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IEVADS 

 Krustpils novada attīstības programma 2013. - 2019.gadam (turpmāk tekstā – Attīstības programma) 
ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas Krustpils novada vidēja termiņa 
attīstības prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi, kā arī to īstenotāji un finanšu resursi ilgtermiņa stratēģisko 
uzstādījumu īstenošanai, kas nodefinēti Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. - 2030.gadam.  

 Attīstības programma 2013. – 2019.gadam tika izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 
Nr. 1/DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/061 “Krustpils novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma 
izstrāde kvalitatīvai pašvaldības attīstības plānošanas procesa nodrošināšanai” ietvaros, apstiprināta ar 
19.12.2012. lēmumu nr.19, 54.p. “Par Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 
apstiprināšanu”. 

 Attīstības programma 2013. – 2019.gadam sastāv no 5 sadaļām: 

1) Pašreizējās situācijas raksturojums, SVID analīze; 
2) Stratēģiskā daļa; 
3) Rīcības plāns (7 gadu periodam); 
4) Investīciju plāns (3 gadu periodam); 
5) Uzraudzības plāns. 

Rīcības plāns 2013. – 2019.gadam, tā īstenošanas laikā ir aktualizēts 2016.gadā, apstiprināts ar 
Krustpils novada domes 17.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 4.p). 

Investīciju plāns, tā īstenošanas laikā (posmā no 2013.gada līdz 2019.gadam) ir aktualizēts katru gadu 
kopā ar pašvaldības ikgadējā budžeta apstiprināšanu. 

Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam īstenošanas uzraudzība veikta 2014.gadā. 

Krustpils novada attīstības programma 2020. – 2026.gadam izstrāde uzsākta, pamatojoties uz 2018. 
gada 19. septembra Krustpils novada pašvaldības domes sēdes lēmumu “Par Krustpils novada attīstības 
programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.9, 1.punkts) un tā pielikumu Darba 
uzdevums Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādei, kur viens no izstrādes  
uzdevumiem ir veikt “Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam” izvērtējumu, sagatavojot 
kopsavilkumu par sasniegtajiem rezultātiem un priekšlikumus iekļaušanai “Krustpils novada attīstības 
programmā 2020. – 2026.gadam”. Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam īstenošanas 
izvērtējums papildināts ar tematiskiem attēliem (sagatavoja SIA “Reģionālie projekti”). 

Attīstības programmas sadaļā Uzraudzības plāns ir sniegts priekšlikums attīstības programmas 
uzraudzības ziņojuma struktūrai, kas daļēji ir ņemts vērā sagatavojot šo attīstības programmas 2013.-
2019.gadam īstenošanas izvērtējumu. 

Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam īstenošanas izvērtējums veikts, lai novērtētu Attīstības 
programmas 2013. - 2019.gadam ieviešanas rezultātus un sasniegumus, kā arī novērtētu Attīstības 
programmas ietvaros īstenoto darbību radīto tiešo ietekmi uz teritorijas attīstības procesu vidējā termiņā un 
sniegtu priekšlikumus iekļaušanai Krustpils novada attīstības programmā 2020. - 2026.gadam. 

Attīstības programmas īstenošanas novērtējumā ir apkopoti publiski pieejami dati tīmekļa vietnēs un 
Krustpils novada pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu informācija par savā jomā paveikto (dati 
uz 11.10.2019.).  
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1. Krustpils novada teritorijas attīstības stratēģiskie uzstādījumi 

Krustpils novada teritorijas attīstības ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi noteikti Krustpils novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā 2013. - 2030.gadam (turpmāk tekstā – Krustpils novada IAS), kas ir hierarhiski augstākais 
ilgtermiņa vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments Krustpils novadā. Krustpils novada IAS ir 
nodefinēta teritorijas attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes, telpiskās attīstības perspektīva, 
ekonomiskā specializācija.  

Krustpils novads – krustceles ekonomikas izaugsmei, dabas un kultūras vērtību attīstībai un visaptverošai 
sabiedrības labklājībai. 

 

Attēls 1: Krustpils novada stratēģiskie uzstādījumi ilgtermiņā un vidējā termiņā 

Krustpils novada teritorijas ekonomiskā specializācija – novada ekonomiskā specializācija jeb novada 
konkurētspējīgās nozares nodefinētas Krustpils novada IAS, ņemot vērā Krustpils novada ģeogrāfisko 
izvietojumu, esošās stiprās puses un iespējas, pieejamos dabas resursus, infrastruktūru un vēsturiskās.  

Novada ekonomiskā specializācija jābalsta uz sekojošu nozaru attīstību: 

▪ lauksaimniecība un ar lauksaimniecisko ražošanu un pārstrādi saistītie uzņēmumi. Veicināt 
bioloģiskās lauksaimniecības attīstību; 

▪ mežsaimniecības un kokapstrādes nozares attīstība; 
▪ vieglās rūpniecības uzņēmumi, transporta, tranzīta un loģistikas pakalpojumi; 
▪ ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes uzņēmumi; 
▪ tūrisma nozares (īpaši izceļot dabas tūrismu) attīstība.   

Atbilstīgi stratēģiskajiem mērķiem ir izvirzītas ilgtermiņa prioritātes un vidēja termiņa prioritātes un no tām izriet 
rīcību virzieni un uzdevumi (Tabula 1.). 

Tabula 1: Rīcības virzieni un uzdevumi 

SM1 IZGLĪTOTS 

UN AKTĪVS 

CILVĒKS. 

IEDZĪVOTĀJU 

SKAITA 

SAGLABĀŠANA UN 

PALIELINĀŠANA 

 

VTP1 RADOŠS, 

APŅĒMĪGS UN 

RĪCĪBAS VIRZIENS UZDEVUMI 

RV1 Izglītība un 

sports 

U1 Uzlabot un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un 
materiāltehnisko bāzi, veicināt konkurētspēju  

U2 Attīstīt un veicināt mūžizglītības iespējas 

U3 Uzlabot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un attīstīt 
pakalpojumu dažādību 

RV2 Kultūra un 

tradīcijas 

U4 Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko 
bāzi, attīstīt kultūras iestāžu pakalpojumu piedāvājumu 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

ILGTERMIŅA 
PRIORITĀTES 

2030.GADS (IP)

VIDĒJA TERMIŅA 
PRIORITĀTES 

2019.GADS (VTP)

Izglītots un aktīvs 
cilvēks. Iedzīvotāju 

skaita saglabāšana un 
palielināšana

IP1 Labklājības līmeņa 
paaugstināšana un 

nodrošināti pakalpojumi

VTP1 Radošs, 
apņēmīgs un izglītots 

cilvēks drošā vidē

Sakārtota dzīves telpa 
un dabas vides 
līdzsvarota un 

dinamiska savstarpējā 
mijiedarbība

IP2 Vienmērīga novada 
teritorijas attīstība un 
sakārtota dzīves vide

VTP2 Apdzīvojuma 
centru sasniedzamība 

un pašvaldības 
infrastruktūras 
sakārtošana

Ekonomiskās vides 
sakārtošana 

uzņēmējdarbības 
veicināšanai un 

attīstībai 

IP3  Ilgtspējīga un 
racionāla resursu 

izmantošana

VTP3 Industriālo un 
agrāro teritoriju attīstība 

un saglabāšana
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IZGLĪTOTS CILVĒKS 

DROŠĀ VIDĒ 

U5 Aktivizēt iedzīvotāju līdzdarbību visos procesos un attīstīt 
tradīcijas 

RV3 Veselība, 
sociālie pakalpojumi 
un drošība 

U6 Uzlabot veselības aprūpes iestāžu infrastruktūru un 
materiāltehnisko bāzi 

U7 Attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru un pilnveidot 
pakalpojumu pieejamību 

U8 Pilnveidot sabiedrisko drošību 

RV4 Jaunatnes 
politika 

U9 Attīstīt jaunatnes aktivitāšu daudzveidību 

RV5 NVO darbība U10 Atbalstīt NVO sektora darbību 

 

SM2 SAKĀRTOTA 

DZĪVES TELPA UN 

DABAS VIDES 

LĪDZSVAROTA UN 

DINAMISKA 

SAVSTARPĒJĀ 

MIJIEDARBĪBA 

 

VTP2 APDZĪVOJUMA 

CENTRU 

SASNIEDZAMĪBA UN 

PAŠVALDĪBAS 

INFRASTRUKTŪRAS 

SAKĀRTOŠANA 

RĪCĪBAS VIRZIENS UZDEVUMI 

RV6 Pārvalde un 

sadarbība 

U11 Uzlabot pašvaldības komunikāciju ar visām 
ieinteresētajām pusēm un veicināt starptautisko sadarbību 

U12 Nodrošināt efektīvu un atvērtu vietējās pašvaldības 

darbību 

RV7 Satiksmes 
infrastruktūra 

U13 Uzlabot satiksmes infrastruktūru 

U14 Pilnveidot ceļu satiksmes drošību 

RV8 Energoefektivitāte 
un inženiertehniskā 
infrastruktūra 

U15 Uzlabot un attīstīt inženierinfrastruktūru 

U16 Attīstīt ēku un būvju apsaimniekošanu 

RV9 Publiskās 
teritorijas 
labiekārtošana 

U17 Labiekārtot publisko ārtelpu 

 

SM3 EKONOMISKĀS 

VIDES SAKĀRTOŠANA  

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

VEICINĀŠANAI UN 

ATTĪSTĪBAI 

 

VTP3 INDUSTRIĀLO 

UN AGRĀRO 

TERITORIJU 

ATTĪSTĪBA UN 

SAGLABĀŠANA 

RĪCĪBAS VIRZIENS UZDEVUMI 

RV10 Dabas resursi U18 Nodrošināt dabas resursu racionālu un ilgtspējīgu 
izmantošanu  

RV11 
Uzņēmējdarbības 
attīstība 

U19 Veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību un nozaru 
attīstību 

RV12 Tūrisms U20 Veicināt tūrisma nozares attīstību 

2. Attīstības programmas īstenošanas sasniegtie rādītāji un izpilde 

Attīstības plānošanas procesa svarīgs elements ir uzraudzības sistēmas izveide, ar kuras palīdzību iespējams: 
- izmērīt teritorijas attīstību; 
- izmērīt attīstības programmas īstenošanas rezultātus; 
- novērtēt attīstības programmas īstenošanas rezultātu radīto ietekmi ilgākā laika periodā. 
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2.1. Attīstības rādītāji un darbību rezultatīvie rādītāji 

Attīstības programmas 2013. - 2019.gadam sadaļā Uzraudzības plāns sniegts priekšlikums par attīstības 
programmas īstenošanas uzraudzības procesu, kas ietver 3 soļus: 

1) tiek apkopoti dati par teritorijas attīstības rādītājiem (Tabula 2); 
2) tiek apkopoti dati par darbību rezultatīvajiem rādītājiem (Tabula 3); 
3) tiek apkopoti un izvērtēti dati par īstenotajiem uzdevumiem un rīcībām, kas noteikti Rīcības plānā 

(Tabula 4) un īstenotie projekti, kas noteikti Investīciju plānā (Tabula 5, Tabula 6). 

Tabula 2: Teritorijas attīstības rādītāji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Datu avots: CSP uz gada sākuma 
2 Datu avots: CSP 
3 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā (datu avots: Krustpils novada pašvaldības publiskie gada pārskati pret 
iedzīvotāju skaitu (pēc PMLP datiem – pastāvīgo iedzīvotāju skaits Krustpils novadā) 
4 Šeit un turpmāk tabulā - salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu 

 

 

 

 

Gads 

Pastāvīgo 
iedzīvotāju 

skaits1 

Demogrāfiskās 

slodzes līmenis2 

Bezdarba līmenis 

(%) (uz 31.janvāri) 

Iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa 
apmērs uz vienu 

iedzīvotāju (EUR3) 

Teritorijas attīstības 
indekss 
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2013. 6053 -4 614 0 12,4 - 294,68 38,84 -0,542 77. vieta 

2014. 5977 -76 616 2 10,6 -1,8 307,17 12,49 -0,579 79. vieta 

2015. 5908 -69 629 13 8,4 -2,2 338,99 31,82 -0,624 85. vieta 

2016. 5828 -80 636 7 8,9 0,5 340,56 1,57 -0,544 79. vieta 

2017. 5747 -81 618 -18 8,0 -0,9 376,29 35,73 -0,694 88. vieta 

2018. 5603 -144 629 11 7,1 -0,9 411,89 35,60 - - 



Attīstības programmas 2013.-2019.gadam Darbības rezultātu rādītāju tabulā rādītāji par 2013.gadu nav uzrādīti skaitliskā veidā, bet noteikts plānotais 
ilgtermiņa attīstības virziens. 

Tabula 3: Darbības rezultātu rādītāji 

 
Nr. 
p.k. 

 
Darbības rezultātu rādītājs 

 
Datu avots 

2017. 2018. 

Tendence 
salīdzinājumā ar 

iepriekšējo 

gadu (  →) 

Kāds bija 2013.gadā 
noteiktais plānotais 

ilgtermiņa 
attīstības 
virziens 

Iedzīvotāji un apdzīvojums 

1.  Iedzīvotāju skaits gada sākumā CSP 5 747 5 603 -144  Nemainīgs vai pieaug 

2.  
Demogrāfiskās slodzes līmenis gada 
sākumā 

CSP 618 629 11 pieaudzis Pozitīvs 

3.  Līdz darbaspējas vecumam CSP 901 890 -11  Pieaug 

4.  Darbaspējas vecumā CSP 3 553 3 440 -113  Nebija noteikts 

5.  Virs darbaspējas vecuma CSP 1 293 1 273 -20  Mainīgs 

6.  Ilgtermiņa migrācijas saldo CSP -65 -35 
-30 2018.g. 
samazinājies 

Pozitīvs  

7.  
Starptautiskā ilgtermiņa migrācijas 
saldo 

CSP -33 -20 
-13 2018.g. 
samazinājies 

Nebija noteikts 

8.  Dabiskais pieaugums CSP -79 -72 
-7 2018.g. 
samazinājies, bet ar 
negatīvu zīmi 

Pozitīvs 

9.  Dzimušo bērnu skaits CSP 60 47 
-13 2018.g. 
samazinājies 

Pieaug 

10.  Noslēgto laulību skaits CSP 35 31 
-4 2018.g. nedaudz 
mazāk 

Pieaug 

11.  Šķirto laulību skaits CSP 27 15 
12 2018.g. 
samazinājies 

Samazinās vai 
nemainīgs 

12.  
Iedzīvotāju faktiskais skaits 
Atašienes pagastā 

CSP 590 577 -13  Nemainīgs vai pieaug 

13.  
Iedzīvotāju faktiskais skaits Krustpils 
pagastā 

CSP 862 843 -19  Nemainīgs vai pieaug 

14.  
Iedzīvotāju faktiskais skaits Kūku 
pagastā 

CSP 1 844 1 823 -21  Nemainīgs vai pieaug 

15.  
Iedzīvotāju faktiskais skaits Mežāres 
pagastā 

CSP 688 656 -32  Nemainīgs vai pieaug 

16.  
Iedzīvotāju faktiskais skaits Variešu 
pagastā 

CSP 1 101 1 063 -38  Nemainīgs vai pieaug 
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17.  
Iedzīvotāju faktiskais skaits Vīpes 
pagastā 

CSP 662 641 -21  Nemainīgs vai pieaug 

Pārvaldība 

18.  
Pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumi 

Pašvaldība 7 812 418 8 400 943  Pieaug 

19.  
Pašvaldības speciālā budžeta 
ieņēmumi 

Pašvaldība 1 118 736 1 845 040  Pieaug 

20.  
Pašvaldības ienākumi no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa 

Pašvaldība 2 349 537 2 492 769  Pieaug 

21.  
Pašvaldības ienākumi no īpašuma 
nodokļa 

Pašvaldība 509 777 529 603  Nemainīgs vai pieaug 

22.  
Pašvaldības ienākumi no nenodokļu 
ieņēmumiem 

Pašvaldība 172 874 213 285  Nemainīgs vai pieaug 

23.  
Vidējais novada mājaslapas 
apmeklētāju skaits 

Pašvaldība 95 367 
 

100 095 
 

 Pieaug 

24.  
Novada pašvaldības pārstāvju 
organizētu tikšanos ar iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem skaits 

Pašvaldība 

5 reizes – ar 
iedzīvotājiem, 
3 reizes – ar 
uzņēmējiem 

4 reizes – ar 
iedzīvotājiem, 
3 reizes – ar 
uzņēmējiem 

→ Pieaug 

25.  Aktīvu NVO skaits 
Pašvaldība, 
Lursoft 

 

39 biedrības 
1 nodibinājums 
3 reliģiskas 
organizācijas 

 Pieaug 

26.  
Aktīvu jauniešu biedrību vai citu 
formu skaits 

Pašvaldība 
Nav jauniešu 
biedrību 

Nav jauniešu 
biedrību 

 Tiek izveidoti 

27.  Īstenoto projektu kopskaits Pašvaldība 
26 īstenoti,  5 vēl 
tiek īstenoti 
2019.gadā 

