
kalpotas 169 personas, pagastos pieņemto iesniegumu 
skaits: Atašiene – 133, Kūkas (Zīlānos) – 122, (Kūku ciemā) 
-  88, Krustpils – 108, Mežāre – 100,Variešas – 193 un Vīpe 
– 117, no tiem  102 iesniegumi pieņemti attālināti.

Gada laikā ir pieņemts 71 lēmums sociālo pakalpoju-
mu jomā:

• ievietošanai sociālās aprūpes institūcijā PA “Jaunā-
muiža”– 5;

• asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti paš-
valdībā piešķiršanai vai pakalpojuma klāsta papildināša-
nai – 14;

• psiholoģiskās izpētes veikšanai vai psihologa konsul-
tāciju saņemšanai – 12;

• sociālās rehabilitācijas saņemšanai dzīvesvietā bēr-
niem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām – 7;

• sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai ins-
titūcijā– 8;

• par ievietošanu Ģimenes atbalsta centrā – 3;
• par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai  pa-

kalpojuma saņemšanas termiņa pagarināšanu – 7;
• par maksātspējas izvērtēšanu – 3;
• valsts finansētā sociālās aprūpes un sociālās rehabili-

tācijas pakalpojuma piešķiršanai – 3;
• par ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai 

pārtraukšanu – 3;
• par administratīvā izdošanas termiņa pagarināšanu 

vai atteikumu pieņemt lēmumu – 2;
• par sociālā dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu – 4. 

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

Laikā no 2014.gada 1.janvāra nav mainījies ienākumu 
līmenis atzīšanai par trūcīgu.

Ja vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēne-
sī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro un 
izpildās virkne citu noteikumu, kuri noteikti 2010.gada 
30.marta Ministru kabineta noteikumos Nr. 299 “Noteiku-
mi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu” un pašvaldības saistošajos noteikumos, per-
sona vai ģimene atzīstama par trūcīgu.

2020.gada laikā pieņemti 976 lēmumi par statusa un 
sociālo pabalstu piešķiršanu un 8 lēmumi par atteikumu 
piešķirt statusu vai pabalstu. 

Atteikuma iemesli: 

Lēmums par 
atteikumu Atteikuma iemesls Gadījumu 

skaits

Piešķirt mājokļa 
pabalstu

Neatbilst saistošo noteikumu 
kritērijiem 2

Atzīt par 
maznodrošinātu Ienākumu neatbilstība 2

Atzīt par trūcīgu Ienākumu neatbilstība, 
neatbilstība MK noteikumiem 2

Piešķirts pabalstu 
krīzes situācijā

Tika apmierinātas visas 
pamatvajadzības 1

Piešķirt bērna 
piedzimšanas 

pabalstu

Neatbilst saistošo noteikumu 
kritērijiem 1

KOPĀ 8

Izsniegtas 189 izziņas atzīšanai par trūcīgu ģimeni (perso-
nu) un 180 izziņas atzīšanai par maznodrošinātu ģimeni 
(personu). 

Ārkārtas situācijas laikā no 13.03.2020. līdz 
09.06.2020 un no 09.11.2020. līdz 31.12.2020. trūcīgo 
un maznodrošināto personu (ģimeņu) izziņu derīguma 
termiņš tika pagarināts 107 gadījumos.

Rādītājs Personu 
skaits

Personas, kurām no 2020.gada sākuma vismaz 
vienu dienu ir bijis spēkā trūcīgas personas 

statuss
210

Personas, kurām no 2020.gada sākuma vismaz 
vienu dienu ir bijis spēkā maznodrošinātas 

personas statuss
201

Pēdējo gadu laikā trūcīgo personu skaits samazinājies 
no 254 personām 2019.gadā līdz 210 personām 2020.
gadā. Samazinājies arī maznodrošināto personu skaits no 
285 personām  2019.gadā līdz 201 personai 2020.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-
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 no-
vērtēšanas, apjoms Krustpils novadā

 
Gads Summa EUR

2018. 98110

2019. 76644

2020. 55454

Pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodro-
šināšanai saņēmēju skaits ir mainīgs pēdējo triju gadu 
laikā 

Gads Pabalstu saņēmušo  
personu skaits

2018. 77

2019. 49

2020. 58

Pabalsta saņēmēju skaita svārstības izskaidrojamas ar 
to, ka iedzīvotāji uzsākuši saņemt vecuma, invaliditātes 
pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu, noformējuši 
dokumentus uzturlīdzekļu saņemšanai, kā arī atraduši al-
gotu darbu. Sociālā dienesta darbinieki motivē klientus, 
palīdz izskaidrot kā noformējami nepieciešamie doku-
menti, informē par vakancēm darba tirgū.

Klienti pilda līdzdarbības pienākumus, sniedzot patie-
su informāciju par savu un ģimenes locekļu materiālo 
stāvokli.

Ir apstākļi, kuru dēļ klienti zaudē trūcīgas personas sta-
tusu un zūd iespēja saņemt GMI pabalstu:

• neierodas noteiktā termiņā Nodarbinātības valsts 
aģentūrā;

• izbrauc no valsts;
• atrod algotu darbu;
• atsakās uzrādīt faktiskos ienākumus u.c. gadījumos.

Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmēru, izmaksas kārtību 
un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu pašval-
dība ir noteikusi saistošajos noteikumos.

Gads Pabalstu saņēmušo personu skaits

2018. 512

2019. 402

2020. 331

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.

