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KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS 

PĀRSKATS PAR 2016. GADU 



Cienījamie pārskata lasītāji!  

Krustpils novada pašvaldība nodod Jūsu vērtējumam 2016. gada publisko pārskatu. 

Atskaiti par paveikto aizvadītajā gadā un uzdevumiem un plāniem 2017. gadā. 

Pārskatā sniegta informācija par Krustpils novada pašvaldības domes deputātu, darbinieku 

un speciālistu paveikto 2016. gadā. 

2016. gadā tika pabeigta Zīlānu estrādes būvniecība, kā arī asfaltbetona ielu seguma 

atjaunošana Spunģēnu ciemā. Tāpat tika turpināts veiksmīgi realizēt Zivju fonda projektus ar 

mērķi - zivju resursu aizsardzība un papildināšana Krustpils novada ūdenstilpēs. Šajā gadā tika 

ieviesta iepriekš izstrādātā darba samaksas sistēma pašvaldības darbiniekiem. Darbinieku 

atalgojums piesaistīts valstī aprēķinātajai vidējai darba samaksai par iepriekšējo periodu.  

2016. gadā ir iesniegti vairāki projektu ideju koncepti, kā arī projektu pieteikumi 

izsludinātajos ERAF un ESF finansētajos projektu konkursos, kā piemēram ir iesniegti projekta 

pieteikumi SAM 3.3.1., SAM 4.2.2., SAM 9.2.4.2., SAM 5.4.1. ietvaros.  

Pašvaldība turpināja aktīvi iesaistīties Deinstitucionalizācijas projekta “Atver sirdi 

Zemgalē” īstenošanā, kur sociālais darbinieks veica personu, kas ir ievietoti institūcijās, 

izvērtēšanu. 

2017. gadā pašvaldība sāks īstenot atbalstītos ES struktūrfondu projektus. SAM 9.2.4.2. 

ietvaros tiks veidoti dažādi pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei Krustpils novada iedzīvotājiem. Krustpils novada pašvaldība turpinās iesaistīties 

projektu “Atver sirdi Zemgalē” un “Proti un Dari!” īstenošanā. Plānots īstenot gan Lauku 

partnerības “Sēlija”, Zivju fonda un citus projektus. 

2017. gadā tiks uzsākta lauku ceļu pārbūve Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. 

pasākuma “Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

Ja Jums cienījamie pašvaldības 2016. Gada pārskata lasītāji rodas kādi jautājumi vai 

ierosinājumi novada straujākai attīstībai un izaugsmei, tad variet droši izteikt savu viedokli 

sazinoties ar mūsu speciālistiem. Mēs vienmēr būsim atvērti jebkuram racionālam priekšlikumam 

vai ierosinājumam. 

Esam aktīvi savā dzimtā novada patrioti. Lai mums kopā darot darbus tie ir vērsti uz 

attīstību un izaugsmi – plecu pie pleca, roku rokā dzīvojam un strādājam Savam Krustpils 

novadam un visai Latvijai! 

 

Kārlis Pabērzs  

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                 



Krustpils novada raksturojums 

Novada teritorija 

Krustpils novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā, Austrumlatvijas zemienē, 

Daugavas labajā krastā, ģeogrāfiski izdevīgā vietā. Lielāko daļu novada teritorijas aizņem viļņoti 

un plakani līdzenumi. Viskalnainākais un ainaviski interesantākais reljefs ir Variešu pagasta 

ziemeļu daļā, kura atrodas Aronas paugurlīdzenumā Austrumlatvijas zemienes un Vidzemes 

augstienes robežjoslā. 

 

1.att. Krustpils novada ģeogrāfiskais novietojums 

Novada teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–

Baltkrievijas robeža (Paternieki) un A12 (E22) Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža 

(Terehova); reģionālais autoceļš P62 Krāslava–Preiļi–Madona (Madonas apvedceļš), kā arī 19 

valsts vietējie autoceļi.   

Bez autoceļiem, novada teritoriju šķērso arī dzelzceļa līnijas. Krustpils novada teritorijā 

izvietotie publiskās lietošanas stratēģiskās nozīmes I.kategorijas dzelzceļa sliežu iecirkņi: 

Rīga – Krustpils, pieturvietas Ozolsala un Krustpils. 

Jelgava – Krustpils. 