8 īstenoti, 6 vēl 
tiek īstenoti 
2019.gadā 

→ Pieaug 

Pakalpojumi 

28.  Izglītības iestāžu skaits Pašvaldība 7 7 → Mainīgs 

29.  Sporta iestāžu skaits Pašvaldība 

2 sporta zāles, 
izglītības iestāžu 
sporta 
infrastruktūra 

2 sporta zāles, 
izglītības iestāžu 
sporta 
infrastruktūra 

→ Saglabājas 

30.  Bibliotēku skaits Pašvaldība 

9, t.sk. 7 
bibliotēkas un 2 
apkalpošanas 
centri 

9, t.sk. 7 
bibliotēkas un 2 
apkalpošanas 
centri 

→ Saglabājas 

31.  Kultūras iestāžu skaits Pašvaldība 7 kultūras nami, 7 kultūras nami, → Saglabājas 
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1 amatniecības 
centrs 

1 amatniecības 
centrs 

32.  
Sociālo un veselības aprūpes iestāžu 
skaits 

Pašvaldība 

2 (Sociālais 
dienests, 
pansionāts 
“Jaunāmuiža”) 

2 (Sociālais 
dienests, 
pansionāts 
“Jaunāmuiža”) 

→ Saglabājas 

33.  Atpūtas un rekreācijas vietu skaits 
Pašvaldība 
 

30 30 → Saglabājas  

34.  Kopējais izglītojamo skaits Pašvaldība 

521 skolēni 
vispārējās 
izglītības 
iestādēs, 
154 bērni PI 
grupās 

526  skolēni 
vispārējās 
izglītības 
iestādēs, 
163 bērni PI 
grupās 

→ Nemainīgs vai pieaug 

35.  Kopējais skolotāju skaits Pašvaldība 

90 – skolotāji  
vispārējās 
izglītības 
iestādēs, 
15 – skolotāji PI 
grupās 

88 – skolotāji  
vispārējās 
izglītības 
iestādēs, 
16 – skolotāji PI 
grupās 

→ Nemainīgs vai pieaug 

36.  
Novadā pieejamo mūžizglītības 
programmu un īstenoto projektu 
skaits 

Pašvaldība 
Nepiedāvā 
programmas 

Iesaistās projektā 
“Nodarbināto 
personu 
profesionālās 
kompetences 
pilnveide” 

→ Pieaug 

37.  
Kopējais aktīvo bibliotēku lietotāju 
skaits 

Pašvaldība 1 721 1671  Nemainīgs vai pieaug 

38.  Pašdarbības kolektīvu skaits Pašvaldība 29 29 → Nemainīgs vai pieaug 

39.  Kultūras pasākumu skaits Pašvaldība 
Vidēji gadā virs 
100 

Vidēji gadā virs 
100 

→ Nemainīgs vai pieaug 

40.  Sporta pasākumu skaits Pašvaldība 

15 – novada 
mēroga 
pasākumi, 
12 – pasākumi, 
kas notika 
pagastos 

16 – novada 
mēroga 
pasākumi, 
10 – pasākumi, 
kas notika 
pagastos 

→ Pieaug 

41.  
Sociālo pabalstu (dažādu) saņēmēju 
skaits 

Sociālais dienests 641 566  Samazinās 

42.  Ģimenes ārstu skaits NVD 5 5 → Nemainīgs vai pieaug 
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43.  Ceļu satiksmes negadījumu skaits CSDD 45 55  Samazinās 

44.  Reģistrēto ugunsgrēku skaits VUGD 37 51  Samazinās 

45.  Noziedzīgo nodarījumu skaits Iekšlietu ministrija 94 93 → 
Samazinās 
 

Resursi, vide un kultūrvēsturiskais mantojums 

46.  Augstvērtīgo LIZ zemju kopplatība LAD, VZD Nav datu Nav datu  
Nemainīgs, 
saglabājas 

47.  Meža zemju teritoriju kopplatība, ha VMD 42450,34  42485,26  Nemainīgs vai pieaug 

48.  
Izmantoto derīgo izrakteņu atradņu 
skaits 

LVĢMC 6 Nav datu  Pieaug 

49.  
Vides izglītības un informatīvo 
pasākumu skaits 

Pašvaldība 0 1  Pieaug 

50.  
Labiekārtotu vides un 
kultūrvēsturiskā mantojuma objektu 
skaits 

Pašvaldība 2 nav  Pieaug 

51.  Zivju resursu papildināšanas apjoms Pašvaldība 
Īstenoti 6 zivju 
aizsardzības 
projekti 

Īstenoti 3 zivju 
aizsardzības 
projekti 

 Pieaug 

52.  
Piesārņoto un degradēto vietu  
rekultivācija vai sanācija 

LVĢMC, 
Pašvaldība, 
īpašnieki 

Nav veikta Nav veikta → Pieaug 

Tehniskā infrastruktūra 

53.  
Pašvaldības ielu garums ar 
asfaltbetona segumu (km) 

CSP 11 10  Pieaug 

54.  Rekonstruētie pašvaldības ceļi (km) Pašvaldība - 18,22 → Pieaug 

55.  Rekonstruētie valsts autoceļi (km) LVC Nav datu Nav datu - Pieaug 

56.  Jaunu valsts autoceļu izbūve (km) 
Satiksmes 
ministrija 

Nav izbūvēti Nav izbūvēti - Pieaug 

57.  
Gājējiem un velobraucējiem 
paredzētie ceļi (km) 

Pašvaldība - - - Pieaug 

58.  Apgaismoto ielu/ceļu īpatsvars (%) Pašvaldība 12% 23,23%  Pieaug 

59.  Dzīvojamo māju skaits Pašvaldība 

48 
(daudzdzīvokļu 
dzīvojamās 
mājas) 

48 
(daudzdzīvokļu 
dzīvojamās 
mājas) 

→ Pieaug 

60.  
Centralizētās siltumapgādes 
pakalpojumu saņēmēju skaits 

Pašvaldība 274 274 → Nemainīgs vai pieaug 

61.  
Centralizētās ūdensapgādes 
pakalpojumu saņēmēju skaits 

Pašvaldība 753 756  Pieaug 
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62.  
Centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu saņēmēju skaits 

Pašvaldība 714 716  Pieaug 

63.  
Atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu saņēmēju skaits 

Pašvaldība 
1320 (noslēgto 
līgumu skaits) 

1415  Pieaug 

64.  

Īstenotie pašvaldības un 
daudzdzīvokļu ēku 
energoefektivitātes celšanas 
pasākumi 

Pašvaldība 
1 (Atašienes 
kultūras nams) 

1 (Atašienes 
kultūras nams) 

→ Pieaug 

65.  
Īstenoto tehniskās infrastruktūras 
projektu kopskaits 

Pašvaldība 

2 
kanalizācijas 
pieslēgumu 
izveide 
Spuņģēnos, 
ūdenssaimniecība 
Antūžu ciemā 

2 
ūdenssaimniecība 
Antūžu ciemā, 
kanalizācijas 
sistēmas izbūve 
Vīpē 

→ Pieaug 

Ekonomika  

66.  
Tirgus sektora ekonomiski aktīvi 
uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem 

CSP 
80, t.sk. 19 – 
komersanti, 61 – 
pārējie uzņēmumi 

Nav datu 
(uz 25.07.2019.) 

 Netika noteikts 

67.  Ekonomiski aktīvi uzņēmumi CSP 479 
Nav datu  
(uz 25.07.2019.) 

 Pieaug 

68.  Reģistrēto bezdarbnieku skaits  NVA 252 285  Samazinās 

69.  

Strādājošo mēneša vidējā darba 
samaksa (bruto), bez privātā sektora 
komersantiem ar nodarbināto skaitu 
<50, euro 

CSP 616 696  Pieaug 

70.  Reģistrēto darbavietu skaits VID    Pieaug 

71.  Reģistrēto novietņu skaits LDC Nav datu 1725  Pieaug 

72.  Reģistrēto kultūraugu platības (ha) LDC Nav datu Nav datu  Nemainīgs vai pieaug 

73.  Izstrādāto tūrisma maršrutu skaits Pašvaldība - -  Pieaug 

74.  
Jaunizveidotu vai labiekārtotu 
tūrisma objektu skaits 

Pašvaldība 4 3  Pieaug 
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2.2. Rīcības plāna 2013. – 2019.gadam īstenošanas rezultāti 

Krustpils novada attīstības programmas 2013. - 2019.gadam Rīcības plāns 2013. - 2019.gadam aktualizēts 2016.gadā, kas apstiprināts ar Krustpils novada 
domes 17.08.2016. lēmumu (protokols Nr.11, 4.p.). 

Tabula 4: Rīcības plāna izpilde 

Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

VTP1 RADOŠS, APŅĒMĪGS UN IZGLĪTOTS CILVĒKS DROŠĀ VIDĒ 

RV1 Izglītība un sports 

U1 Uzlabot un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi, veicināt konkurētspēju 

R 1.1  Veikt Krustpils novada 
izglītības iestāžu optimizāciju 

1. Izstrādāts izglītības iestāžu 
attīstības plāns. 
2. Optimāli izveidots izglītības iestāžu 
tīkls novadā. 

2013. 
 

2015. 

Pašvaldība 
 
 

1. Izglītības iestāžu attīstības plāns nav 
izstrādāts.  
2. 2013.gadā tika veikta Liepenes 
pamatskolas un Variešu PII 
“Varavīksne” reorganizācija. Pēc  
Liepenes pamatskolas un Variešu PII 
“Varavīksne” reorganizācijas, Variešu 
sākumskolā ar 01.08.2013. uzsāka 
īstenot  pamatizglītības programmu (1.-
6.kl.), kods 11011111, pirmsskolas 
izglītības programmu kods 01011111 
un interešu izglītības programmu. 

R 1.2  Veikt Krustpils novada 
izglītības iestāžu ēku 
rekonstrukciju /renovāciju 

Rekonstruētas / renovētas Krustpils 
novada izglītības iestādes. 
 

2019. Plānošanas 
un attīstības 

nodaļa 
Pārvalžu 
vadītāji 

1.  Projekts Nr.KPFI-7/25  “Krustpils 
novada Sūnu pamatskolas ēkas 
kompleksu pasākumu ieviešana 
siltumnīcas efekta gāzu emisiju 
samazināšanai”. 
2.  Projekts Nr.KPFI-15.2/2  
“Vienkāršotās renovācijas būvdarbi 
kompleksu pasākumu ieviešanai 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai Krustpils novada 
Variešu pagasta Variešu sākumskolas 
ēkā”. 
3.  Krustpils novada Variešu 
sākumskolas piebūve – mācību telpas 
un sporta zāles būvniecība. 
4.  Vīpes pamatskolas ēkas fasādes 
vienkāršota atjaunošana (jumta seguma 
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Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

maiņa, zibens, aizsardzības sistēmas 
izveide). 
5.  Sūnu pamatskolas mācību korpusa 
energoefektivitātes un telpu 
mikroklimata uzlabošana (2019.gadā 
uzsāks projektu īstenot). 

R 1.3  Veikt Krustpils novada 
izglītības iestāžu sporta 
infrastruktūras rekonstrukciju  

Rekonstruētas / renovētas izglītības 
iestāžu sporta zāles un sporta 
laukumi. 

2019. Plānošanas 
un attīstības 

nodaļa 
Pārvalžu 
vadītāji 

1. Projekts “Vīpes pamatskolas sporta 
zāles renovācija”. 
2.  Projekts “Sūnu pamatskolas sporta 
laukuma rekonstrukcija”. 
3. Āra nestandarta vingrošanas iekārtas 
Krustpils pamatskolai. 
4. Projekts “Sporta un brīvā laika 
pavadīšanas iespēju dažādošana pie 
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas”. 
5.  Bērnu rotaļu laukuma izveide pie 
Mežāres pamatskolas. 

R 1.4  Uzlabot Krustpils novada 
izglītības iestāžu 
materiāltehnisko bāzi 

Regulāri tiek atjaunota izglītības 
iestāžu materiāltehniskā bāze 
(mēbeļu komplekti, mācību uzskates 
līdzekļi, u.c.). 

2019. Pārvalžu 
vadītāji 

Izglītības 
iestāžu 
direktori 

1.  Krustpils novada izglītības iestāžu 
materiāltehniskās bāzes uzlabošana un 
remontdarbi Krustpils pamatskolā, 
1.kārta. 
2.  Projekts Nr.1  “Sporta inventāra 
iegāde mācību priekšmeta „Sports” 
standarta īstenošanai Krustpils novada 
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā un 
Krustpils, Mežāres, Sūnu, Vīpes 
pamatskolās”. 
3.  Projekts Nr.01-25/254  “Sporta 
inventāra un aprīkojuma iegāde 
Krustpils novada izglītības iestādēs -  
inventārs Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskolai, Krustpils, Mežāres, Sūnu, 
Vīpes un Variešu pamatskolai”. 
4.  Krustpils novada pašvaldības 
izglītības iestādes katru gadu atjauno 
materiāltehnisko bāzi, iegādājoties 
biroja tehniku (datori, printeri, kopētāji, 
skeneri, u.c.), mācību līdzekļus 
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Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

(grāmatas, darba burtnīcas), mēbeļu 
komplektus bērnudārziem un skolām un 
interaktīvās tāfeles. 

R 1.5  Uzlabot praktisko iemaņu 
apgūšanas iespējas izglītības 
iestāžu skolēniem 

1. Izveidota un licencēta profesijas 
ievirzes programmas Brāļu Skrindu 
Atašienes vidusskolā. 
2. Regulāri tiek organizētas mācību 
ekskursijas. 
3. Piesaistīts finansējums motivācijas 
veicināšanai. 

2013. 
 
 

2019. 
 

2019. 

Pārvalžu 
vadītāji 

Izglītības 
iestāžu 
direktori 

1. Netika izveidota  licencēta profesijas 
ievirzes programmas Brāļu Skrindu 
Atašienes vidusskolā. 
2.  Krustpils novada pašvaldības 
izglītības iestādes regulāri organizē 
skolēnu mācību ekskursijas un dažādo 
mācību procesu, apmeklējot dažādus 
muzejus, kultūras pasākumus, dabas 
parkus, u.c. 
3.  Krustpils novada pašvaldība katru 
gadu piešķir finansējumu labāko 
skolēnu apbalvošanai  par labiem 
sasniegumiem mācībās, par izciliem 
sasniegumiem olimpiādēs, kā arī 
finansē ekskursijas labākajiem 
skolēniem un bērnu dalību pulciņos. 

R 1.6  Paaugstināt skolotāju un 
skolēnu motivāciju ārpusskolas 
aktivitātēm 

Pateicības par sasniegumiem mācību 
olimpiādēs, konkursos, skatēs un 
sporta sacensībās, u.c. aktivitātēs. 

2019. Dome 
Pārvalžu 
vadītāji 

Izglītības 
iestāžu 
direktori 

Krustpils novada pašvaldība katru gadu 
piešķir finansējumu labāko skolēnu 
apbalvošanai  par labiem 
sasniegumiem mācībās, par izciliem 
sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, 
skatēs, sporta sacensībās, kā arī 
finansē ekskursijas labākajiem 
skolēniem un bērnu dalību pulciņos. Kā 
arī tiek piešķirtas naudas balvas 
skolotājiem par ieguldīto darbu un 
sasniegumu, sagatavojot skolēnus 
olimpiādēm, konkursiem, skatēm un 
sacensībām.  

R 1.7  Attīstīt Krustpils novada 
izglītības iestādes kā 
daudzfunkcionālus centrus 

1. Izstrādāta daudzfunkcionālu centru 
izveides un attīstības koncepcija. 
2. Nodrošināta izglītības iestāžu kā 
daudzfunkcionālu centru darbība. 

2014., 2019. 
 

2019. 

Dome 
Pārvalžu 
vadītāji 

Izglītības 
iestāžu 
direktori 

Krustpils novada attīstības programmas 
2013.-2019.gadam ietvaros netika  
izstrādāta daudzfunkcionālu centru 
izveides un attīstības koncepcija, līdz ar 
to netika nodrošināta izglītības iestāžu 
kā daudzfunkcionālu centru darbība. 
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Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

NVO 

U2 Attīstīt un veicināt mūžizglītības iespējas 

R 1.8  Veicināt mūžizglītības iespēju 
attīstību 

1. Mūžizglītības attīstībai tiek 
izmantoti Krustpils novada iestādēs 
pieejamie resursi. 
2. Pilnveidota sadarbība starp novada 
biedrībām un organizācijām, 
Tālākizglītības un informācijas 
tehnoloģiju centru. 

2019. 
 
 
 

2019. 

Izglītības 
iestāžu 
direktori 
Kultūras 

namu 
vadītāji, 
TITC, 

bibliotēku 
vadītāji 

1. Krustpils novada pašvaldības 
bibliotēkas un kultūras nami 
mūžizglītības  iespējas nodrošina visiem 
sabiedrības slāņiem un grupām, rīkojot 
dažādus seminārus, apmācības,  
izstādes,  tematiskos pasākumus, kā arī 
iesaista iedzīvotājus vietējos kultūras 
pasākumos. Kultūras nami piedāvā 
pasākumus interesentiem ar dažādām 
gaumēm un dažādiem vecumiem, 
piemēram, bērnu teātra grupas, 
jauniešu teātra grupas, pieaugušo 
amatierteātri, jauktie vokālie ansambļi, 
sieviešu vokālie ansambļi, vidējās 
paaudzes tautas deju kolektīvi, bērnu 
deju kolektīvi, jauniešu deju kolektīvi, 
pirmsskolas bērnu deju kolektīvi, 
senioru dāmu deju kolektīvi, bērnu 
vokālie ansambļi, tautas mūzikas 
instrumentu spēles ansambļi, folkloras 
kopas. 
2.  Tiek veicināta sadarbība starp 
Krustpils novada pašvaldību un 
biedrībām: tiek rīkoti projektu konkursi 
nevalstiskajām organizācijām, kā arī 
pašvaldība finansiāli atbalsta  biedrības, 
kas sniedz projekta iesniegumus 
izsludinātajos ES struktūrfondu projektu 
konkursos, kā piemēram, LAD, ESF, 
u.c. 