Saistošajos noteikumos noteikts pabalsts veselības ap-
rūpei, 2020.gadā šim mērķim izlietoti 5152 EUR:

• medikamentu iegādei nepilngadīgajiem bērniem – 
132 EUR;

• briļļu iegādes izdevumu segšanai nepilngadīgajiem 
bērniem – 434 EUR;

• par ārstēšanos slimnīcā – 915 EUR;
• atsevišķu situāciju, kas saistītas ar  veselības uzlaboša-

nu risināšanai – 3669 EUR. 
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

Bērna piedzimšanas pabalsts

Gads Izmaksāts EUR Pabalstu saņēmušo 
ģimeņu skaits

2018. 11688 45

2019. 16548 59

2020. 13538 47

Pabalsts bērna izglītībai piešķirts un izmaksāts 7850 
EUR, apbedīšanas izdevumu segšanai- 5583 EUR, politiski 
represētajām personām- 3750 EUR un pēc atgriešanās no 
ieslodzījumu vietas- 180 EUR.

Ārkārtas situācijas laikā sociālie darbinieki nodrošina ie-
dzīvotāju pieņemšanu klātienē pēc iepriekšēja pieraksta, 
nodrošināta iesniegumu pieņemšana attālināti,  apseko-
šana dzīvesvietā veikta tikai neatliekamos gadījumos.  

Ikdienas darbs saistīts ar lēmuma projektu sagatavoša-
nu, sociālās situācijas izvērtēšanu, sociālo pamatvajadzī-
bu izvērtēšanu, konsultēšanu, iedzīvotāju informēšanu, 
EAFVP atbalsta komplektu saņemšanu, izsniegšanu un 
atskaišu sagatavošanu,  personas ikdienā veicamo dar-
bību un vides novērtēšanu, dalību vasaras nometņu or-
ganizēšanā, izvērtēšanu sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu saņemšanai,  aprūpes līmeņa noteikšanu personas 
ievietošanai ilgstošas sociālās rehabilitācijas institūcijā, 
klientu pavadīšanu uz dažādām ārstniecības iestādēm 
un  institūcijām, apbedīšanas pakalpojumu organizēša-
nu,  dalību bāriņtiesas 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  2020.gadā apmeklējuši kursus, seminārus, ve-
binārus un supervīziju:

•  Bērnu tiesību aizsardzība;
•  Bērnu un pusaudžu agresivitāte. Krīzes situācijas ie-

tekme uz agresijas izpausmēm;
•  Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu vadīša-

na;
•  Sociālā darba klienta problēma. Noteikšana, definē-

šana, risināšana;
•  Sociālais darbinieks pēc ārkārtas situācijas – emocijas 

un profesionalitāte;
•  Sociālais darbs un HIV – izaicinājums, iespējas un at-

balsts;
•  Darbs ar personām ar garīgās attīstības traucēju-

miem;
•  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, 2020.gadā 
sagatavoja un iesniedza apstiprināšanai vairākus saistošo 
noteikumu grozījumu projektus:

1.Grozījumi 2017.gada 20.decembra saistošajos notei-
kumos Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pa-
balstiem”;

2. Grozījumi 2013.gada 18.decembra saistošajos notei-
kumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krust-
pils novada pašvaldībā”.

Sagatavots un iesniegts apstiprināšanai 2020.gada 
19.februāra domes sēdē “Krustpils novada pašvaldības 
Sociālā dienesta darbības, attīstības programma un rīcī-
bas plāns 2020. – 2026.gadam”. 

Rīcības plāna realizācijas procesa novērtēšana un iden-
tificētās pārmaiņas atspoguļotas Krustpils novada pašval-
dības informatīvā izdevuma “Krustpils Novadnieks” 2021.
gada 3.februāra izdevumā.

Izdoti Iekšējie noteikumi, lai noteiktu vienveidīgu rīcī-
bu vienādos gadījumos – “Kārtība, kādā sociālā dienesta 
darbinieki rīkojas ārkārtējās situācijas laikā ar mērķi iero-
bežot Covid-19 izplatību”.

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

Notikušas 7 darbinieku sanāksmes, kuru laikā veiktas 
pārrunas par izmaiņām likumdošanā, izstrādāti iekšē-
jo noteikumu un saistošo noteikumu projekti. Ārkārtas 
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situācijas laikā darbinieku iepazīstināšana ar dažādiem 
normatīvajiem aktiem notikusi elektroniski, saņemta 
atgriezeniskā saite par iepazīšanos ar dokumentiem.

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.

Atsevišķu materiālās palīdzības pabalstu (bērna pie-

dzimšanas pabalsta, apbedīšanas  pabalsta, pabalsta pēc 
atgriešanās no ieslodzījuma vietas) un sociālo pakalpo-
jumu (psihologa konsultācijas, sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu piešķiršanai institūcijā utt.) pieprasīšanai 
personas iesniegumu var iesniegt sociālajā dienestā Jē-
kabpilī vai pagastos pie sociālajiem darbiniekiem.

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. 

Krustpils novada mazaizsargātākajām personām 2020.
gada novembrī un decembrī izdalītas atkārtoti lietojamās 
higiēniskās sejas maskas.

Paldies Krustpils novada pašvaldībai par iespēju sniegt 
novada iedzīvotājiem palīdzību un atbalstu budžeta lī-
dzekļu ietvaros un izrādīto sapratni mūsu darbā!

Paldies sadarbības partneriem! Risināmie jautājumi un 
problēmsituācijas iegūst citu redzējumu, uzklausot dažā-
du speciālistu viedokli.  

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 
uzklausīt jūs, sadzirdēt jūsu vajadzības, kuras, iespēju 
robežās, spētu realizēt, veicinot jūsu aktīvu iesaistīšanos 
savu problēmu risināšanā.

2020.gada 24.novembrī Saeima pieņēma grozījumus So-
ciālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, savukārt 
2020.gada 17.decembrī Ministru kabinets pieņēma notei-
kumus Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” . 
Minētie normatīvie akti stājās spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Sīkāku informāciju var iegūt Krustpils novada pašvaldī-
bas tīmekļvietnē – www.krustpils.lv, sadaļā Sabiedrība – So-
ciālais dienests – Sociālā palīdzība.

Sīkāku informāciju var iegūt zvanot sava pagasta sociā-
lajam darbiniekam.