Krustpils – Daugavpils, pieturvietas Krustpils, Trepe. 

Krustpils – Rēzekne, pieturvietas Krustpils, Kūkas, Mežāre, Atašiene. 



 

Avots: VZD dati 

2.att. Krustpils novada zemes sadalījums pēc to lietošanas mērķa 2016. gadā 

Krustpils novada teritorijas kopējā platība ir 81 039 ha. No tiem lielāko daļu aizņem meži 

un lauksaimniecībā izmantojamās zemes, attiecīgi 38% un 37% (skatīt 2.attēlu). Purvi aizņem 

14% no novada kopējās platības jeb 11 348 ha. Lielākais purvs Krustpils novada teritorijā ir Teiču 

purvs.  

Krustpils novada teritorijā atrodas daudz ezeru. Lielākais ezers pēc virsmas platības ir 

Baļotes ezers – 183 ha. Varam lepoties ar to, ka mūsu teritorijā ir viens no tīrākajiem ezeriem 

Latvijā – Laukezers. Abi šie ievērojamie ezeri atrodas Kūku pagastā.  

Novada iedzīvotāji 

Krustpils novadā, tāpat kā lielākajā daļā Latvijas novadu pašvaldībās, iedzīvotāju skaits 

pakāpeniski samazinās. 



 

Avots: PMLP dati 

3.att. Iedzīvotāju skaits Krustpils novadā no 2009. gada līdz 2016. gadam 

Ja 2009. gadā, kad novads tika izveidots bija 6834 iedzīvotāju, tad 2016. gada nogalē bija tikai 

6244 iedzīvotāji. Tas ir par 590 cilvēkiem jeb 8,6% mazāk. Salīdzinot ar 2015. gadu, tad iedzīvotāju skaits 

ir samazinājies par 1,6% jeb 102 iedzīvotājiem. Iedzīvotāju skaitu pa gadiem var skatīt 3. attēlā. 

Lielākais iedzīvotāju īpatsvars ir Jēkabpils pilsētai tuvākajos pagastos – Kūku pagastā 2016. gadā 

bija 31% no visiem Krustpils novada iedzīvotājiem jeb 1944 iedzīvotāji un Variešu pagastā – 19% no 

visiem Krustpils novada iedzīvotājiem. Vismazāk iedzīvotāju Krustpils novadā ir Atašienes pagastā – 648. 

Tas izskaidrojams ar to, ka pagasts atrodas vistālākajā novada malā jeb vistālāk no Jēkabpils pilsētas. 

Precīzāk kāds ir iedzīvotāju skaits pa gadiem katrā pagastā var skatīt 1. tabulā. 

1.tabula 

Iedzīvotāju skaita sadalījums Krustpils novada pagastos no 2009. gada līdz 2016. gadam 
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1 

Atašienes pagasta 

pārvalde 
770 738 722 709 705 688 690 658 

10,74 

2 

Krustpils pagasta 

pārvalde 
992 993 982 996 991 969 957 961 

14,90 

3 

Kūku pagasta 

pārvalde 
2067 2033 2 001 2 015 2 012 2017 1948 1968 

30,33 



4 

Mežāres pagasta 

pārvalde 
951 933 922 902 877 848 826 783 

12,86 

5 

Variešu pagasta 

pārvalde 
1266 1238 1 237 1 228 1 235 1206 1220 1223 

18,99 

6 

Vīpes pagasta 

pārvalde 
788 787 783 788 802 797 782 753 

12,17 

Novadā kopā: 6 834 6 722 6 647 6 638 6 622 6 525 6 423 6346 100 

Avots: PMLP dati 

Krustpils novadā dzīvo aptuveni vienāds skaits vīriešu un sieviešu. Skatīt 4.attēlā. 

 

Avots: PMLP dati 

4.att. Iedzīvotāju skaits Krustpils novadā pēc dzimuma 2015. un 2016. gadā 

Krustpils novadā 2016. gadā bija 3172 vīrieši, kas ir par 38 mazāk nekā 2015. gadā. Sieviešu skaits 

arī 2016. gadā ir samazinājies par 2% jeb 64. 

Pēc nacionālā sastāva Krustpils novadā nav daudz dažādu tautību iedzīvotāji – ir tikai latvieši 71%, 

krievi 21%, baltkrievi un poļi, skatīt 5. attēlu. 