R 1.9  Atbalstīt NVO darbu 
mūžizglītības projektos 

NVO aktīva dalība mūžizglītības 
projektu organizēšanā un īstenošanā. 

2019. Pašvaldība, 
NVO 

Krustpils novada pašvaldība katru gadu 
rīko projektu konkursu nevalstiskajām 
organizācijām, kur tiek atbalstīti projekti, 
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Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

kas uzlabo Krustpils novada iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti. 

U3 Uzlabot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un attīstīt pakalpojumu dažādību 

R 1.10  Uzlabot un attīstīt sporta 
infrastruktūru un dažādot 
sporta veidu piedāvājumu 

1. Uzlabota esošā sporta 
infrastruktūra novadā.  
2. Izveidotas jaunas sporta būves 
(volejbola un basketbola laukumi, 
u.c.). 
3. Paplašināta Spuņģēnu sporta zāle 
un izveidotas skatītāju tribīnes. 
4. Ierīkotas slidotavas. 
5. Ierīkota slēpošanas trase (pie 
bijušās Sūnu skolas, pie Brāļu 
Skrindu Atašienes vidusskolas). 
6. Dažādoti pieejamie sporta veidi. 
7. Labiekārtotas atpūtas vietas pie 
ūdeņiem. 

2019. 
 

2019. 
 
 

2019. 
 

2015. 
2015. 

 
 

2018. 
2017. 

 
Pašvaldība 

 
 
 
 
 

LVM 

1. Krustpils novada Vīpes pagastā tika 
izbūvēts multifunkcionāls sporta 
laukums.  

2. Krustpils novada Kūku pagasta 
Zīlānu ciemā tika izbūvēts 
multifunkcionāls sporta laukums. 

3. Krustpils novada Atašienes, Vīpes, 
Variešu, Krustpils un Kūku pagastā 
tika uzstādīti āra trenažieri.  

4. Pie bijušās Sūnu skolas tika izveidots 
maršruts, kuru var izmantot braucot 
ar velosipēdiem, kā arī nūjošanai un 
skriešanai, savukārt ziemas periodā 
tā ir piemērota slēpošanai. 

5. Spuņģēnu sporta zāles 
paplašināšanu un skatītāju tribīņu 
izveidošanu iekļaut Attīstības 
programmā 2020. - 2026.gadam. 

6. Slidotavu ierīkošanu iekļaut  
Attīstības programmā 2020.-2026. 
gadam. 

7. Tika labiekārtotas atpūtas vietas pie 
Laukezera abām peldvietām, 
atjaunojot kāpnes, galdus ar soliem, 
uzstādot  informatīvos stendus, 
atkritumu urnas, malkas nojumes un 
atkritumu konteineru novietnes un 
velonovietnes. 

8. Tika izbūvēta skatu platforma dabas 
parkā “Laukezers”. 

9. Tika izbūvēts automašīnu 
stāvlaukums pie Laukezera galvenās 
pludmales. 
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Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

R 1.11  Ierīkot atpūtas un sporta zonas 
novada ciemu teritorijās 

Katrā vietējas nozīmes centrā 
(Atašiene, Mežāre, Spuņģēni, Varieši, 
Vīpe, Zīlāni) vismaz viens sporta/ 
aktīvās atpūtas un atpūtas laukums. 

2019. Pārvalžu 
vadītāji, 

Plānošanas 
un attīstības 

nodaļa 

1.  Projekts “Sporta un brīvā laika 
pavadīšanas iespēju dažādošana pie 
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas”. 
2. Atpūtas vietas izveide Krustpils 
novada Variešu ciemā. 
3. Bērnu rotaļu laukuma izveide 
Krustpils novada Spuņģēnu ciemā. 
4. Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma 
izveide Krustpils novada Vīpes ciemā, 
1. un 2.kārta. 
5. Trenažieru uzstādīšana Krustpils 
novada ciemos – Spuņģēni, Zīlāni, 
Kūkas, Jaunā muiža, Varieši, Antūži, 
Medņi, Vīpes pagastā. 
6. Bērnu rotaļu laukuma izveide 
Atašienes ciemā. 
7. Bērnu rotaļu laukuma izveide Jaunās 
Muižas ciemā. 
8. Bērnu rotaļu laukuma izveide Kūku 
ciemā. 
9. Bērnu rotaļu laukuma izveide Antūžu 
ciemā. 
10. Mežāres ciema bērnu rotaļu 
laukuma atjaunošana, āra trenažieru 
uzstādīšana. 
11. Bērnu rotaļu laukuma izveide 
Variešu ciemā. 
12. Atpūtas vietas izveide pie Daugavas 
(pie Prižiem). 
13. Bērnu rotaļu laukuma izveide Medņu 
ciemā. 
14. Tika veikta gājēju celiņa izbūve 
Atašienes pagastā Marinzejas parkā uz 
atpūtas vietu “Marija”. 
15. Vīpes pagasta Vīpes ciemā futbola 
laukums tika aprīkots ar vārtiem, tīklu, 
kā arī tika iegādātas futbola bumbas un 
uzstādīti soliņi. 
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Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

R 1.12  Organizēt sporta un aktīvās 
atpūtas pasākumus visām 
vecuma grupām 

1. Novada sporta svētki reizi gadā.  
2. Regulāri sporta pasākumi un turnīri. 
3. Regulāras jauniešu sporta spēles. 
4. Netradicionālās sporta spēles. 

2019. 
2019. 
2019. 
2019. 

Pašvaldība, 
Pārvalžu 
vadītāji 

1.  Reizi gadā novada sporta svētki 
netiek rīkoti, bet Tūrisma un jaunatnes 
lietu speciālists regulāri organizē 
sporta pasākumus un turnīrus visa 
gada garumā, kā, piemēram: 
✓ Krustpils novada telpu futbola 

nakts turnīrs; 
✓ Krustpils novada volejbola turnīrs; 
✓ Krustpils novada futbola turnīrs; 
✓ Peintbola čempionāts; 
✓ Latvijas simtgadei veltītie 

pārgājieni (kopumā 8 pārgājieni 
laika posmā no 2016.gadam līdz 
2018.gadam); 

✓ Kūku velokross;  
✓ Zemledus  makšķerēšanas 

sacensības Baļotes ezerā; 
✓ Zemledus makšķerēšanas 

sacensības Marinzejas ezerā; 
✓ Karpu mači “Baļotes karpa”. 

2.  Krustpils novada pašvaldības 
Tūrisma un jaunatnes lietu speciālists 
regulāri organizē jauniešu sporta 
spēles “Vasaras olimpiskie prieki 
bērniem un jauniešiem  Kūku 
bibliotēkā”.  

3.  Krustpils novada pašvaldības 
Tūrisma un jaunatnes lietu speciālists 
regulāri organizē netradicionālās 
sporta spēles, kā, piemēram: 
✓ Ģimeņu sporta diena; 
✓ Medņu sporta spēles; 
✓ Sporta diena Atašienē; 
✓ Nakts orientēšanās Vīpē; 
✓ Laivu orientēšanās pasākums. 

R 1.13  Piesaistīt speciālistu sporta 
dzīves organizēšanai 

1. Piesaistīts speciālists. 
2. Palielinās sporta komandu skaits 
dažādos sporta veidos. 

2014. 
2019. 

 

Pašvaldība 1. Krustpils novada pašvaldībā laika 
periodā no 2013.-2019.gadam 
sporta speciālists netika piesaistīts.  
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Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

3. Pieaicināti dažādu sporta veidu 
treneri. 
4. Uzlabojušies sasniegumi sportā 
lokālā, reģionālā, nacionālā un 
starptautiskā līmenī. 

2015. 
 

2019. 

Sporta speciālista piesaisti  iekļaut  
pašvaldības Attīstības programmā 
2020-2026. gadam.  

2. Sporta komandu skaits dažādos 
sporta veidos ir palielinājies – tika 
izveidota  futbola komanda 
"Krustpils Juniori".  Līdz šim 
komanda pulcējusi 13-20 gadus 
vecus jauniešus no 
novada  pagastiem un regulāri gan 
ar novada finansiālu atbalstu, gan 
patstāvīgi piedalījusies vairākos 
dažādos futbola turnīros Jēkabpilī, 
Pļaviņās, Dignājā, Degumniekos un, 
protams, arī mājās – dažādos 
turnīros Krustpils novadā. Pēdējo 
divu gadu laikā kopā nospēlētas 
vairāk nekā 100 spēles. 

3. Krustpils novada pašvaldība futbola 
komandai "Krustpils Juniori" 
nodrošina treniņu iespējas un 
telpas, gan spēļu formas, gan 
iespējas trenēties kopīgi ar treneri. 

4. Ar Krustpils novada pašvaldības 
finansiālu atbalstu Krustpils novadā 
deklarētājiem sportistiem bija 
iespēja startēt Jēkabpils sporta 
skolas sastāvā Eiropas jaunatnes 
vieglatlētikas spēlēs Brno (Čehijā), 
kurās tika sasniegti  labi rezultāti un 
iegūtas godalgotas vietas, kā arī 
tika dota iespēja piedalīties mācību 
treniņos vieglatlētikas nometnē 
Čehijā. Mācību treniņu vieglatlētikas 
nometne tiek organizēta, lai 
gatavotos Pasaules skolu 
čempionātam Horvātijā, kas notika 
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Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

laika periodā no 13.05.2019.  līdz 
19.05.2019. 

R 1.14  Atbalstīt veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu 

1. Rīkotas lekcijas, semināri, 
ekskursijas vai pārgājieni u.c. 
pasākumi. 
2. Tiek popularizēti sporta un aktīvās 
atpūtas pasākumi novadā un Latvijā. 

2019. 
 
 

2019. 

Pašvaldība 1. Sākot no 2017.gada ESF projekta  
“Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi Krustpils 
novada iedzīvotājiem” ietvaros 
novada iedzīvotājiem tiek organizēti 
un piedāvāti dažādi pasākumi 
fiziskās un garīgās veselības 
uzlabošanai: 
✓ ģimenes sporta dienas,  
✓ jautrie orientēšanas skrējieni 

apkārt Laukezeram,  
✓ Lāčplēša skrējiens, 
✓ nūjošanas nodarbības,  
✓ vecāku atbalsta grupas 

nodarbības, 
✓ lekcijas par izdegšanas sindromu 

un psiholoģiskās palīdzības 
saņemšanas iespējām, 

✓ semināri par sirds veselību, 
✓ vingrošanas nodarbības 

pieaugušajiem,  
✓ veselīga uztura praktiskās 

apmācības, 
✓ seminārs par veselīgu uzturu un 

fiziskajām aktivitātēm un to 
ietekmi uz sirds veselību, 

✓ volejbola nakts turnīrs, 
✓ nometne pusaudžiem un 

jauniešiem “Veselīgs un kustīgs”, 
✓ nometne “Labo sajūtu darbnīca”, 
✓ fizisko aktivitāšu un veselīga 

dzīvesveida nometne 
pusaudžiem un jauniešiem, 

✓ aktīvās atpūtas pasākums 
“Slēpošana uz Baļotes ezera”, 
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Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

✓ ekskursija Krustpils novada 
pensionāriem. 

2. Katru gadu Krustpils novada 
pašvaldība  rīko sacensības 
zemledus makšķerēšanā Baļotes 
ezerā un Marinzejas ezerā.  

3. Pārgājiens “Silabebri 2018.” 
4. 2019.gadā tika rīkots Krustpils 

novada atklātais telpu futbola nakts 
turnīrs. 

5. Krustpils novada pašvaldība 
organizēja pārgājienus un aktivitātes 
dabā Starptautiskās mitrāju dienas 
ietvaros. 

6. 2019.gadā Krustpils novada 
pašvaldība organizēja Pārgājiens 
“Kūkas 2019”. 

7. Par godu Latvijas valsts simtgadei 
Krustpils novada pašvaldības 
Tūrisma un jaunatnes lietu 
speciālists  rīkoja pārgājienus: 

✓ Ziema 2017, 
✓ Pavasaris 2017, 
✓ Vasara 2017, 
✓ Rudens 2017, 
✓ Ziema 2018, 
✓ Pavasaris 2018, 
✓ Vasara 2018, 
✓ Rudens 2018. 

Pārgājieni tika rīkoti Krustpils novada 
Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, 
Variešu un Vīpes pagastā.  

R 1.15  Uzlabot sporta inventāru Regulāri atjaunots sporta inventārs 
esošajās sporta zālēs. 

2019. Pašvaldība, 
Pārvalžu 
vadītāji 

Krustpils novada Krustpils pagasta 
Spuņģēnu sporta zālē esošais sporta 
inventārs tiek regulāri atjaunots un 
papildināts. 

RV2 Kultūra un tradīcijas 
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Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

U4 Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi, attīstīt kultūras iestāžu pakalpojumu piedāvājumu 

R 1.16  Uzlabot un modernizēt kultūras 
iestāžu materiāltehnisko bāzi 

1. Uzlabota un attīstīta kultūras namu 
un bibliotēku materiāltehniskā bāze 
(apgaismojums, video projektori, 
mēbeles, u.c.). 
2. Iegādāta mobilā skatuve. 
3. Iegādāti tautastērpi un dekorācijas. 

2019. 
 
 
 

2014. 
2019. 

 
 
 

Pašvaldība, 
kultūras 
namu 

vadītāji, 
bibliotēku 
vadītāji 

1. Krustpils novada kultūras namu un 
bibliotēku materiāltehniskā bāze tiek 
regulāri atjaunota – tiek iegādātas 
mēbeles (krēsli, galdi, datori, video 
projektori) uzlabots apgaismojums. 
Regulāri tiek atjaunotas un iegādātas 
kultūras namu skatuves dekorācijas – 
skatuves aprīkojums, krēsli un 
apskaņošanas tehnika. 
2. Inventāra iegāde brīvdabas kultūras 
pasākumu nodrošināšanai Atašienes 
ciemā. 
3. Skatuves aprīkojuma atjaunošana 
Mežāres kultūras namā. 
4. Mežāres kultūras nama kino un audio 
aprīkojuma atjaunošana. 

R 1.17  Uzlabot kultūras iestāžu 
infrastruktūru 

1. Veikti kultūras namu telpu remonti. 
2. Uzlabota siltumapgāde Atašienes 
un Antūžu kultūras namos. 
3. Ierīkotas piekļuves vietas kultūras 
namiem cilvēkiem ar kustības 
traucējumiem. 
4. Veikti bibliotēku rekonstrukcijas/ 
renovācijas darbi. 
5. Veikta siltumapgādes 
rekonstrukcija un ēkas rekonstrukcija 
kluba/bibliotēkas ēkai „Vālodzīte”, 
lietusūdeņu novadīšanas sistēmas 
izveidošana un teritorijas 
labiekārtošana ap ēku Vīpes pagastā. 

2019. 
2019. 

 
2015. 

 
 

2019. 
 

2019. 

Pašvaldība, 
pārvalžu 
vadītāji, 

Plānošanas 
un attīstības 

nodaļa 

1.  Tika veikta Atašienes kultūras nama 
pārbūve, t.sk. uzlabota siltumapgādes 
sistēma. 
2. Projekts  “Atbalstošas vides radīšana 
mazaizsargājamo iedzīvotāju grupām 
Mežāres pagasta pārvaldes un kultūras 
nama ēkā”. 
3. Tika veikta administratīvās ēkas ieeja 
mezgla pārbūve Kūkas Nr.36, Kūku 
ciemā – tika veikta pandusa 
(uzbrauktuves) izbūve,  lieveņa 
atjaunošana, vējtvera grīdas seguma 
nomaiņa un pārbūve, durvju nomaiņa un 
celiņa pārbūve.  
4. Kluba/bibliotēkas ēkai “Vālodzīte” tika 
veikta siltumapgādes un ēkas 
rekonstrukcija: tika veikta telpas 
pārbūve, logu un durvju nomaiņa, 
sanitārā mezgla izbūve amatniecības 
centra “Māzers” apmeklētājiem, kā arī 
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Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

tika veikta apkures sistēmas 
atjaunošana. 
5.  Kluba/bibliotēkas ēkai „Vālodzīte”, 
lietusūdeņu novadīšanas sistēmas 
izveidošanu un teritorijas 
labiekārtošanu ap ēku Vīpes pagastā  
iekļaut  pašvaldības Attīstības 
programmā 2020. - 2026.gadam. 

R 1.18  Ierīkot brīvdabas estrādi Ierīkota brīvdabas estrāde Krustpils 
novadā. 

2019. Pašvaldība 2016.gadā Kūku pagasta Zīlānu ciemā 
izbūvēja brīvdabas estrādi kultūras 
pasākumu norisei, 1.kārta. 

U5 Aktivizēt iedzīvotāju līdzdarbību visos procesos un attīstīt tradīcijas 

R 1.21 Popularizēt novada pasākumus 
novadā un ārpus novada 
robežām 

1. Rīkoti novada nozīmes pasākumi 
(Krustpils novada svētki, Annas 
dienas u.c. pasākumi). 
2. Regulāri sniegta informācija par 
novada pasākumiem pašvaldības 
mājas lapā, vietējos masu saziņas 
līdzekļos. 