Sociālā dienesta kolektīva vārdā – 
vadītāja Benita Dzelme

2020.gada nogalē Krustpils novada pašvaldība organi-
zēja konkursu “Jaunatnes gada balva 2020’’. Krustpils no-
vada pašvaldība  šī gada laikā vēlas iepazīties un iepazīsti-
nāt arī ikvienu novada iedzīvotāju ar konkursa “Jaunatnes 
gada balva 2020” nomināciju uzvarētājiem- jauniešiem  
un viņu atbalstītājiem, kuri pašaizliedzīgi darbojušies, 
veicinot jaunatnes politikas attīstību pašvaldībā.

Nominācijā “Gada skolēns 2020” balvu saņēma Brāļu 
Skrindu Atašienes vidusskolas 11.klases skolniece Estere 
Čevere.

Estere ir sevi pierādījusi kā gudru, atbildīgu, aktīvu, at-
saucīgu un jauku personību. Estere aktīvi darbojas skolas 
pašpārvaldē, aktīvi iesaistās dažādu pasākumu plānošanā, 
organizēšanā un vadīšanā. Estere prot iesaistīt arī pārējos 
skolas biedrus aktivitātēs, cenšas, lai skolas dzīve kļūst arvien 
interesantāka. Estere ir aktīva arī ārpus skolas. Estere ir aktīvi 
iesaistījusies Atašienes jauniešu telpu labiekārtošanā, pro-
jekta “Darbojamies, līdzdarbojamies” ietvaros kopā ar citiem 
jauniešiem labiekārtoja Līgo laukumu Atašienē. Brīvajā laikā 
Estere dejo jauniešu deju kolektīvā “Zvirbuļi”, kā arī darbojas 
jaunsardzē. Neskatoties uz visām aktivitātēm ārpus mācī-
bām, Estere visus 11 gadus ir bijusi skolā izcilniece.

1. Estere, pirms sāksim uzdot jautājumus, nosauc 3 sev 
raksturīgās īpašības, kas sākas ar to pašu burtu, ar kuru sākas 
tavs vārds. 

Enerģiska, entuziastiska un elastīga. 
2. Kā tu pati sevi raksturotu? 
Esmu atbildīga, atvērta un emocionāla, man patīk, ja lietas 

notiek pēc noteiktas kārtības, bet varu pielāgoties arī nepa-
redzētiem notikumiem, nebaidos izrādīt savas emocijas, tas 
bieži vien ir mīnuss, jo redzot kādu raudam, man arī jāraud. 
Esmu jautra, man patīk izsmieties tā, ka jau sāp vaigi un vē-
ders. 

3. Kā tu raksturotu izglītības iestādi, kurā tu mācies? 
BSAV ir kā dzijas kamols, kas satīts no vislabākajiem dzīpa-

riem, ar vislielākajām rūpēm un mīlestību. Esmu ļoti patei-
cīga, ka spēšu pabeigt savas vidusskolas gaitas tieši te - vis-
skaistākajā skolā pie ezera, kurā ir visdraudzīgākais skolas ko-
lektīvs un kur ikvienu uzņem ar vislielākajām rūpēm, katram 
atrod savu pieeju, jo mēs visi esam tik atšķirīgi. 

4. Kāds ir tavs mīļākais mācību priekšmets? 
Visdrīzāk, tā ir vēsture, man patīk izzināt dažādus vēstures 

faktus – to cēloņus un sekas. 
5. Kādas ir sajūtas saņemot konkursa “Jaunatnes gada bal-

va 2020” nomināciju – Gada skolēns? 
Tas ir ļoti pacilājoši. Ir jauki apzināties, ka citi tevi novērtē, 

tas liek strādāt vēl aktīvāk. Šī balva man būs kā lielisks atspē-
riena punkts, lai tiektos uz vēl lielākiem sasniegumiem. 

6. Kā tev šķiet, kāpēc tieši tu ieguvi nomināciju- Gada sko-
lēns? 

Šis jautājums jāuzdod žūrijai, kas izvērtēja pieteikumus. 
Domāju, ka no svara ir tas, ka esmu aktīva gan skolā, gan ār-
pus tās. Cenšos piedalīties visos iespējamajos pasākumos, 
piedaloties gūstu ne tikai jaunas zināšanas un pieredzi, bet 
arī prieku. 

7. Kā tu to visu spēj apvienot ar mācībām? Kas tevi mudi-
na/ motivē būt aktīvai gan skolā, gan ārpus tās? 

Viss ir sakārtojies tā, ka ārpusskolas aktivitātes man netrau-
cē mācībām. Teikšu godīgi, man ļoti patīk dienas, kas ir ļoti 
aizpildītas, pirms gulēt iešanas ir gandarījums par padarīto, 
diena nav pavadīta bezdarbībā. Skolā mani motivē labas at-
zīmes, ārpus skolas man motivācija nav jāmeklē, jo es daru 
to, kas man patīk. 

8. Kādi ir tavi hobiji? 
Man patīk dejot, jau ceturto gadu darbojos jaunsardzē, 

nevar nepieminēt arī manu velosipēdu, kas bieži ir mans la-
bākais sabiedrotais. 

9. Tev nav svešs arī brīvprātīgais darbs. Pastāsti lūdzu par 
savu brīvprātīgā pieredzi. 

Kā brīvprātīgais esmu piedalījusies gan Krustpils novada 
organizētajos pasākumos, gan Jaunsardzes Centra organizē-
tajos pasākumos. Esmu piedalījusies ''Sēlijas novada jauniešu 
dienā'', šajā vasarā ar draudzenēm izklaidējām nometnes '' 
Vilinājums'' dalībniekus, taču visvairāk atmiņā palikusi pie-
dalīšanās Pāvesta Franciska vizītē Aglonā, kur kā brīvprātīgā 
piedalījos pateicoties jaunsardzei. 