 

Avots: PMLP dati 

5.att. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Krustpils novadā  2016. gadā 

 

Aizvadītajā gadā Krustpils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 56 jaundzimušie, no 

tiem 28 meitenes un 28 zēni. Kā pirmie bērni ģimenē dzimuši 14, otrie bērni - 25, trešie bērni - 13, 

ceturtie bērni - 4. Vienai ģimenei reģistrēti dvīnīši. 

 

Avots: PMLP dati 

6.att. Jaudzimušo skaits Krustpils novadā 2015. un 2016. gadā 

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 2016. gadā Krustpils novadā deklarēti 85 jaundzimušie  

bērni, t.sk. Atašienes pagastā - 4, Krustpils pagastā - 16, Kūku pagastā - 29, Mežāres pagastā -12, 

Variešu pagastā - 14, Vīpes pagastā - 10. 



Salīdzinot ar 2015. gada datiem, tad jaundzimušo skaits ir palielinājies par 24 bērniem jeb 

39%. 

Bērniem doti skanīgi vārdi. Meitenēm - Līga(2), Patrīcija, Eva, Veronika, Rūta, Līva, 

Jelizaveta, Valerija(2), Alīna(2), Jasmīna, Rēzija(2), Sofija, Estere, Ksenija, Linda, Viktorija, 

Krista, Valērija, Lauma, Enija, Katrīna, Karīna, Silvija. 

Zēniem - Armands, Patriks, Gustavs, Mārtiņš, Artūrs, Lauris, Elvis, Roberts, Rodrigo, 

Renāts, Dāvids, Kristofers, Adrians, Ivars, Kaspars, Linards (2), Dominiks, Eduards, Danila, 

Krišjānis, Gundars, Rodrigo, Matīss,  Mareks (2), Alekss. 

Diviem bērniņiem dāvāti divi vārdi: Katrina Violeta un Damijāns Ralfs. 

Bērnu vecāki laulībā 27 reģistrētajiem bērniem, 26 bērniem pamats ziņu ierakstīšanai par 

tēvu - paternitātes atzīšanas iesniegums, 3 bērniem dzimšanas reģistrs sastādīts bez ziņām par 

bērna tēvu. 

Jaunākajai māmiņai 16 gadi, vecākajai māmiņai 40 gadi. 

Laulību reģistrēja 31 pāris, t.sk. baznīcā laulājās 3 pāri. Divas laulības noslēgtas ar 

ārzemnieku (Ukraina, Krievija). Pirmajā laulībā stājās 22 pāri, otrajā laulībā 3 pāri.  

Jaunākajam līgavainim 24 gadi, jaunākajai līgavai 21 gads, vecākajam līgavainim 56 gadi, 

vecākajai līgavai, kas reģistrēja laulību 52 gadi. 

Dimanta kāzu jubilejā - 60 kopdzīves gados sveiktas divas ģimenes, zelta kāzu jubilejā -50 

kopdzīves gados, septiņas ģimenes. Novadā rīkotajā Stipro ģimeņu pasākumā piedalījās trīs Zelta 

kāzu pāri un sešpadsmit Sudraba kāzu (25 kopdzīves gadi) pāri. 

2016. gadā reģistrēti 107 miršanas fakti. Mirušas 56 sievietes un 51 vīrietis. No 91 - 100 

gadu vecumam mirušas 8 sievietes un 2 vīrieši, no 81 - 90 gadu vecumam: 31 sieviete un 9 vīrieši, 

no 71 - 80 gadu vecumam: 5 sievietes un 16 vīrieši, no 61 - 70 gadu vecumam: 11 sievietes un 6 

vīrieši, no 51 - 60 gadu vecumam: 1 sieviete un 14 vīrieši, no 41 - 50 gadu 3 vīrieši, no 31 - 40 

gadu vecumam: 1 vīrietis. 

2016. gadā reģistrētajiem miršanas faktiem 69,2% nāves cēlonis ir sirds un asinsvadu 

slimības, 16,8% - vēzis, audzējs, 3,7% - aknu, nieru slimības, 4,7% traumas, mehāniska asfiksija. 

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 2016. gadā miruši 126 novadā deklarētie iedzīvotāji, t.sk. 