2019. 
 
 

2019. 

Pašvaldība, 
sabiedrisko 

attiecību 
speciālists 

1. Katru gadu Krustpils novada 
pašvaldība organizē Krustpils 
novada svētkus, kurā satiekas un 
svētkus svin 6 novada pagasti – 
Krustpils, Mežāres, Vīpes, Variešu, 
Atašienes un Kūku pagasti.  

2.  Katrā pagastā tiek rīkoti novada 
nozīmes pasākumi: 

2.1. Atašienes pagasts:  Lieldienu 
ieskandināšanas svētki, Jāņu 
ielīgošana, Ziemassvētku eglītes 
rotāšana un iedegšana, 
Ziemassvētku pasākums 
bērniem, Vecgada koncerts, 
Annas un Jēkaba diena; 

2.2. Variešu pagasts -  Lieldienu 
ieskandināšanas svētki, Jāņu 
ielīgošana, Ziemassvētku eglītes 
rotāšana un iedegšana, 
Ziemassvētku pasākums 
bērniem, Vecgada koncerts, 
Latvijas dzimšanas dienas 
koncerts un deju vakars ar Antūžu 
kultūras namu.  

2.3. Krustpils pagasts -  Lieldienu 
ieskandināšanas svētki, Jāņu 
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Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

ielīgošana, Ziemassvētku eglītes 
rotāšana un iedegšana, 
Ziemassvētku pasākums 
bērniem,  amatierteātra 
pirmizrādes, Mātes diena, lāpu 
gājiens Prižu avēnijā, zirgu 
jāšanas sacensības.  

2.4. Mežāres pagasts -  Lieldienu 
ieskandināšanas svētki, Jāņu 
ielīgošana, Ziemassvētku eglītes 
rotāšana un iedegšana, 
Ziemassvētku pasākums 
bērniem,  Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienu 
svinības, Mātes dienas 
pēcpusdiena, senioriem un 
pensionāriem veltīta 
pēcpusdiena, zemnieku rudens 
balle, bērnu pēcpusdiena.  

2.5. Vīpes pagasts -  Lieldienu 
ieskandināšanas svētki, Jāņu 
ielīgošana, Ziemassvētku eglītes 
rotāšana un iedegšana, 
Ziemassvētku pasākums 
bērniem,   amatiermākslas 
kolektīvu koncerti,  profesionālu 
mākslinieku koncerti, teātra 
izrādes. 

2.6. Kūku pagasts -  Lieldienu 
ieskandināšanas svētki, Jāņu 
ielīgošana, Ziemassvētku eglītes 
rotāšana un iedegšana, 
Ziemassvētku pasākums 
bērniem,   amatiermākslas 
kolektīvu koncerti,  profesionālu 
mākslinieku koncerti, teātra 
izrādes.  
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Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

3. Katru gadu Krustpils novada 
pašvaldība organizē bērnu svētkus.  

4. Informācija par pasākumiem Krustpils 
novadā regulāri tiek ievietota novada 
pašvaldības mājaslapā www.krustpils.lv 
un laikrakstā “Krustpils novadnieks”.  

R 1.22 Veidot jaunas novada tradīcijas Rīkotas profesiju dienas u.c. 
pasākumi. 

2019. Pašvaldība 1. Ziemassvētku egles iedegšanas 
pasākumi pie katras pagasta pārvaldes. 
2. Tūrisma sezonas atklāšanas 
pasākumi. 

RV3 Veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi un drošība 

U6 Uzlabot veselības aprūpes iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 

R 1.23.  Atbalstīt veselības aprūpes 
iestāžu infrastruktūru 

Uzlabota ģimenes ārstu prakšu vietu 
infrastruktūra. 
 

2019. Pašvaldība,  
privātais 
sektors 

Tika veikta administratīvās ēkas ieeja 
mezgla pārbūve Kūkas Nr.36, Kūku 
ciemā – veikta pandusa (uzbrauktuves) 
izbūve,  lieveņa atjaunošana, vējtvera 
grīdas seguma nomaiņa un pārbūve, 
durvju nomaiņa un celiņa pārbūve. 
Administratīvajā ēkā atrodas Līgas 
Martuzānes ģimenes ārstu prakse.  

R 1.24.  Atbalstīt privātās iniciatīvas 
aptieku pakalpojumu 
pieejamības un dažādošanas 
uzlabošanā 

Tiek piedāvāti aptieku izbraukumu 
pakalpojumi. 

2019. Pašvaldība, 
privātais 
sektors 

Krustpils novadā netiek piedāvāti  
aptieku izbraukumu pakalpojumi.  

R 1.25.  Atbalstīt privātās iniciatīvas 
piesaistīt ES struktūrfondu 
finansējumu materiāltehniskās 
bāzes attīstībai un veselības 
aprūpes speciālistu 
kvalifikācijas paaugstināšanai 

Uzlabota veselības aprūpes iestāžu 
materiāltehniskā bāze un 
paaugstināta speciālistu kapacitāte. 

2019. Pašvaldība, 
privātais 
sektors 

2019.gadā iesniegts projekts par 
ģimenes ārstu praksēm – to 
materiāltehnisko bāzes uzlabošanu.  
Bet speciālistu kapacitāti pašvaldība 
nevar paaugstināt. 

R 1.26.  Atbalstīt veselības aprūpes 
jauno speciālistu piesaisti 

Tiek rastas iespējas atbalstīt jaunus 
veselības aprūpes speciālistus. 

2019. Pašvaldība, 
privātais 
sektors 

Rīcība nav izpildīta. 
Iekļaut pašvaldības Attīstības 
programmā 2020. - 2026.gadam. 

R 1.27.  Uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumiem 

Organizēti valsts un vietēja mēroga 
veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumus. 

2017. - 2019. Pašvaldība No 2017.gada ESF projekta  “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi Krustpils novada 
iedzīvotājiem” ietvaros Krustpils novada 

http://www.krustpils.lv/
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Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

/iekļauts Rīcības plāna 
aktualizācijā 2016.gadā/ 

pašvaldība iedzīvotājiem organizē 
dažādus veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumus - 
ģimenes sporta dienas, jautros 
orientēšanas skrējienus, Lāčplēša 
skrējiens, nūjošanas nodarbības, 
vecāku atbalsta grupas nodarbības, 
lekcijas par izdegšanas sindromu un 
psiholoģiskās palīdzības saņemšanas 
iespējām, seminārus par sirds veselību, 
vingrošanas nodarbības pieaugušajiem,  
veselīga uztura praktiskās apmācības, 
seminārus par veselīgu uzturu un 
fiziskajām aktivitātēm un to ietekmi uz 
sirds veselību, volejbola nakts turnīru, 
nometnes pusaudžiem un jauniešiem, 
aktīvās atpūtas pasākumus un 
ekskursijas Krustpils novada 
pensionāriem. 

U7 Attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru un pilnveidot pakalpojumu pieejamību 

R 1.28.  Attīstīt uz sabiedrības 
vajadzībām balstītus sociālos 
pakalpojumus  

1. Izveidota mobilā brigāde. 
2. Izveidotas higiēnas istabas katrā 
novada vietējas nozīmes centrā        
(Atašiene, Mežāre, Spuņģēni, Varieši, 
Vīpe, Zīlāni). 
3. Izveidots dienas centrs novada 
teritorijā. 
4. Izveidotas brīvā laika pavadīšanas 
vietas bērniem, jauniešiem, senioriem 
u.c. 

2019. Pašvaldība, 
Sociālais 
dienests 

1. Rīcība nav izpildīta, neiekļaut 
Attīstības programmā 2020.-
2026.gadam. 
2. Rīcība nav izpildīta, iekļaut Attīstības 
programmā 2020.-2026.gadam. 
3. Rīcība nav izpildīta, iekļaut Attīstības 
programmā 2020.-2026.gadam. 
4.  Tika izveidotas brīvā laika 
pavadīšanas vietas visiem 
iedzīvotājiem, arī bērniem, jauniešiem, 
un senioriem, – Krustpils novadā katrā 
pagastā tika izbūvēti bērnu rotaļu 
laukumi, Vīpes pagasta Vīpes ciemā un 
Kūku pagasta Zīlānu ciemā tika izveidoti 
aktīvās atpūtas laukumi jauniešiem, 
savukārt, senioriem un visiem 
iedzīvotājiem ir pieejamas visas 
izveidotās atpūtas vietas dabas parkā 
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Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

“Laukezers”, pie Ildzenieku ezera, 
Marinzejas ezera, Baļotes ezera, kā arī 
pie Daugavas un  Rogālu akmens. 

R 1.29.  Pilnveidot sociālo dzīvokļu 
pieejamību 

1. Pilnveidoti esošie sociālie dzīvokļi. 
2. Jaunu sociālo dzīvokļu / māju 
izveide. 

2019. Pašvaldība 1.  Pilnveidots esošais dzīvoklis  ir 
Krustpils novada Mežāres, Kūku, 
Krustpils un Variešu pagastā.  
2.  Rīcība nav izpildīta, Sociālā dzīvokļa 
izveidi Krustpils novada Atašienes 
ciemā iekļaut Attīstības programmā 
2020. - 2026.gadam. 

R 1.30.  Izveidot rehabilitācijas centru 
Antūžu speciālajā 
internātpamatskolā 

Fizioterapijas pakalpojumi. 2019. Pašvaldība, 
Antūžu 

speciālajā 
internāt-

pamatskola 

Rīcība nav izpildīta, iekļaut Attīstības 
programmā 2020-2026. gadam. 

R 1.31.  Uzlabot PA „Jaunāmuiža” 
infrastruktūru un attīstīt 
pakalpojumus 

1. Veikta pansionāta ēkas renovācija. 
2. Veikta siltumapgādes 
rekonstrukcija. 
3. Veikta energoefektivitātes 
paaugstināšana. 
4. Pieejami īslaicīgas uzturēšanās 
pakalpojumus pansionātā 
„Jaunāmuiža”. 

2019. Pašvaldība, 
PA 

„Jaunāmuiža” 

1. Pansionāta ēkas renovācija nav 
veikta, iekļaut Attīstības programmā 
2020. – 2026.gadam.  
2. Nomainīts apkures katls. 
3. Ir nomainīti logi un ieejas ārdurvis 
4. Pansionātā ir izveidots pakalpojums 
– īslaicīga sociālā aprūpe.  

R 1.32.  Pilnveidot speciālistu klāstu 
Sociālā dienestā 

1. Nodrošināta psihologa piesaiste. 
2. Nodrošināta speciālista piesaiste 
darbam ar ģimenēm un bērniem. 

2019. Pašvaldība, 
Sociālais 
dienests 

Psihologa piesaiste netika nodrošināta, 
bet Krustpils novada pašvaldības 
sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un 
bērniem ir apguvusi 2 programmas 
“Bērnu emocionālā audzināšana” (BEA)  
un “Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP). 
Pēc šo programmu apguves sociālā 
darbiniece spēj iesaistīties un palīdzēt 
ģimenēm ar bērniem, veicinot izpratni 
par bērna attīstību, savstarpējo 
komunikāciju un uzvedību. 

R 1.33.  Veicināt brīvprātīgā darba 
popularitāti sociālo pabalstu 
saņēmējiem 

1. Veicināta sociālo pabalstu 
saņēmēju motivācija atgriezties darba 
tirgū un ieinteresēti darboties. 

2019. Pašvaldība, 
Sociālais 
dienests 

1. Tiek nodrošināts brīvprātīgais darbs 
ar bērniem un jauniešiem vasaras 
nometnēs.  
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Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

2. Nodrošināti palīgstrādnieku darbi 
īslaicīgā periodā. 

2. Krustpils novadā brīvprātīgais ir 1 
ģimenes asistents.  

3. Iedzīvotāji, kas saņēma  pabalstu 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai (GMI pabalsti) 
vismaz trīs mēnešus, tiek iesaistīti 
darba un sociālo prasmju 
veicināšanas pasākumos. 

U8 Pilnveidot sabiedrisko drošību 

R 1.34.  Uzlabot sabiedrisko drošību  1. Izstrādāt sabiedriskas drošības 
stratēģiju.  
2. Izveidota pašvaldības policija. 
3. Izveidota brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
brigāde. 

2014. 
 

2019. 
2019. 

Pašvaldība 1. Rīcība nav izpildīta. 
2. Rīcība nav izpildīta. 
3. Rīcība nav izpildīta. 
Iekļaut Attīstības programmā 2020-
2026.gadam. 

R 1.35.  Attīstīt civilās aizsardzības 
materiāltehnisko bāzi 

1. Iegādātas rācijas, laivas u.c. 
inventārs. 
2. Izstrādāts Civilās aizsardzības 
plāns. 

2014. 
 
 

2019. 

Pašvaldība 
Civilās 

aizsardzības 
dienests 

1. Tiek īstenota Latvijas – Lietuvas 
– Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programma “Ilgtspējīga vides 
apsaimniekošanas sistēmas izveide 
risku novēršanai Zemgales plānošanas 
reģionā un nacionālajā dabas parkā 
“Braslavskie ozera” (2018.-2019.g.). 
2. Rīcība nav izpildīta, iekļaut 
Attīstības programmā 2020. – 
2026.gadam. 

RV4 Jaunatnes politika 

U9 Attīstīt jaunatnes aktivitāšu daudzveidību 

R 1.36.  Izstrādāt jaunatnes politikas 
attīstības programmu 

Izstrādāta Krustpils novada jaunatnes 
politikas attīstības programma. 

2014. Pašvaldība 2019.gadā uzsākts darbs pie Krustpils 
novada jaunatnes politikas attīstības 
programmas 2020.-2026.gadam 
izstrādes. 

R 1.37.  Piesaistīt Jaunatnes lietu 
speciālistu 

Piesaistīts Jaunatnes lietu speciālists. 2014. Pašvaldība 2015.gadā izveidota jauna štata vienība 
un pieņemts darbā Tūrisma un 
jaunatnes lietu speciālists. 

R 1.38.  Iesaistīt jaunatni sabiedrisko 
procesu organizēšanā un 
norisē 

Nodrošināta aktīva jauniešu iesaiste 
un līdzdarbība sabiedrisko procesu 
organizēšanā un norisē. 

2019. Pašvaldība Krustpils novada jaunieši   aktīvi 
līdzdarbojas dažādu  kultūras, sporta un 
cita veida pasākumu   plānošanā un 
organizēšanā. Tāpat jauniešiem tiek 
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Rīcības 

Nr. 

Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

sniegtas iespējas plānot un  īstenot 
savas iniciatīvas. 

R 1.39.  Rīkot dažādu paaudžu un 
sociālo grupu solidaritātes 
pasākumus 

1. Rīkoti aktīvās atpūtas pasākumi, 
dažādu paaudžu pieredzes apmaiņas 
pasākumi, semināri, lekcijas u.c. 
aktivitātes. 
2. Aktīvi jaunieši, veicot brīvprātīgo 
darbu. 

2019. Pašvaldība Krustpils novada jaunieši var aktīvi 
līdzdarboties dažādu kultūras, sporta un 
cita veida pasākumu norisē kā 
brīvprātīgie. Krustpils novadā tiek 
organizēti dažādi solidaritātes pasākumi 
dažādām paaudzēm un sociālajām 
grupām. Pasākumu mērķi ir vietējā 
sabiedrībā aktuālu izaicinājumu 
risināšanā. 

R 1.40.  Atbalstīt jauniešu biedrību 
izveidi un iniciatīvu 

1. Izveidota jauniešu biedrība/as.  
2. Jauniešu NVO popularizēšana. 
3. Materiāls atbalsts jauniešu 
iniciatīvām. 

2019. Pašvaldība 1. 2019.gadā tika izveidota Krustpils 
novada Jauniešu iniciatīvu grupa. 
Krustpils novada Jauniešu iniciatīvu 
grupas mērķis ir nodrošināt Krustpils 
novada jauniešu interešu 
pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, 
kā arī veicināt jauniešu personīgo 
izaugsmi un pilntiesīgu līdzdalību 
sociālajā, politiskajā un kultūras jomā - 
vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.  

RV5 NVO darbība 

U10 Atbalstīt NVO sektora darbību 

R 1.41.  Atbalstīt NVO darbību Tiek rīkoti mazo projektu konkursi 
NVO. 
Piešķirtas telpas/inventārs. 

2019. Pašvaldība Rīcība tiek pildīta. 
Krustpils novada pašvaldība katru gadu 
1 reizi gadā organizē projektu konkursu 
NVO, kā rezultātā pašvaldība izvērtē un 
piešķir līdzfinansējumu atbilstoši 
Nolikumā apstiprinātajiem noteikumiem. 
 

R 1.42.  Veidot sadarbību starp NVO un 
pašvaldību dažādu uzdevumu 
veikšanai un funkciju izpildei  

Rīkoti konkursi, iesaistīšanās 
brīvprātīgā darba organizēšanā un 
darbībā. 