VAM nometnē 2020.gada vasarā
10. Tu darbojies arī jaunsardzē. Pastāsti nedaudz par 

tavu darbību šajā organizācijā?
Jaunsardzē sāku darboties mācoties 8. klasē, kad tā tik-

ko parādījās mūsu skolā. Pirms tam nebiju sastapusies ar 
neko militāru. Pirmās nodarbības neatceros, bet domāju, 
ka man viss padevās tīri labi, jo jau pēc kāda laika varēju 
palīdzēt mazākajiem skolēniem. Labākās atmiņas saistās 
tieši ar jaunsardzes nometnēm, kurās esmu ieguvusi des-
mitiem jaunu paziņu un draugu. Mani lielākie panākumi 
jaunsardzē ir soļošana 4. maija svētkos Jēkabpilī, kā arī 
soļošana 18. novembra parādē Rīgā. 

Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos 2018.gadā 
11.Lūdzu, pastāsti par savu radošo darbību deju kolek-

tīvā "Zvirbuļi"?
Atašienes kultūras namā dejoju jau no 3 gadu vecuma. 

Pakāpeniski nonācu arī līdz lielajiem ''Zvirbuļiem''. Sāku-
mā biju diezgan kautrīga un noslēgta, bet pakāpeniski ie-
jutos kolektīvā. Ar ''Zvirbuļiem'' piedalījos arī 2018. gada  
Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, tas man 
bija ļoti liels un neaizmirstams notikums. Šobrīd dejojam 
katrs atsevišķi savās mājās, nevaru sagaidīt, kad atsāksies 
klātienes mēģinājumi. 

Estere Čevere - "Saka, ka katra laime esot zemē atrasta, 
kas protot, tas atrodot"

VAM nometnē 2020.gada vasarā

Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos 2018.gadā 

Ar ģimeni 9.klases izlaidumā
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Sveču un Meteņu mē-
nesis februāris Antūžu pa-
matskolā iesākās ar Sveču 
dienas atzīmēšanu. Audzi-
nāšanas grupu nodarbību 
laikā skolēni meklēja infor-
māciju par dažādu krāsu 
sveču nozīmi, par to, kuras 
krāsas sveces piemērotas 
katrai horoskopa zīmei. Tad 
sveču kompozīciju izstādei 
rūpīgi tika izveidoti krāsai-
ni radošie darbiņi. Izstādē 
varēja aplūkot sveces, da-
rinātas no dažādiem mate-
riāliem. Tā kā Sveču dienā 
izteiktās vēlēšanās piepil-
dās, jaunāko klašu skolēni 
un cerību bērni sagatavoja 
savu vēlmju plakātus un 
lūdza svecei, lai vēlmes īs-
tenojas. Vecāko klašu au-
dzēkņi risināja krustvārdu 
mīklu par svecēm. Atmi-
nējumi nemaz tik viegli 
nedevās rokās. Pēc rūpīgi 
padarīta darba grupiņās 
sveču gaismā notika sirsnī-
gas sarunas pie tējas tases 
un saldumiem.

Arī Meteņu atzīmēšana 

skolā šogad notika, atse-
višķi darbojoties grupiņās. 
Cik labi, ka šajā grūtajā 
laikā daba dāvājusi mums 
tik daudz sniega! Skolas 
uzkalniņš sauktin sauca  
bērnus priecāties, izbau-
dot nobraucienus no kal-
na ar ragaviņām un snie-
ga dēļiem. Ne mirkli bērni 
nejutās piekusuši. Jo vairāk 
nodarbību svaigā gaisā, jo 
vairāk pozitīvu emociju un 
enerģijas mācību un audzi-
nāšanas darbam. Tā kā līdz 
ar Meteņiem noslēdzas 
masku gājienu laiks, sko-
lēni, audzinātāju mudināti, 
darināja dažādas dzīvnieku 
maskas, mācījās tautas-
dziesmas un ticējumus par 
Meteņiem. Katras grupas 
audzēkņi sagatavoja Me-
teņdienas video sveicienu 
saviem skolasbiedriem. 
Dažus, maskās ietērptus, 
nemaz nevarēja pazīt.

Tā, pavisam nemanot, 
arī Valentīndiena klāt. 
Grupu telpas rotāja bēr-
nu veidotie noformējuma 

elementi. Lai sagatavotos 
Mīlestības dienai, strādāja 
visi. Izmantojot interešu 
izglītības nodarbību va-
dītājas S.Bogdanovičas 
idejas, tapa sirsniņu vitrā-
žas, ko palīdzēja sagata-
vot pirmsskolas izglītības 
grupiņas „Sprīdīši” auklītes 
Lidija un Una Stradiņas. 
Skolēnu pašpārvaldes da-
lībnieki rūpējās par Valen-
tīndienas pasta piegādi. 
Grupu audzēkņi apmainī-
jās ar labiem vārdiem un 
Mīlestības dienas video 
novēlējumiem. Ikvienam 
bija iespēja uzņemt foto 
pie īpašās „sirsniņu sienas”, 
par ko rūpējās klašu au-
dzinātāji. Svētais Valentīns 
bērniem atsūtīja vēstuli un 
saldumus pateicībā par la-
biem vārdiem un darbiem. 
Vēstulē bija dots arī norā-
dījums skolēniem izpildīt 
mājas darbu – sirsnīgi sa-
mīļot savus vecākus. 

Vēl jau februārī jāpaspēj 
paveikt daudz. Skolēniem 
nopietni jāizpēta ģimenes 

locekļu iegūtās profesijas, 
to plusi un mīnusi, jāpa-
domā, kuru profesiju izvē-
lēties pašiem nākotnē. Ka-
mēr sniegs, jāsteidz baudīt 
prieki uz kalniņa, jāiepazīst 
ziema mežā un tuvējā ap-
kārtnē, par piedzīvoju-
miem jāveido zīmējumi iz-

stādei. Jāsagaida, kad sals 
atkāpsies, lai atkušņa laikā 
dotu vietu sniegavīru jaut-
rajiem startiem.