Atašienes pagastā - 8, Krustpils pagastā - 12, Kūku pagastā - 68 (t.sk pansionātā 34), Mežāres 

pagastā - 17, Variešu pagastā - 9, Vīpes pagastā - 12. 

Salīdzinājumam - 2015. gadā bija reģistrētas 13 laulības, 48 jaundzimušie, 132 miršanas 

gadījumi. 

 



Krustpils novada pašvaldība 

Krustpils novada domes pārvalde 

Krustpils novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”  un 2010. gada 

29. decembra Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2010/39 „Krustpils 

novada pašvaldības nolikums”. 

Krustpils novada domē 2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanās ievēlēti 15 deputāti, kuri 

veidoja domi arī 2016. gadā. Deputāte Dace Broka 2016. gada 22. septembri ir nolikusi savas 

deputāta pilnvaras un viņas vietā ir deputāte Maija Kīne (Reformu partija). 

Kārlis Pabērzs  

Vienotība 

Domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja 

vietnieks, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs 

Gundars Kalve 

 Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK 

Domes priekšsēdētāja vietnieks, Finanšu komitejas 

priekšsēdētājs, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas priekšsēdētājs 

Dace Broka (līdz 22.09.2016.) 

Reformu partija 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja vietniece, un Finanšu komitejas locekle 

Maija Kīne 

Reformu partija 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas locekle 

Mārtiņš Felss 

 Vienotība 

Finanšu komitejas loceklis, Tautsaimniecības  un attīstības 

komitejas priekšsēdētājs 

Vladimirs Golubevs  

Saskaņas centrs 

Finanšu komitejas loceklis, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas loceklis 

Pēteris Gravāns  

Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK 

Finanšu komitejas loceklis, Tautsaimniecības  un attīstības 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks 

Inese Jaksone  

Vienotība 

Tautsaimniecības  un attīstības komitejas locekle, Sociālo un 

veselības aprūpes jautājumu komitejas locekle 

Mārtiņš Kalniņš  

Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK 

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas loceklis, 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis 

Mārtiņš Lazdāns  

Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK 

Finanšu komitejas loceklis, Sociālo un veselības aprūpes 

jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks 

Jānis Pastars  

Vienotība 

Tautsaimniecības  un attīstības komitejas loceklis, Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis 

Juris Puriškevičs  

Saskaņas centrs 

Tautsaimniecības  un attīstības komitejas loceklis, Sociālo un 

veselības aprūpes jautājumu komitejas loceklis 

Dzintars Skalbe  

Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK 

Tautsaimniecības  un attīstības komitejas loceklis, Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis 

Oļģerts Stalidzāns  

Vienotība 

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas loceklis, 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis 

Vija Stiebriņa  

Reformu partija 

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas locekle 

Dace Vītola  

Reformu partija 

Tautsaimniecības  un attīstības komitejas locekle, Finanšu 

komitejas locekle 

 



Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2010/39 „Krustpils 

novada pašvaldības nolikums” domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī - katra mēneša trešās 

nedēļas trešdienā plkst.1000. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas domes ārkārtas sēdes.  

2016. gadā notikušas 17 domes sēdes. 

Notikusi 41 komiteju sēde, tai skaitā: 

 9 -  Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes; 

 5 – Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdes; 

 12 – Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdes; 

 15 – Finanšu komitejas sēdes, tai skaitā 5 apvienoto komiteju sēdes. 

Pieņemti 474 lēmumi. 

Komiteju un komisiju darbu reglamentē nolikumi, kas pieejami interneta vietnē 

www.krustpils.lv. 

2016. gadā izveidota Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisija, kurai Dome 

deleģējusi izskatīt un pieņemt galīgos lēmumus administratīvā akta formā un jautājumos par: 

 zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu un nomas līguma slēgšanu; 

 zemes nomas tiesību piešķiršanu un izbeigšanu; 

 zemes gabalu sadalīšanu, apvienošanu, adrešu piešķiršanu; 

 nekustamo īpašumu sadalīšanu, apvienošanu; 

 nekustamo īpašumu nosaukumu piešķiršanu, maiņu; 

 nekustamo īpašumu adrešu piešķiršanu un maiņu;  

 nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu; 

 zemes vienību platību precizēšanu; 

 zemes vienības statusa noteikšanu.  