2019. Pašvaldība Krustpils novada pašvaldība sadarbojas 
ar NVO un organizē projektu konkursus, 
kuros ir iespēja piedalīties un gūt 
finansiālu atbalstu. 
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Nr. Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 

termiņš/periods 
Atbildīgais Rīcības izpilde 

VTP2 APDZĪVOJUMA CENTRU SASNIEDZAMĪBA UN PAŠVALDĪBAS INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA 

RV6 Pārvalde un sadarbība 

U11 Uzlabot pašvaldības komunikāciju ar visām ieinteresētajām pusēm un veicināt starptautisko sadarbību 

R 2.1.  Apzināt dažādu sabiedrības grupu 
vēlmes un vajadzības 

1. Rīkotas aptaujas jeb anketēšanas. 
2. Fokusgrupu tikšanās. 

2019. Pašvaldība 1. Attīstības programmas  izstrādes 
ietvaros tika veikta iedzīvotāju aptauja 
ar  mērķi noskaidrot Krustpils novada 
iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli par 
novada turpmākām attīstības iespējām, 
problēmām un to iespējamajiem 
risinājumiem, kā arī sagatavot 
priekšlikumus Krustpils novada 
attīstības programmas 2020.-
2026.gadam izstrādei. 
2. Tika veikta aptauja kultūras jomā. 

R 2.2.  Rīkot regulāras tikšanās ar 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem 

1. Organizētas regulāras iedzīvotāju 
sapulces. 
2. Nodrošināta pašvaldības vadības 
tikšanās ar ieinteresētajām pusēm. 

2019. Pašvaldība Krustpils novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs, izpilddirektors un 
speciālisti regulāri organizēja 
sanāksmes/vai atsaucās uz iedzīvotāju 
aicinājumu organizēt sanāksmi. 
Sanāksmēs ar novada iedzīvotājiem 
tika pārrunāti dažādi jautājumi – 
komunālie pakalpojumi, māju 
siltināšanas iespējamie risinājumi, ielu 
apgaismojums, ceļu pārbūve, u.c.    

R 2.3.  Organizēt pieredzes apmaiņas 
pasākumus vietējā un 
starptautiskā mērogā 

1. Sadarbība ar citām novadu 
pašvaldībām un ārvalstu 
pašvaldībām projektu izstrādē un 
īstenošanā. 
2. Pieredzes iegūšana pašvaldības 
turpmākā darbībā. 

2019. Pašvaldība 1. 2016. gadā sadarbībā ar Rēzeknes 
un Riebiņu novada domi, Viļānu un 
Varakļānu novada pašvaldību, 
Krustpils novada pašvaldības 
attīstības nodaļas speciālisti 
piedalījās Kultūras ministrijas 
projektu konkursā Darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” prioritārā virziena 
“Vides aizsardzības un resursu 
izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. 
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specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras dabas mantojumu, kā arī 
attīstīt ar to saistītus pakalpojumus” 
ietvaros un iesniedza projekta 
iesniegumu “Radošā tūrisma 
maršruta “Atrodi mantojumu” izveide, 
saglabājot, aizsargājot un attīstot 
nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu”.  

2. Krustpils novada pašvaldība katru 
gadu rīko pieredzes apmaiņas 
braucienus, apmeklējot kādu 
pašvaldību Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā, 
kā, piemēram, 2013.gadā pašvaldības 
pārstāvji devās uz Juuru pašvaldību 
Igaunijā /par EURO ieviešanu/, 2015. 
gadā apmeklēja Kocēnu novada domi,  
2017.gadā apmeklēja Krāslavas 
novada domi, 2018.gadā tika 
apmeklēta Burtnieku novada 
pašvaldība.   

R 2.4.  Pilnveidot informācijas kanālus Pilnveidota Krustpils novada avīze 
“Krustpils Novadnieks” un 
pašvaldības mājaslapa Internetā 
www.krustpils.lv. 

2014. Pašvaldība Rīcība izpildīta.  
2015.gadā izstrādāta un ieviesta jauna 
pašvaldības mājas lapa.  

R 2.5.  Pilnveidot un dažādot informācijas 
izplatību par kultūras u.c. 
pasākumiem novadā 

Nodrošināta informācijas aprite ar 
ielūgumiem, skrejlapiņām, e-pastu 
izsūtīšanu, stendu, autoveikala 
izmantošanu. 

2015. Pašvaldība Informācija par kultūras pasākumiem 
regulāri tiek ievietota  pašvaldības 
mājaslapā internetā www.krustpils.lv., 
avīzē “Krustpils Novadnieks, uz 
informatīvā stenda katrā pagastā, kā arī 
skrejlapiņas tiek nodrošinātas katrā 
bibliotēkā un pagasta pārvaldē. 
Savukārt, ielūgumi uz pasākumiem tiek 
pasniegti individuāli katrai personai.  

R 2.6.  Rīkot kopējus Krustpils novada 
pasākumus sabiedrības 
saliedētībai un novada identitātes 
radīšanai 

1. Regulāra talku organizēšana.  
2. Regulāra pasākumu organizēšana 
interešu grupām (jaunieši, seniori, 
uzņēmēji u.c.). 

2019. Pašvaldība 1. Krustpils novada pašvaldība 
sadarbībā ar pagastu pārvaldēm 
katru gadu organizē talkas, kā 
rezultātā tiek sakopta katra pagasta 
teritorija.  

http://www.krustpils.lv/
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2. Katru gadu Krustpils novada 
pašvaldība organizē zemnieku 
balles, kurās pašvaldība izsaka 
pateicību par ieguldīto darbu.  

3. Krustpils novada uzņēmēji tiek 
aicināti piedalīties dažādos 
pasākumos – izstādēs, gadatirgos, 
semināros, u.c. 

4. Krustpils novada pašvaldības 
Tūrisma un jaunatnes lietu speciālists 
iesaista novada jauniešus un organizē 
dažādus pasākumus – futbola volejbola 
turnīrus,  pārgājienus, ekskursijas, u.c. 

R 2.7.  Izstrādāt un ieviest Krustpils 
novada mārketinga programmu  

1. Izstrādāta Krustpils novada 
mārketinga programma. 
2. Izveidots stāsts un video rullītis par 
Krustpils novadu. 
3. Izstrādāts novada zīmols. 

2014. 
 

2015. 
 

2019. 

Pašvaldība, 
sabiedrisko 

attiecību 
speciālists 

1. 2014.gadā izstrādāta Krustpils 
novada mārketinga programma. 
2. 2018. gadā  tika izveidots stāsts un 
video rullītis par Krustpils novadu, kas ir 
pieejams pašvaldības mājaslapā 
www.krustpils.lv, sadaļā Tūrisms/Esiet 
sveicināti Krustpils novadā.  
3. 2015. gada 25. februārī Domes sēdē 
tika apstiprināts Krustpils novada logo 
un tā apraksts, 25.02.2015. domes 
sēdes prot. Nr.5. 

U12 Nodrošināt efektīvu un atvērtu vietējās pašvaldības darbību 

R 2.8.  Paaugstināt Krustpils novada 
pašvaldības darbinieku un 
speciālistu kapacitāti 

1. Regulāra darbinieku un speciālistu 
dalība semināros, kursos un 
pieredzes apmaiņas projektos. 
2. Piesaistīti speciālisti. 

2019. Pašvaldība Krustpils novada pašvaldības 
speciālisti ar mērķi sevi pilnveidot un 
iegūt jaunas zināšanas regulāri dodas 
uz dažādiem semināriem, kursiem un 
apmācībām. 

R 2.9.  Samazināt administratīvo slogu  Ieviesti e-pakalpojumi. 2015. Pašvaldība Rīcība tiek pildīta: pašvaldības 
- mājas lapā www.krustpils.lv  ir 

izveidota sadaļa Pakalpojumi, 
kur pieejams apraksts par 
sniegtajiem pakalpojumiem; 

- Izveidoti pakalpojumu apraksti 
Latvija.lv  

RV7 Satiksmes infrastruktūra 

U13 Uzlabot satiksmes infrastruktūru 

http://www.krustpils.lv/
http://www.krustpils.lv/
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R 2.10.  Uzlabot pašvaldības ceļu 
infrastruktūru pagastos  

1. Ceļu (pagasti, ciemi – novada 
līmeņa vai reģionāla līmeņa 
centriem) segumu uzlabošana (t.sk. 
asfaltēšana un melnā seguma 
rekonstrukcija). 
2. Esošo grants ceļu seguma 
uzlabošana. 

2019. Pašvaldība 1. 2014.gadā tika veikta autoceļa 
“Buntiki-Endželi” /1,08km/ un Buntiku 
kalte - Līvānu mājas /0,47km/  
rekonstrukcija Krustpils novada 
Mežāres pagastā; 

2. 2014.gadā Krustpils novada Krustpils 
pagasta Spuņģēnu ciemā tika veikta 
asfaltbetona ielu seguma 
atjaunošana, 1.kārta; 

3. 2015.gadā Krustpils novada Krustpils 
pagasta Spuņģēnu ciemā tika veikta 
asfaltbetona ielu seguma 
atjaunošana, 2.kārta; 

4. 2019.gadā tiek veikta asfaltbetona 
ielu seguma izbūve Ceriņu ielā 110m 
garumā; 

5. Laika periodā no 2017.gada līdz 
2019.gadam Krustpils novada 
pašvaldība ar ELFLA fonda 
finansiālu atbalstu un savu 
līdzfinansējumu pārbūvēja sekojošus 
ceļus:  

✓ Pašvaldības grants ceļa 1-14 
Prodsala - Uģērnieki 1,30 km 
pārbūve Krustpils novada, Krustpils 
pagastā; 

✓ Pašvaldības grants ceļa „Pāpuļi – 
Cīruļi” 1,605 km pārbūve Krustpils 
novada, Variešu pagastā; 

✓ Pašvaldības grants ceļa „Kropiņi-
Druvasnieki” 2,80km pārbūve 
Krustpils novada, Mežāres 
pagastā; 

✓ Pašvaldības grants ceļa „Ļamāni-
Luksti” 1,25km pārbūve Krustpils 
novada, Mežāres pagastā; 

✓ Pašvaldības grants ceļa 
„Kaupernieki - Ierniņi” 2,76km 
pārbūve Krustpils novada, Variešu 
pagastā; 
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✓ Pašvaldības grants ceļa „Vīpes 
skola-Luksti” 3,1km pārbūve 
Krustpils novada, Vīpes pagastā; 

✓ Pašvaldības grants ceļa „Atašiene-
Joksti-Zalāni” 2,45km pārbūve 
Krustpils novada, Atašienes 
pagastā; 

✓ Pašvaldības grants ceļa 
„Darvasbrenči-Kaķīši” 1,31km 
pārbūve Krustpils novada, Variešu 
pagastā; 

✓ Pašvaldības grants ceļa „Spolāni-
Dārzupītes” 1,68km pārbūve 
Krustpils novada, Kūku pagastā; 

✓ Pašvaldības grants ceļa 
„Pakalnmes - Sūnas” 1,90km 
pārbūve Krustpils novada, Kūku 
pagastā; 

✓ Pašvaldības grants ceļa „Zīlāni-
Jaunā muiža” 0,97km pārbūve 
Krustpils novada, Kūku pagastā. 

R 2.11.  Uzlabot ciemu ielu un 
iekšpagalmu infrastruktūru 

Veikta ielu un iekšpagalmu 
rekonstrukcija un asfaltēšana.  

2019. Pašvaldība 1. 2019.gadā tika veikta Sūnu 
pamatskolas pagalma 
labiekārtošana. 

2. 2019.gadā tiek veikti celiņu un 
lieveņu atjaunošanas darbi pie 
Atašienes pagasta pārvaldes ēkas 
(ja būs finansējums) 

3. 2019.gadā tiks labiekārtots 
stāvlaukums pie Vīpes pagasta 
pārvaldes ēkas. 

4. 2019.gadā tiks atjaunots 
asfaltbetona segums pie Krustpils 
pagasta pārvaldes ēkas. 

R 2.12.  Veicināt valsts autoceļu 
infrastruktūras uzlabošanu 

Valsts autoceļu (ceļi, kas savienojas 
un šķērso pagastu centrus) grants 
seguma nomaiņa uz melno segumu; 
melnā un grants seguma 
rekonstrukcija. 

2019. Latvijas 
Valsts ceļi, 
Satiksmes 
ministrija, 

Pašvaldība 

Rīcība tiek pildīta.  
Ir uzlabots valsts ceļš (dubultās 
apstrādes segums) no Jēkabpils līdz 
Medņiem, kā arī no A6 šosejas uz Vīpi. 
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Pārbūvēts valsts reģionālais autoceļš 
P62 Krāslava – Preiļi- Madona 
(Madonas apvedceļš). 

R 2.13.  Nodrošināt nepieciešamo zemju 
platību iegūšanu pašvaldības 
īpašumā 

Sakārtotas īpašumtiesības. 2019. Pašvaldība, 
Nekustamo 

īpašumu 
nodaļa 

Rīcība tiek īstenota. 

R 2.14.  Izveidot jaunas sabiedriskā 
transporta pieturvietas 

Izveidotas sabiedriskā transporta 
pieturvietas uz pašvaldības ceļiem. 

2019. Pašvaldība Rīcība nav izpildīta. 

U14 Pilnveidot ceļu satiksmes drošību 

R 2.15.  Izveidot gājēju un veloceliņus  1. Izveidoti gājēju celiņi vietās, kas 
savieno publiskās teritorijas un ēkas. 
2. Izveidoti veloceliņi.  

2019. Pašvaldība Rīcība tiek pildīta.  
2019.gadā izbūvēts gājēju un 
veloceliņš no Zīlānu ciema līdz Jaunās 
muižas ciemam.  

Ir izstrādāta tehniskā dokumentācija 
veloceliņa izbūvei Spuņģēnu ciems līdz 
Jēkabpils pilsētai.  

R 2.16.  Uzlabot ielu apgaismojumu 
ciemos 

1. Esošo apgaismojuma tīklu 
rekonstrukcija. 
2. Jaunu apgaismojuma tīklu izveide. 

2019. Pašvaldība Rīcība tiek pildīta.  
1. 2019.gadā tika veikta esošā gājēju 
celiņa apgaismes armatūru nomaiņa 
Kūku pagastā – Zīlānu ciemā uz LED 
tehnoloģijām.  
2. 2018.gadā tika veikta energoefektīva 
ielu apgaismojuma ierīkošana Zīlānu 
ciemā, 1.kārta – Avotu un Meldru ielās. 
3. 2019.gadā tiks veikta    
energoefektīva ielu apgaismojuma 
ierīkošana Zīlānu ciemā, 2.kārta – 
Sarmas un Dārzupītes ielās. 
4. u.c.  

R 2.17.  Uzlabot norāžu sistēmu un aprīkot 
ceļus ar ceļa zīmēm 

1. Ciemu teritorijas nodrošinātas ar 
satiksmes noteikumos noteiktām 
ceļu zīmēm. 
2. Norādes uz ciemiem, viensētām. 
3. Uzstādīti informatīvie stendi. 
 
 
 
 
 

2019. Pašvaldība Rīcība tiek pildīta. 
Ir uzstādīti informatīvie stendi, norādes 
uz ciemiem, svarīgākajiem 
pakalpojumu un tūrisma objektiem. 
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RV8 Energoefektivitāte un inženiertehniskā infrastruktūra 

U15 Uzlabot un attīstīt inženierinfrastruktūru 

R 2.18.  Attīstīt ūdenssaimniecības 
infrastruktūru 
 

1. Sakārtota ūdenssaimniecība: 
Kūkas – 2.k.; Zīlāni, Jaunā muiža – 
2.k.; Atašiene – 2.k.; Antūži; Mežāre; 
Varieši – 2.k.; Spuņģēni – .2k.; Vīpe 
– 2.k.; Medņi.  
2. Uzstādīti ūdensskaitītāji 
pašvaldības dzīvokļos Kūkas, 
Krustpils, Vīpes, Variešu, Atašienes 
pagastos. 

2019. Pašvaldība 1. 2013.g. veikta ūdenssaimniecības 
attīstība Vīpes pagasta Vīpes ciemā, 
2.kārta. 
2. 2013.g. veikta ūdenssaimniecības 
attīstība Variešu pagasta Variešu 
ciemā, 2.kārta. 
3. 2014.g. veikta ūdenssaimniecības 
attīstība Krustpils pagasta Spuņģēnu 
ciemā, 2.kārta, 1.daļa. 
4. 2015.g. veikta kanalizācijas tīkla 
rekonstrukcija Atašienes ciemā. 
5. 2016.g. veikta ūdensvada 
rekonstrukcija Medņu ciemā. 
6. 2016.g. veikta ūdenssaimniecības 
attīstība Variešu pagasta Antūžu 
ciemā. 
7. 2018.gadā īstenota kanalizācijas 
notekūdeņu sistēmas izbūve Vīpes 
pagasta Vīpes ciemā.  

R 2.19.  Veikt siltumapgādes sistēmas 
optimizāciju un 
energoefektivitātes 
paaugstināšanu 

1. Katlu māju renovācija: Variešu, 
Kūku, Spuņģēnu, Jaunās muižas, 
Antūžu un Mežāres ciemā. 
2. Rekonstruētas siltumtrases 
Antūžu, Kūku, Jaunā muiža, Variešu 
un Spuņģēnu ciemos. 
3. Uzstādīti siltumskaitītāji 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 
Variešu un Kūkas pagastos.  
4. Daudzdzīvokļu mājas aprīkotas ar 
automātiskiem siltuma regulēšanas 
mezgliem.  
5. Īstenoti energoefektivitātes 
projekti pašvaldības iestāžu ēkās, 
dzīvojamās ēkās (t.sk., jumtu 
nomaiņa, logu nomaiņa u.c. darbi). 