Sirsnīgs paldies visiem, 
kuri čakli un radoši strādā! 
Lai piepildās viens no cerī-
bu bērnu lūgumiem Sveču 
dienā- lai viss gads mūsu 

skolas kolektīvam ir gaišu-
ma, siltuma un labestības 
pilns!

Inese Fokičeva
Antūžu pamatskolas 

direktora vietniece 
audzināšanas jomā

Ar ģimeni 9.klases izlaidumā
12. Kas tev sagādā vislielāko prieku? 
Vislielāko prieku man sagādā panākumi - skolā un ār-

pus tās, arī ģimenes locekļu un draugu panākumi. Priecī-
ga esmu arī tad, ja man apkārt esošie ir laimīgi. Vispār šajā 
ziņā neesmu pārāk izvēlīga, jo arī vienkārši skaists laiks aiz 
loga man sagādā lielu prieku.  

13. Kas tevi iedvesmo? 
Mani iedvesmo apkārtējo sasniegumi, tas liek man 

censties vēl vairāk, līdzināties viņiem. Ja viņi var, kāpēc lai 
es nevarētu?

14. Pastāsti, lūdzu, par savu lielāko sasniegumu/panā-
kumu?

Tā kā jaunsardze tiešām ir mana sirdslieta, es teikšu, ka 
tā ir piedalīšanās 4. maija parādē Jēkabpilī, kur man bija 
tas gods soļot pašā pirmajā rindā. 

15. Kādi ir Krustpils novada jaunieši? 
Piedaloties dažādos pasākumos, esmu iepazinusies ar 

lielu daļu Krustpils novada jauniešiem un varu teikt, ka 
viņi ir ļoti draudzīgi, atvērti un zinātkāri, pats galvenais, 
viņiem netrūks interesantu ideju, kuras varētu realizēt 
dzīvē. 

16. Kā jauniešus motivēt sekot saviem sapņiem un ne-
nobīties no pirmajām grūtībām tos realizējot? 

Visiem ir bail no grūtībām, bet bez tām nav nekādas 
uzvaras sajūtas. Kā tu novērtēsi sasniegto, ja to paveicot 

neesi sevi izaicinājis vai izgājis no komforta zonas? Tieši šī 
grūtību pārvarēšana rada lielāko gandarījuma sajūtu.

17. Tavuprāt, ko ir nepieciešams paveikt jauniešu labā, 
lai viņus ieinteresētu palikt vai izbraukušos atgriezties 
dzīvot savā novadā?

Mācoties 11. klasē, ar katru dienu paliek aktuālāks jau-
tājums par profesijas izvēli, tāpēc domāju, ka ļoti no svara 
ir nodrošināt jauniešiem darba vietas, lai pēc studiju beig-
šanas viņi varētu uzsākt darba gaitas tieši savā novadā. 

Angelīna Tukiša
Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

Februāra aktivitātes Antūžu pamatskolā

Projekts “Bibliotēka” izsludina konkursu jaunajiem rakstniekiem
Lasīšanas veicināšanas 

projekts “Bibliotēka” izsludi-
na pieteikšanos jauno rakst-
nieku romānu konkursam, 
kā rezultātā ar ilggadēja lat-
viešu literatūras mecenāta 
“Baltic International Bank” 
atbalstu tiks izdots viens 
agrāk nepublicēta autora 
darbs. Pieteikties konkur-
sam iespējams līdz šī gada 
1. aprīlim, manuskripti jā-
iesniedz līdz šī gada 31. au-
gustam.

“Bibliotēkas” jauno rakst-
nieku konkurss radīts ar 
mērķi veicināt jauno lat-
viešu prozas rakstnieku iz-
augsmi. Uzvarētāja darbs 
saņems 3000 EUR lielu fi-
nansiālu atbalstu romāna 
izdošanai, apmaksātu pub-
licitāti projekta “Bibliotēka” 
ietvaros, kā arī iespēju vienu 
kalendāro mēnesi pavadīt 
Starptautiskajā Rakstnieku 
un tulkotāju mājā (SRTM) 
Ventspilī.

Lai piedalītos, jaunajiem 
rakstniekiem vispirms ir 
jāpiesaka sava dalība kon-
kursā, aizpildot pieteikuma 
formu šeit. Savukārt darbus 
iespējams iesniegt tuvākā 

pus gada laikā. Organiza-
tori cer, ka šāda pieeja mo-
tivēs piedalīties ne vien tos 
rakstniekus, kuru darbi jau 
ir pabeigti, bet arī rosinās 
aktīvāk rakstīt tiem, kas ro-
mānus iesākuši vai vēl tikai 
vēlas sākt.

Manuskriptu konkursam 
drīkst iesūtīt jebkurš inte-
resents vecumā no 18 ga-
diem, kuram Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā (LNB) nav 
reģistrētu izdotu grāmatu 
romāna žanrā un kurš nav 
autors jebkāda žanra grā-
matām, kas tiražētas vairāk 
nekā 2000 eksemplāru lielā 
apjomā. Lai veicinātu jauno 
rakstnieku izaugsmi un la-
sīšanā ieinteresētu jaunus 
cilvēkus, organizatori notei-
kuši, ka konkursam var tikt 
pieteikti darbi, kas atbilst 
romāna žanrā sarakstītam 
literāram darbam, kurš spēj 
ieinteresēt lasītājus vidējā 
vecumā no 18 līdz 30 ga-
diem. Iesniegtais darbs var 
būt mīlestības, fantāzijas, 
fantastikas, piedzīvojumu 
vai kāda cita žanra paveida 
romāns. Darbs var būt gan 
fikcija, gan balstīts uz patie-

siem notikumiem. Iesnieg-
tajam darbam jābūt latviešu 
valodā un vismaz 50  000 
vārdus garam. Ar šiem un 
citiem konkursa noteiku-
miem sīkāk iespējams iepa-
zīties konkursa nolikumā.