Zemes lietu komisija pieņēmusi 176 lēmumus. Notikušas 3 zemes nomas tiesību izsoles. 

Krustpils novada pašvaldībai, lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību 

novada pagastos, ir izveidotas pašvaldības pastarpinātas pārvaldes institūcijas – pagastu pārvaldes: 

Atašienes pagasta pārvalde, Krustpils pagasta pārvalde, Kūku pagasta pārvalde, Mežāres pagasta 

pārvalde, Variešu pagasta pārvalde un Vīpes pagasta pārvalde. 

 

 

 

 

 

http://www.krustpils.lv/


Budžeta izpildes rādītāji 

Klasifikā- 

cijas kods 
Rādītāju nosaukums 

2015. gada 

izpilde 

2016. gada 

izpilde 

Plāns 2017. 

gadam 

2017.g. pret 

2015.g. 

 2017.g. pret 

2016.g. 

%  EUR %  EUR 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 7 145 498 7 203 110 7 294 465 
102 148 967 101 91 355 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 2 630 618 2 644 876 2 711 870 
103 81 252 103 66 994 

1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2 177 305 2 161 191 2 280 022 
105 102 717 105 118 831 

1.4. Īpašuma nodokļi 453 313 483 685 431 848 
95 -21 465 89 -51 837 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 117 896 77 522 103 355 
88 -14 541 133 25 833 

8.0.0.0. IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 1457 1891 3300 
226 1843 175 1409 

9.0.0.0. 
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS 

NODEVAS 
9974 11 310 6805 

68 -3169 60 -4505 

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 240 75    
- -240 - -75 

12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 204 521 250 
123 46 48 -271 

13.0.0.0. 

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA 

IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU 

PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS 

106021 63 725 93 000 
88 -13 021 

146 29 275 

21.0.0.0. MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI 891073 885 405 904 160 
101 13 087 102 18 755 

18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 2 947 800 2 981 581 2 754 919 
93 -192 881 92 -226 662 

18.6.4.0. 
no tiem Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 
1 047 157 1 359 744 1 434 378 

137 387 221 105 74 634 

18.6.3.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas 

Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 
175835     

- -175 835 - 0 

19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 558 111 613 726 820 161 
147 262 050 134 206 435 

  IZDEVUMI atbilstoši funkcionālajām kategorijām 8 867 300 6 441 486 7 723 530 
87 -1 143 770 120 1 282 044 



01.000 Vispārējie valdības dienesti 776 606 836 158 1 034 869 
133 258 263 124 198 711 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 15 264 15 856 16 200 
106 936 102 344 

04.000 Ekonomiskā darbība 47 102 47 090 59 392 
126 12 290 126 12 302 

05.000 Vides aizsardzība 62 008 92 650 106 501 
172 44 493 115 13 851 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 307 408 921 455 1 001 288 
77 -306 120 109 79 833 

07.000 Veselība 0 9 557 25 596 
- 25 596 268 16 039 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 608128 643 917 1 189 517 
196 581 389 185 545 600 

09.000 Izglītība 4131883 2 282 641 2 553 135 
62 -1 578 748 112 270 494 

10.000 Sociālā aizsardzība 1918900 1 592 162 1 737 032 
91 -181 868 109 144 870 

  IZDEVUMI atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem 8 867 300 6 441 486 7 723 530 
87 -1 143 770 120 1 282 044 

1100 Atalgojums 3 839 100 3 764 666 4 074 151 
101 37 166 108 309 485 

2000 Preces un pakalpojumi 2017247 1 604 224 1 880 686 
93 -136 561 117 276 462 

3000 Subsīdijas un dotācijas 20580 17 335 
 

 -20 580  -17 335 

4000 Procentu izdevumi 5354 4880 6406 
120 1052 131 1526 

6000 Sociālie pabalsti 205 660 291 264 248 600 
121 42 940 103 7336 

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 528 730 499 934 665 700 
126 136 970 133 165 766 

5000 Pamatkapitāla veidošana 2 052 744 309 183 847 987 
41 -1 204 757 274 538 804 

8000 Dažādi izdevumi       
      

Avots: Krustpils novada pašvaldības dati 



Budžeta izpildes skaidrojums 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2016. gadā sastādīja EUR 7 205 733 jeb 98% no precizētā plāna, 

kas ir par EUR 60 235 vairāk nekā 2015. gadā. Nodokļu ieņēmumu izpilde ir 100% apmērā, no 

kuriem ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastādīja 100% no precizētā plāna, savukārt 

ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa - 101%, palielinājums salīdzinot ar 2015. gada izpildi ir 

EUR 14 257. 