2019. Pašvaldība, 
Komunālās 

saimniecības 
nodaļa 

1. Katlu mājas renovācija veikta tikai 
Mežāres ciemā. 
2. Siltumtrašu rekonstrukcija – rīcība 
nav izpildīta. 
3. Siltumskaitītāji uzstādīti – rīcība ir 
izpildīta. 
4. Rezultāts nav īstenots. 
5. Energoefektivitātes projekti 
pašvaldības ēkām – rīcība tiek pildīta.  
2 daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām 
veikti energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi – 
“Poļakas”, Vīpes pag., Kūkas 2, Kūku 
pag. (4 daudzdzīvokļu dzīvojamajām 
mājām projekta realizācija tika 
pārtraukti). 

R 2.20.  Attīstīt PII “Varavīksne” ēkas 
siltumapgādes sistēmu 

Veikta ēkas pieslēgšana pie kopējās 
apkures sistēmas. 

2019. Pašvaldība Rīcība izpildīta. 
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R 2.21.  Paplašināt un attīstīt 
telekomunikāciju sakaru tīklu  

Optiskā kabeļa izbūve no Zīlānu 
ciema līdz Atašienes ciema centram. 

2019. Tet Izbūvēts optiskais kabelis līdz Zīlāniem, 
bet šī rīcība nav pašvaldības 
kompetences jautājums. 

U16 Attīstīt ēku un būvju apsaimniekošanu 

R 2.22.  Veicināt energoefektivitātes 
pasākumu ieviešanu 
daudzdzīvokļu mājās un 
pašvaldību ēkās 

1. Ieviesti energoefektivitātes 
pasākumi daudzdzīvokļu mājās.  
2. Ieviesti energoefektivitātes 
pasākumi pašvaldības objektos un 
ēkās 

2019. Pašvaldība Rīcība tiek pildīta. 

R 2.23.  Apzināt degradētās teritorijas, 
bīstamās būves un objektus, 
izstrādāt priekšlikumus degradēto 
teritoriju un objektu sakārtošanai 
un bīstamo ēku un būvju 
nojaukšanai 

1. Nojauktas bīstamās pašvaldības 
ēkas un būves. 
2. Informēti privātīpašnieki. 

2019. Pašvaldība Rīcība nav izpildīta. 

R 2.24.  Sakārtot īpašumtiesību 
jautājumus pašvaldības īpašumā 
esošajām ēkām/būvēm un zemēm 

Veikta inventarizācija par 
pašvaldības īpašumā esošām ēkām, 
būvēm un zemēm.  

2019. Pašvaldība Rīcība tiek pildīta. 

R 2.25.  Nodrošināt publisko ēku 
pieejamību visām sabiedrības 
grupām 

Nodrošināta pieejamība pie novadā 
esošām publiskām ēkām visām 
sabiedrības grupām. 

 Pašvaldība, 
attiecīgā 
iestāde 

Rīcība tiek pildīta. 

RV9 Publiskās teritorijas labiekārtošana 

U17 Labiekārtot publisko ārtelpu 

R 2.26.  Sakārtot un paplašināt esošās 
novada kapsētas 

Uzstādītas atkritumu urnas, 
pārvietojamās tualetes, ierīkotas 
ūdens ņemšanas vietas. 

2015. Pašvaldība Rīcība tiek pildīta. 

R 2.27.  Veicināt publisko vietu un publisko 
pagalmu sakārtošanu un 
labiekārtošanu novada apdzīvotās 
vietās 

 

 

 

1.Sakārtoti daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju iekšpagalmi. 
2.Sakārtotas sabiedriskā transporta  
pieturvietas. 
3. Labiekārtotas teritorijas pie 
pagastu pārvalžu administratīvām 
ēkām. 
4. Izveidotas velosipēdu novietnes 
pie publiskām ēkām. 
5. Uzstādītas uz ceļiem norādes, 
informatīvie stendi ciemos un pie 
Krustpils novada robežas. 

2019. 

 

 

 

 

 

Pašvaldība 1. Rīcība nav izpildīta. 
2. Rīcība nav izpildīta. 
3. Rīcība tiek pildīta. 
4. Rīcība tiek pildīta. 
5. Rīcība tiek pildīta. Īstenots projekts 
“Vienota stila norādes zīmju uz novada 
nozīmes objektiem uzstādīšana un 
vienota stila tūrisma informācijas 
stendu uzstādīšana pagastu centros”. 
 

R 2.28.  Izveidot daudzfunkcionālus bērnu 
spēļu jeb rotaļu laukumus 

Izveidoti bērnu spēļu un rotaļu 
laukumi Krustpils novada vietējas 

2015. Pašvaldība Rīcība izpildīta, izņemot ciemus Zīlāni 
un Priži. 
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nozīmes (Atašiene, Mežāre, 
Spuņģēni, Varieši, Vīpe, Zīlāni) un 
pirmā līmeņa centros (Antūži, Medņi, 
Jaunā muiža, Kūkas, Priži), kas 
piemēroti dažādām vecuma grupām. 

Bērnu un rotaļu laukumi izveidoti 
Spuņģēnos, Atašienē, Jaunā muižā, 
Kūku ciemā, Antūžos, Mežārē, 
Variešos, Medņos. 
Vīpē izveidots jauniešu aktīvās atpūtas 
laukums (1., 2.kārta). 

R 2.29.  Atbalstīt rekreācijas un atpūtas 
vietu izveidi novadā 

1.Izveidotas peldvietas pie 
publiskiem ūdeņiem uz pašvaldības 
īpašumā vai nomā esošajām 
zemēm. 
2. Izveidotas piekļuves un atpūtas 
vietas pie Daugavas. 
3. Labiekārtota kultūrvēsturisko 
pieminekļu teritoriju un objektu 
infrastruktūra un nodrošināta to 
pieejamība (Vaiķu dižakmens, 
Rogaļu grava, Marinzejas muiža, 
Vīpes Mežmuiža u.c. vietas). 

2019. Pašvaldība 1. Attīstītas rekreācijas teritorijas, tai 
skaitā labiekārtotas pludmales pie 
Laukezera un Baļotes ezera.  
2. Izveidota atpūtas vieta pie Daugavas 
Prižos.  
3. Publiskās vides infrastruktūras 
uzlabošana pie Baļotes ezera, 1.kārta 
(2014.g.). 
4. Laukezera dabas parka vides 
infrastruktūras uzlabošana, 1.kārta 
(2015.g.). 
5. Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve un atjaunošana 
dabas parkā “Laukezers”. 
6. Publiskās vides infrastruktūras 
uzlabošana pie Marinzejas ezera, 
1.kārta. 
7. Labiekārtota Rogāļu gravas dabas 
taka, 2018.gadā izstrādāts Marinzejas 
muižas ēkas un parka izpētes projekts.  

Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 
termiņš/ 
periods 

Atbildīgais Rīcības izpilde 

VTP3 INDUSTRIĀLO UN AGRĀRO TERITORIJU ATTĪSTĪBA UN SAGLABĀŠANA 

RV10 DABAS RESURSI 

U18 NODROŠINĀT DABAS RESURSU RACIONĀLU UN ILGTSPĒJĪGU IZMANTOŠANU 

R 3.1.  Veicināt dabas resursu 
atjaunošanu 

1. Meliorācijas sistēmu sakārtošana. 
2. Atjaunoti zivju resursi un 
nodrošināta zivju resursu 
aizsardzība. 
3. Nodrošināta ilgtspējīga dabas 
resursu izmantošana. 

2019. KNP 1. 2019.gada   ELFLA projekts 
“Meliorācijas sistēmu atjaunošana 
“Mežāre” Mežāres pagastā. 
2. Rīcība tiek pildīta. 
3. Rīcība tiek pildīta. 
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R 3.2.  Veikt pretplūdu pasākumus un šo 
teritoriju atbilstošu 
apsaimniekošanu 

1. Daugavas krastu nostiprināšana 
pie Prižiem. 
2. Daugavas gultnes pie Zeļķu tilta 
tīrīšana. 

2019. LR VARAM Rīcība nav izpildīta. 

R 3.3.  Nodrošināt derīgo izrakteņu 
racionālu izmantošanu 

Ilgtspējīga derīgo izrakteņu 
izmantošana. 

2019. Pašvaldība Rīcība tiek pildīta. 

R 3.4.  Uzlabot vides infrastruktūru Pilnveidota dabas un kultūrvēsturiskā 
tūrisma infrastruktūra.  

2019. Pašvaldība Rīcība tiek pildīta. 

R 3.5.  Ieviest atkritumu šķirošanas 
laukumu 

Ierīkots atkritumu šķirošanas 
laukums. 

2019. Pašvaldība Rīcība tiek pildīta. 

R 3.6.  Paaugstināt iedzīvotāju 
informētības līmeni vides 
aizsardzības jautājumos 

Īstenoti informatīvi vides 
aizsardzības un sakopšanas 
pasākumi. 

2019. Pašvaldība, 
LR VARAM 

Rīcība tiek pildīta. 

R 3.7.  Attīstīt un atbalstīt alternatīvos un 
atjaunojamos energoresursu 
izmantošanu 

1. Izstrādāti TEP saules bateriju 
izmantošanai siltuma ražošanai 
pašvaldības ēkās. 
2. Koģenerācijas staciju izveide. 
3. Pāriets uz koģenerācijas apkuri 
pansionātā “Jaunāmuiža”. 

2019. Pašvaldība Rīcība nav izpildīta. 

RV11 UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA 

U19 VEICINĀT UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBU UN NOZARU ATTĪSTĪBU 

R 3.8.  Nodrošināt informācijas 
pieejamību uzņēmējiem 

Elektroniski vai pie pašvaldības 
uzņēmējdarbības speciālista. 

2019. Pašvaldība Rīcība tiek pildīta. 
Pašvaldībā Attīstības nodaļā darbojas 
darba ar uzņēmējiem speciālists 

R 3.9.  Piesaistīt uzņēmējdarbības 
speciālistu pašvaldībā 

Nodrošināts uzņēmējdarbības 
speciālists pašvaldībā. 

2019. Pašvaldība Rīcība izpildīta. 
Pašvaldībā Attīstības nodaļā darbojas 
darba ar uzņēmējiem speciālists. 

R 3.10.  Izveidot Uzņēmēju konsultatīvo 
padomi 

Izveidota Uzņēmēju konsultatīvā 
padome. 

2015. Pašvaldība Rīcība nav izpildīta. 

R 3.11.  Organizēt Uzņēmēju dienas  Veicināta informācijas apmaiņa par 
uzņēmējdarbību novadā un 
uzņēmumu reklamēšana. 

2019. Pašvaldība Rīcība tiek pildīta. 

R 3.12.  Veicināt infrastruktūras attīstību 
un uzturēšanu (sakari, 
inženierkomunikācijas, dzelzceļš, 
ceļi, ielas u.c.), t.sk. attīstīt 
uzņēmējdarbības atbalsta 
infrastruktūru 

1. Uzlabota valsts un pašvaldības 
apsaimniekojamās 
inženierkomunikācijas un 
infrastruktūra. 
2. Uzņēmējdarbības vides 
uzlabošana. 

2015.-2019. Pašvaldība Rīcība tiek pildīta. 
Norit pašvaldības grants ceļu pārbūve. 
ERAF projekts “Asfaltbetona ceļa 
seguma izbūve industriālās teritorijas 
sasniedzamībai un attīstībai 
industriālajā teritorijā pie Krustpils 
stacijas”. 
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R 3.13.  Izveidot uzņēmējdarbības zonas 
pie autoceļiem un atbilstošas 
infrastruktūras 

1. Uzņēmējdarbības statisko vienību 
pieaugums novadā. 
2. Jaunu darbavietu radīšana. 

2019. Pašvaldība, 
uzņēmēji 

Rīcība no pašvaldības puses tiek pildīta 
ar SAM 3.3.1.projektu īstenošanu. 

R 3.14.  Veicināt augstvērtīgo 
lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju intensīvu izmantošanu 

Pilnīga augstvērtīgo LIZ zemju 
izmantošana. 

2019. Pašvaldība, 
privātīpašnie-

ki 

Rīcība tiek pildīta. Netiek atļauta 
augstvērtīgo LIZ apmežošana.  

R 3.15.  Veicināt intensīvās 
lauksaimniecības attīstību 

Attīstās intensīvā lauksaimniecība, 
ilgtspējīgi izmantojot resursus. 

2019. Pašvaldība, 
privātīpašnie-

ki 

Rīcība tiek pildīta. 

R 3.16.  Popularizēt bioloģisko 
lauksaimniecību veicināt tās 
attīstību 

Veidojas jauni un attīstās esošie 
bioloģiskās lauksaimniecības 
uzņēmumi/zemnieku saimniecības.  

2019. Pašvaldība, 
privātīpašnie-

ki 

Rīcība tiek pildīta. 

R 3.17.  Veicināt pārstrādes uzņēmumu, 
inovatīvo tehnoloģiju un augstas 
pievienotās vērtības produkcijas 
ražošanas izveidi novadā 

1. Augstas pievienotās vērtības 
produkcijas ražošana. 
2. Inovatīvu uzņēmumu veidošanās 
sadarbībā ar Jēkabpils biznesa 
inkubatoru. 

2019. Pašvaldība, 
privātais 
sektors 

Pašvaldībai nav informācijas. 

R 3.18.  Veicināt sadarbību ar visu nozaru 
uzņēmējiem 

1. Uzlabota dažādu nozaru uzņēmēju 
savstarpējā sadarbība jeb 
kooperācija. 
2. Uzlabota uzņēmēju un pašvaldības 
savstarpējā sadarbība. 

2019. Pašvaldība, 
privātais 
sektors 

Rīcība tiek pildīta. 

R 3.19.  Veicināt jauniešu iekļaušanos 
darba tirgū 

1. Prakses vietas novada jauniešiem. 
2. Organizētas novada “ēnu dienas” . 
3. Stipendijas vai studiju maksas 
segšana, motivējot atgriezties 
novadā. 

2019. Pašvaldība, 
privātais 
sektors 

Rīcība tiek pildīta. 

RV12 Tūrisms 

U20 Veicināt tūrisma nozares attīstību 

R 3.20.  Atbalstīt vietējā tūrisma uzņēmēju 
dalību izstādēs 

Nodrošināta tūrisma nozares 
uzņēmēju dalība izstādēs. 

2019. Pašvaldība, 
privātais 
sektors 

Rīcība tiek pildīta. 

R 3.21.  Atbalstīt jaunu tūrisma produktu 
izveidei 
 

1. Ūdensobjektu resursu apgūšana 
un ilgtspējīga izmantošana – izveidoti 
jauni ūdenstūrisma maršruti. 
2. Izstrādāti un ierīkoti tūrisma rallija 
maršruti novadā ar perspektīvu 
sadarbojoties ar kaimiņu 
pašvaldībām maršrutu izstrādē.  
3. Attīstīts industriālais tūrisms. 

2019. Pašvaldība, 
privātais 
sektors 

Novadā tiek  uzlaboti apstākļi  
ilgtspējīga ūdenstūrisma attīstībai un 
paaugstināta ūdenstūrisma 
konkurētspēja novada teritorijā. Tiek 
tīrīti ūdenstilpņu krasti, izveidotas laivu 
piestātnes, labiekārtotas atpūtas vietas 
upju un ezeru krastos, tiek organizēti 
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2.3. Īstenoto projektu un uzsākto projektu apkopojums  

Tabula 5: Attīstības programmas Investīciju plānā iekļauto un īstenoto projektu saraksts, 2013. – 2019.g. (Datu avots: Krustpils novada pašvaldība 
Attīstības nodaļa)5  

Nr.p.k. Projekta nosaukums Projekta kopējās izmaksas (EUR) Piezīmes 

2014.gadā īstenotie projekti 

1. 
Variešu sākumskolas piebūves – mācību telpu un sporta 
zāles būvniecība 

1110530,11 Īstenots 

2. Krustpils novada mārketinga programmas izstrāde 3856,44 īstenots 

3. 

Krustpils novada ceļu rekonstrukcija, 2.kārta. 
Mežāres pagasta autoceļa Nr.3-20 “Buntiki – Endžeļi”1,08 
km rekonstrukcija un Nr.3-22 “Buntiku kalte – Līvānu mājas” 
0,47 km rekonstrukcija 

46872,53 Īstenots 

4. 
Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Spuņģēnu ciemā 
(1.kārta) 

55779,31 Īstenots 

 
5 Tabula 5. papildināta ar tematiskiem attēliem 

pasākumi ūdenstūrisma 
popularizēšanai. 

R 3.22.  Atbalstīt ziemas sporta veidu 
attīstību 

Slēpošanas trašu izveide, slidotavu 
izveide u.c. ziemas sporta veidu 
nepieciešamās infrastruktūras 
izveide. 

2019. Pašvaldība, 
privātais 
sektors 

Baļotes ezera centrālajā pludmalē 
novada iedzīvotājiem un viesiem tiek 
sniegta iespēja bez maksas izīrēt slēpju 
komplektus un izmantot sagatavoto 1,5 
kilometru garo slēpošanas trasi. 
Savukārt slidot gribētāji var izmantot 
attīrītu slidošanas laukumu. 