Par dalību konkursā pa-
redzēta dalības maksa, kas 
tiks dalīta pēc “early bird” 
un “late bird” principa. Visi 
finansiālie līdzekļi, ko orga-
nizators iegūs no konkursa 
dalības maksas, tiks novir-
zīti nozīmīgākā ikgadējā 
notikuma literatūras nozarē 
– Latvijas Literatūras gada 
balva (LALIGABA) – atbals-
tam, ko ik gadu finansiāli at-
balsta projekta “Bibliotēka” 
iniciators “Baltic Internatio-
nal Bank”.

Darbu vērtēšana notiks 
vairākās kārtās. Pirmkārt, sa-
darbībā ar LNB tiks izvērtēta 
dalībnieku un iesūtīto ma-
nuskriptu un darbu autoru 
atbilstība konkursa noliku-
mam. Otrkārt, manuskrip-
tu fragmenti tiks nodoti 
publiskam balsojumam un 
tos vērtēs arī žūrijas komi-
sija. Pēc tam pieci publiskā 
balsojuma favorīti un pieci 

žūrijas favorīti tiks izvirzīti 
pusfinālam un nodoti žūri-
jas komisijas vērtējumam. 
Žūrijas komisijas vērtējuma 
rezultātā trīs labākie darbi 
tiks nodoti izskatīšanai iz-
devniecībai “Dienas Grāma-
ta”, kas izvēlēsies uzvarētāju. 
Darbu vērtēšanas procesu 
plānots veikt divus mēne-
šus.

“Katrs izcils autors reiz ir 
piedzīvojis tos izšķirošo brī-
di – uzsākt darbu, spert pir-
mo soli pretī sasniegumam,” 
saka projekta “Bibliotēka” 
idejas autore un iniciatore 
Jekaterina Belokoņa. “Noti-
cēt sev un savām spējām ir 
lielākais mūsdienu izaicinā-
jums, jo īpaši literatūrā, jo 
tās vērtība uzplaukst un at-
klājas tikai ilgtermiņā. Arī es 
pati zinu, cik svarīgi ir iegūt 
sajūtu, ka kāds tevi atbalsta 
un tic taviem spēkiem. Ar šo 
konkursu vēlamies sniegt 
iedrošinājumu jaunajiem 
rakstniekiem – būt drosmī-
giem, uzdrīkstēties parādīt 
savus darbus plašākai sa-
biedrībai. Arī mums pašiem, 
projektam “Bibliotēka”, šis ir 
jauns sākums, tāpēc ceram 

uz jauno rakstnieku atsau-
cību un atbalstu, jo mērķis 
mums visiem ir viens – lite-
ratūra. Literatūra ļauj runāt 
un iemūžināt mūsu sasnie-
gumus, pārdzīvojumus, ri-
sinājumus, garīgās vērtības. 
Literatūra un valoda – tās ir 
katras tautas ilgmūžības at-
slēga. Tās ir līdzeklis mūsu 
intelektuālo un radošo spē-
ju attīstīšanai un dzīves izzi-
nāšanai.”

Jauno rakstnieku kon-
kursa sadarbības partneri: 
Latvijas Nacionālā bibliotē-
ka, Latvijas Literatūras gada 
balva (LALIGABA), Ventspils 
Starptautiskā Rakstnieku un 
tulkotāju māja, izdevniecība 
“Dienas Grāmata”.

Jauno rakstnieku kon-
kurss ir lasīšanas veicinā-
šanas projekta “Bibliotēka” 
ceturtās sezonas iniciatīva. 
Projekts “Bibliotēka” ir lat-
viešu literatūras mecenāta 
“Baltic International Bank” 
iniciēts sociāls projekts ar 
mērķi veicināt lasīšanu un 
rakstniecību Latvijā. “Bib-
liotēka” savu darbību sāka 
2018. gadā, publicējot inter-
viju sēriju ar Latvijas litera-

tūrā un kultūrā nozīmīgām 
personām par literatūras 
vērtību cilvēka dzīvē. Patei-
coties plašajai sabiedrības 
atsaucībai un iesaistei, 2019. 
gadā projekts tika turpināts 
ar ceļojošās izstādes “Dzim-
tas grāmata” izveidi, savu-
kārt 2020. gadā tika radīta 
sērija ģimenēm ar maziem 
bērniem “Iemīlēt grāma-
tu!” un klajā nāca izdevums 
“Dzimtu ģerboņi mūsdienu 
Latvijā”. Projekta ietvaros 
regulāri tiek veidotas ini-
ciatīvas un aicinājumi dažā-
dām sabiedrības grupām, ar 
mērķi pievērst uzmanību li-
teratūrai kā pārmantojamai 
vērtībai un vecināt lasīšanas 
paradumu veidošanos sa-
biedrībā. Vairāk informācijas 
projekta “Bibliotēka” mājas 
lapā:  www.manabiblioteka.
lv un sociālo tīklu profilos In-
stagram, Facebook un Twit-
ter (@manabiblioteka).

 
Papildu informācija:

Daiga Katrīna Bitēna
Projekta “Bibliotēka” 

koordinatore 
un satura veidotāja
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2020. gada aprīlī un maijā uzņēmums 
SIA “GALLUSMAN” vērsās Krustpils novada 
un Jēkabpils pilsētas pašvaldībās, infor-
mējot par ieceri bijušā Jēkabpils lidlauka 
teritorjā, aptuveni 50 ha platībā īstenot 
apjomīgu investīciju projektu, kas paredz 
līdz 100 milj. eiro investīcijas moderna olu 
un to produktu ražotnes kompleksa izvei-
dē, radot līdz 200 jaunas darba vietas. 