R 3.23.  Attīstīt atsevišķas novada 
teritorijas kā reģiona tūrisma 
attīstības teritorijas 

Silabebru apkaime, Laukezera 
apkārtne, u.c.  

2019. Pašvaldība Dabas parks “Laukezers” apkārtne un 
Baļotes ezera apkārtne tiek attīstīta kā 
Krustpils novada tūrisma attīstības 
teritorijas. 

R 3.24.  Veicināt videi draudzīgu tūrismu Ilgtspējīgi izmantojot resursus un 
videi draudzīga un saudzīga tūrisma 
atbalstīšana. 

2019. Pašvaldība, 
privātais 
sektors 

Krustpils novada pašvaldība tūrisma 
objektu apsaimniekošanu veic ievērojot 
ilgtspējības principus.  

R 3.25.  Saglabāt un attīstīt valsts un 
vietējas nozīmes kultūras un 
dabas mantojumu 
/papildināts aktualizējot Rīcības 
plānu/ 

Saglabāts un aizsargāts kultūras un 
dabas mantojums, attīstot ar tiem 
saistītus pakalpojumus. 

2017. – 2019. Pašvaldība Rīcība tiek pildīta. 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums Projekta kopējās izmaksas (EUR) Piezīmes 

5. 
Publiskās vides infrastruktūras uzlabošana pie Baļotes 
ezera, 1.kārta 

9283,93 Īstenots 

6. Vīpes pamatskolas sporta zāles renovācija, 1.kārta 105399,21 Īstenots 

7. 
Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Krustpils 
pagasta Spuņģēnu ciemā, 2. kārta, 1. daļa 

135921,00 Īstenots 

8. 
Bērnu rotaļu laukuma izveide Krustpils novada Atašienes 
ciemā 

9909,71 Īstenots 

9. 
Bērnu rotaļa laukuma izveide Krustpils novada Jaunās 
muižas ciemā 

6885,19 Īstenots 

10. 
Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Vīpes ciemā, 
1.kārta 

11018,00 Īstenots 

2015.gadā īstenotie projekti 

1. Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija Atašienes ciemā 26952,70 Īstenots 

2. 
Laukezera dabas parka vides infrastruktūras uzlabošana, 
1.kārta 

2430,29 Īstenots 

3. Sūnu pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija 301678,95 Īstenots 

4. 

Brīvdabas estrādes izveide kultūras pasākumu norisei 
Krustpils novada Zīlānu ciemā, 1.kārta 

215232,42 

Īstenots (Valsts budžeta programmas 
12.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību 

pasākumiem” piešķirtais finansējums ir 
14 230 EUR 

5. 
Vingrošanas inventāra uzstādīšana pie Krustpils 
pamatskolas 

3782,46 Īstenots 

6. Bērnu rotaļu laukuma izveide Krustpils novada Kūku ciemā 8048,92 Īstenots 

7. Bērnu rotaļu laukuma izveide Krustpils novada Antūžu ciemā 4341,48 Īstenots 

8. 
Mežāres ciema bērnu rotaļu laukuma atjaunošana, āra 
trenažieru uzstādīšana 

7015,00 Īstenots 

9. 
Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Spuņģēņu ciemā, 
2.kārta 

177984,20 Īstenots 

10. 
Publiskās vides infrastruktūras uzlabošana pie Marinzejas 
ezera, 1.kārta 

3943,81 Īstenots 

2016.gadā īstenotie projekti 

1. Ūdensvada rekonstrukcija Medņu ciemā 42800,12 Īstenots 

2. Atašienes kultūras nama pārbūve 224631,73 Īstenots 

3. 
Krustpils novada izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana un remontdarbi Krustpils pamatskolā, 1.kārta 

28091,96 Īstenots 

4. 
Bērnu rotaļu laukumu izveide Krustpils novada Variešu 
ciemā 

8411,92 Īstenots 

5. 
Ūdenssaimniecības attīstība Variešu pagasta, Antūžu ciemā 
(NAI būvniecība) 

78 128,65 Īstenots 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums Projekta kopējās izmaksas (EUR) Piezīmes 

6. 
Vīpes pamatskolas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana 
(jumta seguma maiņa, zibens aizsardzības sistēmas izveide) 

47 565,71 Īstenots 

7. 
Vienota stila norādes zīmju uz novada nozīmēs objektiem 
uzstādīšana un vienota stila tūrisma informācijas stendu 
uzstādīšana pagastu centros 

13000,00 Īstenots 

8. Bērnu rotaļu laukumu izveide pie Mežāres pamatskolas 4731,10 Īstenots 

9. 
Apsaimniekošanas ēkas jaunbūves būvdarbi Krustpils 
novada Kūku pagasta “Ezerniekos” 

17914,02 Īstenots 

10. 
Āra nestandarta vingrošanas iekārtas pie Krustpils 

pamatskolai 
19 988,03 Īstenots 

11. Atpūtas vietas izveide pie Daugavas (Prižos) 1936,00 Īstenots 

2017.gadā uzsāktie un īstenotie projekti 

1. 
Administrācijas ēkas ieejas mezgla pārbūve Kūku pagasta, 
Kūku ciemā (Kūku bibliotēkas) 

19445,67 
Īstenots 

2. Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas zīmes uzstādīšana 4831,18 Īstenots 

3. Bērnu rotaļu laukumu izveide Krustpils novada Medņu ciemā 4866,74 Īstenots 

4. 
Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Variešu 
ciemā, Variešu pagastā, Krustpils novadā 

12573,21 
Īstenots 

5. Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Vīpes ciemā 65 726,89 Īstenots 

6. 
Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Zīlānu ciemā 
(1.kārta) – Sarmas, Dārzupītes un Meldru ielā 

34577,06 Īstenots 

7. 
Gājēju un veloceliņa izbūve no Zīlānu ciema līdz Jaunās 
muižas ciemam 

302372 Īstenots 

8. 
Gājēju un veloceliņa izbūve no Spuņģēniem līdz 
Jēkabpils pilsētai 

450000 Šobrīd tiek īstenots 

2018.gadā uzsāktie un īstenotie projekti 

1. 
Gājēju celiņa izbūve Marinzejas parkā uz atpūtas vietu 
“Marija” 

8 013,26 Īstenots 

2. 
Kanalizācijas notekūdeņu sistēmas izbūve Vīpes ciemā, 
Vīpes pagastā, Krustpils novadā 

17 870,34 Īstenots 

3. 
Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu pārbūve pie Vīpes 
pamatskolas (izstrādāts būvprojekts notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu pārbūvei) 

25 000 Šobrīd tiek īstenots 

4. 
Energoefektīvas apkures sistēmas ierīkošana vecajā Sūnu 
skolā (izstrādāts apkures sistēmas atjaunošanas projekts) 

45 000 Īstenots 

5. 
Marinzejas muižas ēkas kultūrvēsturiskā izpēte eksperta 
slēdziens un glabāšanas pasākumu programmu izpēte 

4283,40 Īstenots 

6. Asfaltbetona ielu seguma izbūve Ceriņu ielā 110 m garumā 19801,00 Īstenots 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums Projekta kopējās izmaksas (EUR) Piezīmes 

7. 

Amatniecības centra “Māzers” telpu renovācija 
energoefektivitātes paaugstināšanai, izstāžu zāles 
iekārtojuma izveide un materiāli tehniskās bāzes 
papildināšana ēkā “Vālodzīte” Vīpes pagastā 

63 560,04 Īstenots 

2019.gadā uzsāktie, īstenotie projekti un 2019.gada Investīciju plānā iekļautie projekti 

1. 
Lietus ūdeņu novadsistēmas un auto stāvvietas izbūve 
Atašienes centrā pie kultūras nama izmantojot videi 
draudzīgus risinājumus 

30 000 Šobrīd tiek īstenots 

2. Labiekārtošanas darbi pie Atašienes pagasta pārvaldes ēkas 12000 
Vēl plānojas darbi, nav uzsākta projekta 

realizācija 

3. 

Sabiedriskā centra izveide Variešu ciemā – ēkas 
energoefektivitāti un vidi uzlabojoši būvdarbi 
pašvaldības īpašumā “Kokles” (plānots izveidot 
sabiedrisko centru mūžizglītības pakalpojumu 
nodrošināšanai, NVO, nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanai) 

21 668,70 Šobrīd tiek īstenots 

4. 
Stāvlaukuma pretī Vīpes pagasta pārvaldes ēkai 
rekonstrukcija 

20 000 
Šobrīd tiek īstenots, notiek 

projektēšanas darbi 

5. Asfaltētā laukuma pie ēkas Kalmītes atjaunošana 24 000 Īstenots 

6. Asfaltētā laukuma pie ēkas Daugavieši atjaunošana 16 000 Projekta realizācija vēl nav uzsākta 

7. 
Sūnu pamatskolas mācību korpusa energoefektivitātes 
un telpu mikroklimata uzlabošana 

20 000 Šobrīd tiek īstenots 

8. Sūnu pamatskolas pagalma labiekārtošana 20 000 Šobrīd tiek īstenots 

9. 
Norādes zīmju uz Krustpils novada publiski pieejamiem 
objektiem izvietošana 

9 000 Šobrīd tiek īstenots 

10. Grīdas seguma nomaiņa Mežāres kultūras nama lielajā zālē 13 000 Projekts tiks realizēts 2019./2020.g. 

11. 
Jumta un cokola siltināšana, lietusūdeņu novadīšanas 
sistēmas rekonstrukcija nekustamajā īpašumā “Vālodzīte”, 
būvniecības dokumentācijas izstrāde 

15 000 Projekta realizācija vēl nav uzsākta 

12. 
Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Jaunās Muižas 
ciemā 

8 000 Šobrīd tiek īstenots 

13. 
Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Variešu ciemā, 
1.kārta 

9 000 Šobrīd tiek īstenots 

14. 
Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Prižu avēnijā 1,9 
km garumā 

54 000 Šobrīd tiek īstenots 

15. 
Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Kūku 
ciemā (1.kārta) – ciema ielu un publisko teritoriju 
apgaismojuma izbūve 

20 000 Šobrīd tiek īstenots 
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Nr.p.k. Projekta nosaukums Projekta kopējās izmaksas (EUR) Piezīmes 

16. 
Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Zīlānu ciemā 
(2.kārta) – Sarmas un Dārzupītes  ielās 

30 000 Īstenots 

17. 
Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Antūžu 
ciemā 

5 000 Šobrīd tiek īstenots 

18. 
Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Medņu 
ciemā 

5 000 Šobrīd tiek īstenots 

19. 
Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Vīpes 
ciemā – Neretas iela, Vārkaļu iela, Jaunā iela 

31 000 Šobrīd tiek īstenots 

20. 
Esošo gājēju celiņu apgaismes armatūru nomaiņa Kūku 
pagastā, Zīlānu ciemā uz LED tehnoloģijām 

 Īstenots 

21. 
Asfaltbetona seguma ceļa izbūve industriālajā zonā 
Krustpils pagastā bijušajā Jēkabpils lidlauka teritorijā 
(projektēšana) 

20 000 
Šobrīd tiek īstenota zemes 
īpašumtiesību sakārtošana 

22. 
E-pakalpojumu ieviešana (e-pakalpojumu 
nodrošināšana caur e-latvija.lv) 

 Notiek īstenošana 

23. 

Energoefektīvas apkures sistēmas izbūves projektēšana  
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā 

10 000 

2019.gadā notiek projektēšana, 
būvniecība no 2020.-2022.g., īstenojot 

projektu Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskolas ēkas atjaunošanas un 
energoefektivitātes paaugstināšana 

24. 
Ūdenssaimniecības attīstība Variešu pagasta Antūžu 
ciemā – kanalizācijas trases remontdarbi un posma 
atjaunošana līdz ietekai 

4 000 Šobrīd tiek īstenots 

25. Mežāres katlu mājas šķūņa jumta nomaiņa, 2.kārta 12 000 
Šobrīd tiek īstenots, līdz 2019.gada 

beigām tiks īstenots 

 

Tabula 6: Attīstības programmas Investīciju plānā iekļauto īstenoto un uzsākto projektu saraksts ar līdzfinansējumu, 2013. – 2019.g. (Datu avots: 
Krustpils novada pašvaldība Attīstības nodaļa)6  

Nr.p.k. ES fonda u.c. 
finanšu avota 
nosaukums 

Projekta nosaukums Kopējās izmaksas Piezīmes 

2013.gadā īstenotie projekti 

1. Kohēzijas fonds 
Krustpils novada Vīpes pagasta sadzīves atkritumu izgāztuves „Poļakas” 
rekultivācija  

56033,93 
Īstenots 

2. Kohēzijas fonds 
Krustpils novada Variešu pagasta sadzīves atkritumu izgāztuves “Kalngali” 
rekultivācija 

20471,72 Īstenots 

 
6 Tabula 6. papildināta ar tematiskiem attēliem 
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Nr.p.k. ES fonda u.c. 
finanšu avota 
nosaukums 

Projekta nosaukums Kopējās izmaksas Piezīmes 

3. Kohēzijas fonds 
Krustpils novada Variešu pagasta sadzīves atkritumu izgāztuves “Lejas 
Smani” rekultivācija 

37939,51 Īstenots 

4. Kohēzijas fonds 
Krustpils novada Variešu pagasta atkritumu izgāztuves “Dimzukalns” 
rekultivācija 

27957,97 Īstenots 

5. Kohēzijas fonds 
Krustpils novada Mežāres pagasta atkritumu izgāztuves “Stimbenāji” 
rekultivācija 

90544,99 Īstenots 

6. Kohēzijas fonds 
Krustpils novada Atašienes pagasta atkritumu izgāztuves “Troškas” 
rekultivācija 

 Īstenots 

7. 
Latvijas – Šveices 

sadarbības 
programma 

Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs 11134,58 Īstenots 

8. ELFLA Krustpils novada pašvaldībai piederošo jaunaudžu platību kopšana 1081,38 Īstenots 

9. Zivju fonds Zivju resursu pavairošana Marinzejas ezerā un Laukezerā 3073,40 Īstenots 

10 Zivju fonds Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpnēs, 2.kārta 10782,52 Īstenots 

11. Zivju fonds 
Baļotes ezera ekoloģiskās kvalitātes noteikšana un tās iespējamā 
uzlabošana zivju resursu palielināšanas nolūkā 

2737,46 Īstenots 

12. 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 

Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta “Sports” standarta īstenošanai 
Krustpils novada Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā un Krustpils, Mežāres, 
Sūnu, Vīpes pamatskolās 

 
7593,81 

Īstenots 

13. ELFLA Bērnu rotaļu laukuma izveide Krustpils novada Spuņģēnu ciemā 5941,51 Īstenots 

14. ERAF Ūdenssaimniecības attīstība Vīpes pagasta Vīpes ciemā, 2.kārta 150 355,00 Īstenots 

15. ELFLA Atpūtas vietas izveide Krustpils novada Variešu ciemā 8539,55 Īstenots 

16. KPFI 
Vienkāršotās renovācijas būvdarbi kompleksu pasākumu ieviešanai 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Krustpils novada Variešu 
pagasta Variešu sākumskolas ēkā 

164142,60 Īstenots 

17. ERAF Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Variešu ciemā, 2.kārta 304411,26 Īstenots 

2014.gadā īstenotie projekti 

1. Zivju fonds 
Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana zivju resursu racionālai 
un saudzīgai izmantošanai Krustpils novada ūdenstilpēs 

960,00 Īstenots 

2. Zivju fonds Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Marinzejas ezerā 4750,00 Īstenots 

3. Zivju fonds Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Baļotes ezerā 4750,00 Īstenots 

4. Zivju fonds Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Laukezerā 2500,00 Īstenots 

5. Zivju fonds Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 32228,00 Īstenots 

6. Zivju fonds Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 3900,00 Īstenots 

7. ERAF 
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Poļakas”, Vīpes pagastā, Krustpils 
novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (SIA “Spuņģēni – 
Daugavieši”) 

 Īstenots 
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Nr.p.k. ES fonda u.c. 
finanšu avota 
nosaukums 

Projekta nosaukums Kopējās izmaksas Piezīmes 

2015.gadā uzsāktie un īstenotie projekti 

1. Zivju fonds Zivju mazuļu ielaišana Daugavā 5940,00 Īstenots 

2. Zivju fonds Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada Laukezerā 1800,00 Īstenots 

3. Zivju fonds Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 1299,30 Īstenots 

4. Zivju fonds Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā 3498,11 Īstenots 

5. Zivju fonds Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā 4486,68 Īstenots 

6. Zivju fonds 
Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana Krustpils novada 
ūdenstilpju zivju resursu saudzīgai izmantošanai 

1002,00 Īstenots 

7. Zivju fonds Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 11488,96 Īstenots 

8. Zivju fonds Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2.kārta 4131,00 Īstenots 

9. Zivju fonds Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 3.kārta 960,00 Īstenots 

10. Zivju fonds Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs, 4.kārta 3795,00 Īstenots 

11. ESF 
“PROTI un DARI!” 

2686,46 
Šobrīd tiek īstenots 

līdz 2020.gadam 

12. 
Biedrība “Daugavas 

savienība” 
Bukleta “Daugavas ūdeņu atspulgos” izdošana un informācijas stenda 
/planšetes izgatavošana 

891,77 Īstenots 

13. ERAF 
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kūkas 2, Kūku pagastā, Krustpils 
novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (SIA “Spuņģēni – 
Daugavieši”) 

 Īstenots 

2016.gadā uzsāktie un īstenotie projekti 

1. Zivju fonds 
Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana Krustpils novada 
ūdenstilpju zivju resursu saudzīgai izmantošanai 2016.gadā 

1 607,85 Īstenots 

2. Zivju fonds Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Laukezerā 2016.gadā 2299,00 Īstenots 

3. Zivju fonds Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 2016.gadā. 1195,48 Īstenots 

4. Zivju fonds Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā 2016.gadā 5517,60 Īstenots 

5. Zivju fonds Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baltezerā (Timsmales ezerā) 2069,10 Īstenots 

6. 
Biedrība “Daugavas 

savienība” 
Informācijas stenda "Daugavas ūdeņu atspulgos" uzstādīšana Krustpils 
novada Vīpes pagastā 

500,00 Īstenots 

7. 
Biedrība “Daugavas 

savienība” 
Rogāļu gravas dabas takas labiekārtošana Krustpils novada Kūku pagastā 

646,00 Īstenots 

8. Zivju fonds 
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde un zivsaimnieciskā 
izpēte Krustpils novada ūdenstilpēs 

8171,34 Īstenots 

9. Zivju fonds Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2016. gadā. 7099,20 Īstenots 

10. 

Valsts budžeta 
programmas 

09.00.00 „Sports” 
apakšprogrammas 

Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Krustpils novada izglītības iestādēs 
– Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Krustpils pamatskola, Mežāres 
pamatskola, Sūnu pamatskola 

6248,14 Īstenots 
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Nr.p.k. ES fonda u.c. 
finanšu avota 
nosaukums 

Projekta nosaukums Kopējās izmaksas Piezīmes 

09.04.00 „Sporta 
būves” finansējums 

11. ELFLA Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Spuņģēnu ciemā 1.kārta 13700,79 Īstenots 

12. ELFLA Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Krustpils novada Vīpes ciemā 3215,20 Īstenots 

13. ELFLA 
Atbalstošas vides radīšana mazaizsargājamo iedzīvotāju grupām Mežāres 
pagasta pārvaldes un kultūras nama ēkā 

43590,03 Īstenots 

14. 
Valsts Kultūrkapitāla 

fonds 

Nemateriālās kultūras mantojuma lietpratēju zināšanu un prasmju 
tālāknodošana – “Krustpils novada tautas tērpa galvassegas un villaines 
audums” 

1520,00 Īstenots 

15. 
Valsts Kultūrkapitāla 

fonds 
Nemateriālā kultūras mantojuma lietpratēju zināšanu un prasmju 
tālāknodošana –“ Krustpils tipa jostas” 

472,00 Īstenots 

16. 

Valsts budžeta 
programmas 

12.00.00 
“Mērķdotācijas 

pašvaldību 
pasākumiem” 

Inventāra iegāde brīvdabas kultūras pasākumu nodrošināšanai Atašienes 
ciemā 

4852,99 Īstenots 

17. ESF 
“Atver sirdi Zemgalē” 

4185,00 
Šobrīd tiek īstenots 

līdz 31.12.2022. 

2017.gadā uzsāktie un īstenotie projekti 

1. ESF 
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils 
novada iedzīvotājiem 

78 778,00 
Šobrīd tiek īstenots 

līdz 2019.gada 
beigām 

2. Zivju fonds Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 2017.gadā 786,50 Īstenots 

3. Zivju fonds 
Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baltezerā (Timsmales ezerā) 
2017.gadā 

1 361,25 Īstenots 

4. Zivju fonds Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā 2017.gadā 1 815,00 Īstenots 

5. Zivju fonds Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Laukezerā 2017.gadā 1 512,50 Īstenots 

6. 
 

Zivju fonds 
Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2017.gadā 4 709,00 Īstenots 

7. ELFLA 
Infrastruktūras uzlabošana dabas pieminekļa Rogāļu akmens pieejamības 
nodrošināšanai 

11 598,10 Īstenots 

8. 

ERAF 
(SAM 5.4.1.1. 
“Antropogēnās 

slodzes 
mazināšana”)  

“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un atjaunošana 
dabas parkā “Laukezers”” – izbūvēti infrastruktūras elementi aktīvās 
atpūtas dabā mīļotājiem un stāvlaukums pie Laukezera galvenās 
pludmales 

204 859,99 Īstenots 
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Nr.p.k. ES fonda u.c. 
finanšu avota 
nosaukums 

Projekta nosaukums Kopējās izmaksas Piezīmes 

9. ESF 

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai  
(projektu īsteno Krustpils pamatskola, Sūnu pamatskola, Variešu 
sākumskola, Mežāres pamatskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, 
Vīpes pamatskola)  

24 852,65 
Šobrīd tiek 

īstenots, līdz 
2022.gadam 

10. ESF 
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 
(projektu īsteno Krustpils pamatskola, Sūnu pamatskola, Variešu 
sākumskola) 

20 625,48 
Šobrīd tiek 

īstenots, līdz 
2021.gadam 

11. ELFLA Pašvaldības grants ceļu pārbūve Krustpils novada Krustpils pagastā 103237,02 Īstenots 

12. ELFLA Pašvaldības grants ceļu pārbūve Krustpils novada Kūku pagastā 307592,76 Īstenots 

13. ELFLA Pašvaldības grants ceļu pārbūve Krustpils novada Atašienes pagastā 124636,94 Īstenots 

14. ELFLA Pašvaldības grants ceļu pārbūve Krustpils novada Vīpes pagastā 195601,80 Īstenots 

15. ELFLA Pašvaldības grants ceļu pārbūve Krustpils novada Variešu pagastā 246885,65 Īstenots 

16. ELFLA Pašvaldības grants ceļu pārbūve Krustpils novada Mežāres pagastā 195879,52 Īstenots 

17. 
Biedrība “Daugavas 

savienība” 
Informācijas stenda "Daugavas ūdeņu atspulgos pārnovadu krustcelēs" 
uzstādīšana Krustpils novada Krustpils pagastā 

540,00 Īstenots 

18. Zivju fonds Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpnēs 2017.gadā 5851,00 Īstenots 

19. 

ERAF 
(SAM3.3.1. “Publiskā 

infrastruktūra 
uzņēmējdarbībai) 

“Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un 
attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” – pārbūvēts un 
noasfaltēts pašvaldības ceļš “Kazubrenči – Stacija” 1,12 km garumā, 
radītas 10 darba vietas, atbalstīti 2 komersanti  

345 044,09 Īstenots 

20. 
Valsts Kultūrkapitāla 

fonds 
Meistarklase: “Cimdi un zeķes” 600,86 Īstenots 

21. 
Valsts Kultūrkapitāla 

fonds 
Krustpils tipa villaiņu darināšanas tradīcijas Krustpils novadā pieteikuma 
sagatavošana Nacionālajam nemateriālās kultūras mantojuma sarakstam 

530,00 Īstenots 

22. 

Valsts budžeta 
programmas 

12.00.00 
“Mērķdotācijas 

pašvaldību 
pasākumiem” 

Trenažieru uzstādīšana Krustpils novadā – Spuņģēnu ciemā, Zīlānu 
ciemā, Kūku ciemā, Jaunā muiža, Variešu ciemā, Antūžu ciemā, Medņu 
ciemā, Vīpes pagastā 

9999,00 Īstenots 

23. 

Valsts budžeta 
programmas 

12.00.00 
“Mērķdotācijas 

pašvaldību 
pasākumiem” 

 

Mežāres kultūras nama kino un audio aprīkojuma atjaunošana 22962,63 Īstenots 

http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/106-atbalsts-priekslaicigas-macibu-partrauksanas-samazinasanai
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Nr.p.k. ES fonda u.c. 
finanšu avota 
nosaukums 

Projekta nosaukums Kopējās izmaksas Piezīmes 

2018.gadā uzsāktie un īstenotie projekti 

1. ESF 
Kompetenču pieeja mācību saturā (projektu īsteno Krustpils 
pamatskola) 

Projektu īsteno 
Jēkabpils novada 
Izglītības pārvalde 

Šobrīd tiek īstenots 

2. ESF 
Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās 
mācības un mācību praksēs uzņēmumos 

Projektu īsteno 
Jēkabpils novada 
Izglītības pārvalde 

 

Šobrīd tiek īstenots 

3. ELFLA 
“Meliorācijas sistēmu atjaunošana “Mežāre”, Mežāres pagasts, Krustpils 
novads” 

96487,79 Īstenots 

4. 
 

Zivju fonds 
Vēžu un zivsaimnieciskā izpēte Krustpils novada Laukezerā 4549,60 Īstenots 

5. 
 

Zivju fonds 
Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2018.gadā 21299,50 Īstenots 

6. ELFLA 
Sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana pie Brāļu Skrindu 
Atašienes vidusskolas 

6 438,19 Īstenots 

7. ELFLA 
Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Kūku pagasta Jaunās 
muižas ciemā, 1.kārta 

10 700,00 Šobrīd tiek īstenots 

8. ELFLA Vienota stila informatīvo stendu izveide Krustpils novada pagastos 8663,60 Šobrīd tiek īstenots 

9. ELFLA 
Pašvaldības grants ceļa “Pāpuļi - Cīruļi” 1,605 km pārbūve Krustpils 
novada, Variešu pagastā 

131851,33 Šobrīd tiek īstenots 

10. ELFLA 
Pašvaldības grants ceļa 1-14 “Prodsala - Uģērnieki” 1,30 km pārbūve 
Krustpils novada, Krustpils pagastā 

80 937,24 Īstenots 

11. Zivju fonds Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2018.gadā, 2.kārta 8994,75 Īstenots 

12. 
Valsts Kultūrkapitāla 

fonds 
Nemateriālā kultūras mantojuma lietpratēju zināšanu un prasmju 
tālāknodošana – “Simts gadi linu dreļļos” 

1600,00 Īstenots 

13. 
Valsts Kultūrkapitāla 

fonds 
Nemateriālā kultūras mantojuma lietpratēju zināšanu un prasmju 
tālāknodošana –“Simtgades podi godā celti” 

1450,00 Īstenots 

14. 
Izglītības un zinātnes 

ministrija 
Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā 

1954,71 Īstenots 

15. 
Biedrība “Daugavas 

savienība” 
Caur vēstures prizmu – uz 11.gadsimtu (Asotes pilskalna inversēts 
zīmējums) 

740,25 Īstenots 

2019.gadā uzsāktie projekti 

1. 
Biedrība “Daugavas 

savienība” 
Brošūra “Kur upes un ceļi krustojas” (par Krustpils novadu) 1 150,00 Īstenots 

2. 
Biedrība “Daugavas 

savienība” 
Asotes pilskalna teritorijas labiekārtošana pieejamības apmeklētājiem 
uzlabošanai (uzstādītas trepes uz pilskalna laukumu) 

1 400 Īstenots 
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Nr.p.k. ES fonda u.c. 
finanšu avota 
nosaukums 

Projekta nosaukums Kopējās izmaksas Piezīmes 

3. 
Biedrība “Daugavas 

savienība” 
“Ieraugi un atklāj no jauna” (norādes zīmes pie Daugavas) 900 

Šobrīd tiek īstenots 
līdz 31.12.2019. 

4. 
Latvijas vides 

aizsardzības fonda 
administrācija 

Baļotes ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana 23942,11 
Šobrīd tiek 

īstenots, līdz 
31.05.2020. 

5. 

Latvijas Lietuvas 
Baltkrievijas 
pārrobežu 
sadarbības 
programma 

Ilgtspējīga vides apsaimniekošanas  sistēmas izveide risku 
novēršanai Zemgales plānošanas reģionā un nacionālajā dabas  parkā 
“Braslavskie ozera" 

10560,00 Šobrīd tiek īstenots 

6. 

ERAF 
(SAM 4.2.2. 

“Pašvaldības ēku 
energoefektivitāte”) 

“Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija 
energoefektivitātes paaugstināšanai” (t.sk. projektā neattiecināmie iekšējo 
inženiertehnisko komunikāciju izbūves darbi) – izstrādāta būvniecības 
dokumentācija 

878 973,66 

Pieprasīts kredīts 
Valsts kasē. Plānots 

projektu īstenot 
2019./2020.gadā 

7. ERAF 
Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārsta 
praksē Krustpils novada Kūku ciemā, t.sk. sanitārā mezgla izbūve ģimenes 
ārsta praksei paredzētajās telpās 

10 000 

Apstiprināts ar 
nosacījumiem. 

Realizācija plānota 
2020.gadā  

8. ELFLA 
Pašvaldības grants ceļu pārbūve Krustpils novadā (projekts tiek 
īstenots no 2017.gada) 

357 172 

Projektu iesniegums 
tiks sagatavots un 

iesniegts LAD 
2019.gada nogalē.  

8.1. ELFLA 
Ceļa 4-4 “Joksti – Agrārbanka” pārbūve (rekonstruēts ceļš 1 km 
garumā) 

122 155 
Šobrīd tiek 

īstenots, notiek 
projektēšana 

8.2. ELFLA Ceļa 1-10 Skudraine-Ganu krogs pārbūve 0,80 km garumā 64 080 
Šobrīd tiek 

īstenots, notiek 
projektēšana 

8.3. ELFLA Ceļa 6-8 Pēternieki – Gravāni – Zīlāni pārbūve 0,8 km garumā 50 000 
Šobrīd tiek 

īstenots, notiek 
projektēšana 

8.4. ELFLA Ceļa 3(4) -15 Mežāre – Atašienes pagasta robeža pārbūve 1 km garumā 40 000 
Šobrīd tiek 

īstenots, notiek 
projektēšana 

8.5. ELFLA Ceļa 5-6 Landzāni - Ezermuiža pārbūve 0,9 km garumā 
 

 
Šobrīd tiek 

īstenots, notiek 
projektēšana 
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Nr.p.k. ES fonda u.c. 
finanšu avota 
nosaukums 

Projekta nosaukums Kopējās izmaksas Piezīmes 

9. 
Valsts budžeta 
programmas 

Atver durvis sadarbībai (pasākumi jaunatnes programmas izstrādei) 2846,00 
Šobrīd tiek īstenots 

līdz 31.12.2019. 

10. Valsts programma Krustpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas izstrāde 2 400 

Uzsākta izstrāde, 
plānots pabeigt 

2019.gada 
decembrī 

11. Zivju fonds Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs: 14 000 Šobrīd tiek īstenots 

11.1. Zivju fonds Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Marinzejas ezerā 3 000 Šobrīd tiek īstenots 

11.2. Zivju fonds Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Baļotes ezerā 6 000 Šobrīd tiek īstenots 

11.3. Zivju fonds Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Laukezerā 3 000 Šobrīd tiek īstenots 

11.4. Zivju fonds Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 2 000 Šobrīd tiek īstenots 

12. ELFLA Dabas un skaņu terapijas taka Marinzejas muižas parkā 28 300 Piešķirts 
finansējums, plānots 

realizēt līdz 
30.11.2020. 

13. ELFLA Autostāvvietas izveide Krustpils novada Kūku pagasta Kūku ciemā 29614,43 Piešķirts 
finansējums, plānots 

realizēt līdz 
01.11.2020. 

 

 

 



Laika periodā no 2013. - 2019.gadam Krustpils novada pašvaldības darbs bija vērsts uz novada iedzīvotāju 
dzīves vides kvalitātes uzlabošanu. Šim mērķim ir ticis izmantots ne tikai no Eiropas Savienības 
struktūrfondiem un citiem avotiem piesaistītais finansējums (valsts budžets, biedrība “Daugavas Savienība” 
u.c.), bet arī novada budžetā paredzētie līdzekļi Investīciju plānā iekļautajiem pašvaldības projektiem, kas 
aktualizēts katru gadu, sagatavojot ikgadējo pašvaldības budžetu. Pieejamā finansējuma dēļ atsevišķi projekti 
tiek īstenoti pa kārtām.  

Daudzi projekti īstenoti publiskās ārtelpas teritoriju uzlabošanai (bērnu rotaļu laukumu izveides, publiskās 
vides infrastruktūras uzlabošana pie publiskām ūdenstilpēm u.c.), katru gadu ar Zivju fonda finansējumu tiek 
īstenoti zivju resursu aizsardzības un pavairošanas pasākumi, no 2017.gada ar Eiropas Lauksaimniecības 
Fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu tiek īstenots projekts “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Krustpils 
novadā”, veikti arī vairāki asfaltbetona ielu segumu atjaunošanas darbi ciemos, ciemos īstenoti 
ūdenssaimniecības attīstības projekti un energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana. Īstenoti projekti 
izglītības iestāžu un kultūras iestāžu infrastruktūras un energoefektivitātes uzlabošanā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 2: Īstenotie un uzsāktie investīciju projekti izglītības un sporta jomā 
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Attēls 3: Īstenotie un uzsāktie investīciju projekti kultūras jomā 
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Attēls 4: Īstenotie un uzsāktie investīciju projekti transporta infrastruktūras uzlabošanā 
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Attēls 5: Īstenotie un uzsāktie investīciju projekti komunālā saimniecībā 
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Attēls 6: Īstenotie un uzsāktie investīciju projekti publiskās ārtelpas labiekārtošanā 
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Attēls 7: Īstenotie investīciju projekti aktīvās atpūtas jomā 

 