Ņemot vērā no pašvaldībām saņemto 
konceptuālo atbalstu, ražotnes projekta 
izvērtēšanai 2020. gada jūlijā tika uzsākts 
ietekmes uz vidi novērtējums un 2020. 
gada augustā notikusi projekta sākotnējā 
sabiedriskā apspriešana. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ietva-
ros vērtētas divas iespējamās ražotnes 
infrastruktūras izvietojuma alternatīvas, 
vērtēta ražotnes darbības ietekme uz gai-
sa kvalitāti, radītā trokšņa novērtējums, 
transporta plūsmas intensitātes izmaiņas, 
augsnes, grunts, gruntsūdeņu un virsze-
mes ūdeņu piesārņojuma iespējamības 
novērtējums, ietekme uz dabas vērtībām 

un bioloģisko daudzveidību, veikta uzņē-
muma darbības risku analīze, kā arī vēr-
tēta iespējamā ietekme uz cilvēka veselī-
bu. Novērtējumā konstatēts, ka darbības 
ietekme nepārsniegs cilvēku veselības 
aizsardzībai noteiktos gaisa kvalitātes nor-
matīvus un vadlīnijas, kā arī neradīs nega-
tīvu ietekmi uz tuvākajām apdzīvotajām 
teritorijām. Ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumu sagatavoja uzņēmums SIA “Geo 
Consultants”.

Ar sagatavoto ietekmes uz vidi novēr-
tējuma ziņojumu no 2021. gada 4. marta 
ikvienam interesentam būs iespējas ie-
pazīties tīmekļa vietnēs www.krustpils.
lv, www.jekabpils.lv un www.geoconsul-
tants.lv (sadaļā “Vides izpēte/Paziņojumi 
(IVN)”) un līdz 2021. gada 5. aprīlim sniegt 
savus rakstiskus priekšlikums, nosūtot tos 
SIA „Geo Consultants” (Olīvu iela 9, Rīga, 
LV-1004, tālrunis: tālrunis: 67627504, e-
pasts: gc@geoconsultants.lv) un Vides 
pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības 
ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, 

fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.
lv).

Laika posmā no 2021. gada 15. marta 
līdz 19. martam neklātienes formā (attāli-
nāti) norisināsies ietekmes uz vidi novērtē-
juma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme, kuras laikā ikvienam interesen-
tam būs iespējas iepazīties ar projekta ie-
tekmes uz vidi novērtējuma video prezen-
tāciju (no 15. marta būs pieejama tīmekļa 
vietnēs www.krustpils.lv, www.jekabpils.
lv un www.geoconsultants.lv), kā arī sūtīt 
intersējošos jautājumus uz e-pasta adresi 
gc@geoconsultants.lv.

2021. gada 17. martā no plkst. 16:00 no-
tiks arī ietekmes uz vidi novērtējuma tieš-
saistes videokonference (pieejas saite tiks 
publicēta 15. martā tīmekļa vietnē www.
geoconsultants.lv), kuras laikā ikviens in-
teresents, kas šai videokonferencei pie-
slēgsies, varēs tiešsaistē uzdot savus in-
teresējošos jautājumus plānotā ražotnes 
projekta sakarā.

Pēc minētās ietekmes uz vidi novērtē-
juma sabiedriskās apspriešanas pabeig-
šanas, ziņojums nepieciešamības gadī-
jumā tiks papildināts un iesniegts Vides 
pārraudzības valsts birojam izvērtēšanai 
un atzinuma saņemšanai. Tikai pēc atzinu-
ma saņemšanas būs iespējama projekta 
turpmāka virzība, tajā skaitā būvprojekta 
sagatavošana. Kompleksa būvniecību plā-
nots uzsākt 2021. gada beigās, bet pilnas 
jaudas ekspluatāciju sākt 2024. gadā. 

Ražotnes kompleksā paredzēts izbūvēt 
16 dējējvistu novietnes, 9 jaunputnu izau-
dzēšanas novietnes, putnu barības ražoša-
nas cehu, olu un olu produktu ražošanas 
cehu un saistošās inženierkomunikācijas 
– ūdensapgādes, kanalizācijas, notek-
ūdeņu attīrīšanas, elektroapgādes, gāzes 
apgādes un sakaru tīklu infrastruktūru. 
Tāpat paredzēts izbūvēt modernas putnu 
mēslu pārstrādes iekārtas, kas aprīkotas ar 
augstas efektivitātes gaisa attīrīšanas sis-
tēmu, kā arī koksnes biomasas katlu māju 
kompleksa siltumapgādes vajadzībām. 
Elektroapgādes jaudu nodrošināšanai uz 
ražošanas ēku jumtiem paredzēts uzstādīt 

saules paneļus.
Ražotnes kompleksa teritorijā nav pa-

redzēta putnu mēslu krātuvju izbūve, kas 
ir galvenais nelabvēīgu smaku rašanās 
cēlonis citos putnkopības uzņēmumos. Tā 
vietā tiks nodrošināta radīto putnu mēslu 
tūlītēja pārstrāde. 

Ražotnes tehnoloģiskajos procesos un 
aprīkojumā tiks ieguldītas būtiskas inves-
tīcijas, lai ražošanas procesus nodrošinātu 
automātiskas un uz inovācijām balstītas 
iekārtas. Tāpat ražošanas ēkas un terito-
riju paredzēts aprīkot ar konstruktīviem 
elementiem un ieviest virkni citus risinā-
jumus, kas samazina darbības nelabvēlīgo 
ietekmi uz vidi un blakus esošajām terito-
rijām.   

Galvenā saražotā produkcija būs čau-
malu olas un dažādi olu produkti - šķidrie 
olu produkti (dažādas olu masas ar vai bez 
piedevām), olu pulveris (dažādi to veidi), 
vārītas olas, ēdienu pagatavošanas saga-
taves, uztura bagātinatāji u.c. Līdz 90% no 
visas produkcijas paredzēta eksportam.

Kā papildus produkts ar augstu ekspor-
ta potenciālu, kas tiks saražots putnu mēs-
lu pārstrādes rezultātā, būs žāvēts un gra-
nulēts organiskais augsnes minerālmēs-
lojums, kas izmantojams lauksaimniecībā 
fosilo vai rūpnieciski ražoto minerālmēslu 
vietā. Mēslojuma ražošanā paredzēta sa-
darbība ar Latvijas uzņēmumiem SIA “Bal-
tic BioRefinery Park” un SIA “Generis”, kas 
specializējas mēslošanas, augu aizsardzī-
bas un bioracionālo produktu un to ražo-
šanas tehnoloģiju izstrādē.

Ražotnes kompleksa izveide un darbī-
ba ne tikai veicinās nodokļu ieņēmumus 
valsts un pašvaldību budžetos, bet arī ra-
dīs plašas biznesa attīstības iespējas dau-
dziem vietējiem uzņēmējiem, piemēram, 
būvniekiem, lauksaimniekiem, transpor-
ta pakalpojumu sniedzējiem, iepakoju-
ma ražotājiem un citiem. Tāpat tiks radīti 
priekšnoteikumi bijušā Jēkabpils lidlauka 
teritorijas turpmākai sakārtošanai, radot 
labvēlīgus apstākļus citu ražošanas uzņē-
mumu piesaistīšanai. 

Tiks uzsākta sabiedriskā apspriešana olu ražotnes 
izveidei bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā

Paziņojums par SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu 
ražotnes kompleksa izveides ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: Olu un olu produk-
tu ražotnes kompleksa izveide Krustpils 
novada Krustpils pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA 
“GALLUSMAN”, reģ. nr. 40103895261, juri-
diskā adrese: Ikšķiles nov., Ikšķile, Tīnūžu 
šoseja 17, LV-5052, tālrunis: 28449491. 

Paredzētās darbības norises vieta:  
Krustpils pagasts, Krustpils novads (seko-
jošos nekustamajos īpašumos bijušā Jē-
kabpils lidlauka teritorijā: “Pasilnieki” (ka-
dastra Nr. 5668 007 0277) zemes vienībās 
ar kadastra apzīmējumiem 5668 007 0298, 
5668 007 0307, 5668 007 0319; “Logistikas 
parks” (kadastra Nr. 5668 007 0295) zemes 
vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5668 
007 0301, 5668 007 0302, 5668 007 0312, 
5668 007 0308; “Lidlauka ceļi” (kadastra Nr. 

5668 007 0372) zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 5668 007 0372; “Lidlauka 
taka” (kadastra Nr. 5668 007 0320) zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 
0320; “Pasile” (kadastra Nr. 5668 007 0468) 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
5668 007 0462).

Informācija par IVN procedūru: Vides 
pārraudzības valsts birojs 08.07.2020. ir 
pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/8 par ietekmes 
uz vidi novērtējuma piemērošanu vistu 
novietņu kompleksa - olu un olu produktu 
ražotnes izveidei Krustpils novada Krust-
pils pagastā un 05.10.2020. izsniedza ie-
tekmes uz vidi novērtējuma programmu 
Nr. 5-03/15. Ziņojums „Olu un olu pro-
duktu ražotnes kompleksa izveide Krust-
pils novada Krustpils pagastā” sagatavots 

2021. gada februārī.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Geo Con-

sultants” (Olīvu ielā 9, Rīga, LV-1004, tālru-
nis: tālrunis: 67627504, e-pasts: gc@geo-
consultants.lv, www.geoconsultants.lv).

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var ie-
pazīties attālināti no 2021. gada 4. marta 
tīmekļa vietnēs – www.krustpils.lv, www.
jekabpils.lv un www.geoconsultants.lv 
(sadaļā Vides izpēte/Paziņojumi (IVN)).

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības 
pārvaldības likuma 20. pantu sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme notiks neklātienes 
formā (attālināti) no 2021. gada 15. mar-
ta līdz 2021. gada 19. martam  (videopre-
zentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs 
www.krustpils.lv un www.geoconsultants.
lv, sākot ar šī gada 15. martu), kuras laikā 

ieinteresētajām pusēm būs iespēja uzdot 
jautājumus un saņemt atbildes, rakstot 
uz ierosinātājas pārstāvja e-pasta adresi:  
gc@geoconsultants.lv. Tiešsaistes video-
konference notiks 2021. gada 17. martā 
plkst. 16:00 (pieejas saite tiks publicēta 
tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv šī 
gada 15. martā).

Rakstiskus priekšlikumus vai viedok-
ļus par ziņojumu var iesniegt SIA „Geo 
Consultants” (Olīvu ielā 9, Rīga, LV-1004, 
tālrunis: tālrunis: 67627504, e-pasts: gc@
geoconsultants.lv, www.geoconsultants.
lv) un Vides pārraudzības valsts birojā 
(Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tāl-
runis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: 
vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 
2021. gada 5. aprīlim.
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ANNA UPELNIECE 
02.02.2021. (89)

GLAFIRA JASKEVIČA 
03.02.2021. (88)

MALDA JORDĀNE 
07.02.2021. (60)

JĀNIS JAKSONS 
11.02.2021. (72)

RIČARDS BAŽIS 
11.02.2021. (70)

ALFONS ZELTIŅŠ 
12.02.2021. (81)

JĀZEPS GRAUZS 
12.02.2021. (65)

NIKOLAJS ANTANOVIČS 
14.02.2021. (67)

VERONIKA MEŽINSKA 
15.02.2021. (88)

SERGEJS BODROVS 
17.02.2021. (36)

Krustpils novada dzimtsaraKstu 
nodaļā reģistrētie 
mūžībā aizgājušie iedzīvotāji

Lai Laimas rokas ceļas svētījot,
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,

Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
4 jaundzimušie - 2 zēni un 2 meitenes. 

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

Saule riet un rietēdama 
Osim zelta jostu kar. 

Sargiet mīlu! Mīla trausla, 
Viņa viegli salūzt var. 

Liecas dardedze pār jūru, 
Liegsim pirkstiem viņus skar. 

Ticiet mīlai! Mīla stipra – 
Bēdu kalnu pacelt var.

- Eižens Vēveris –

Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 2 laulības. 
                                                                     

Lai vienmēr jūsu dzīves ceļā lēkā saules stari, kas dienu no dienas 
liek ticēt mīlestībai!

                                                                                 