 

Avots: Krustpils novada pašvaldības dati 

7.att. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2016. gadā, % 

2016. gadā pašvaldībai ir EUR 63 724 lieli ieņēmumi no nekustamā īpašuma, galvenokārt 

zemes pārdošanas, kas tika iesaistīti investīcijās pašvaldības teritorijā. 

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem izpilde ir EUR 878 058 jeb 97% apmērā, kas ir par 

EUR 13 801 mazāk nekā pērn. Neizpilde, galvenokārt, ir no ieņēmumiem par dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem. 

Ieņēmumu struktūru 2016. gada pamatbudžetā var skatīt 7. attēlā. 

Pamatbudžeta izdevumi 2016. gadā bija EUR 7 029 159 apmērā jeb 95% no plānotā. 2016. 

gada izdevumi ir samazinājušies par EUR 1 838 141 jeb 21%, salīdzinot ar 2015. gadu. Šis 

izdevumu samazinājums saistīts ar to, ka 2015. gadā tika pabeigti lieli būvniecības projekti un 

jauni vēl nav uzsākti. Izdevumu struktūru pēc funkcionālajām kategorijām var skatīt 8. attēlā. 



 

Avots: Krustpils novada pašvaldības dati 

8. att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2016. 

gadā, % 

01.000 „Vispārējie valdības dienesti” iekļauti novada administrācijas, nodaļu, 6 pagasta 

pārvalžu administrācijas, 15 deputātu un aizdevumu procentu nomaksas izdevumi, kas 2016. gadā 

sastādīja EUR 836 209 jeb 95% no plānotā. 

03.000 „Sabiedriskā kārtība un drošība” izdevumus veido Civilās aizsardzības dienesta 

uzturēšanas izdevumi, kas 2016. gadā bija EUR 15 856.  

04.000 „Ekonomiskā darbība” izdevumus veido Būvvaldes uzturēšanas izdevumi un ar 

tūrismu saistītie izdevumi, kas ir izlietoti 87% no precizētā plāna jeb EUR 47 090.  

05.000 „Vides aizsardzības” izdevumus EUR 92 650 apmērā veido Vides un civilās 

aizsardzības dienesta uzturēšanas izdevumi, dienesta aktivitātes vides aizsardzības jomā, kā arī   

Zivju fonda līdzfinansētie projekti, un citi ar vides aizsardzību saistītie pasākumi. 

Koda 06.000 „Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” izdevumi sastādīja EUR 921 482 

jeb 90% no plānotā. Salīdzinot ar 2015. gadu, izdevumi ir samazinājušies par EUR 385 926 jeb 

30%, kas izskaidrojams ar to, ka 2015. gadā noslēdzās ūdenssaimniecības attīstības projekti. 

Komunālās darbības nodrošināšanas izdevumi novada teritorijā sastādīja EUR 783 451  un ar 

teritorijas plānošanu un attīstību saistītie izdevumi sastādīja EUR 138 031.  

08.000 „Atpūta, kultūra un reliģija” izdevumi ir EUR 643 917 jeb 93% no precizētā plāna. 

Izdevumi palielinājušies par EUR 35 789 jeb 6%. Tas izskaidrojams ar to, ka šajā gadā tika 

pabeigta Zīlānu brīvdabas estrādes būvniecība. Kopumā izdevumos iekļauti sporta zāles, kultūras 



namu, bibliotēku un citu kultūras pasākumu izdevumi. Kultūras namu un bibliotēku izdevumi 

sastādīja 400 037 EUR. Savukārt nevalstisko organizāciju, kā arī citu kultūras aktivitāšu izdevumu 

segšanai izlietoti EUR 75 570. 

09.000 „Izglītība” izdevumi ir EUR 2 871 575 jeb 96% no precizēto plānu, kas ir par EUR 

1 261 766 mazāk nekā 2015. gadā. Pašvaldībai lieli izdevumi EUR 471 488 saistīti ar savstarpējo 

norēķinu veidā nododamiem līdzekļiem par citu pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem. Bez tam pašvaldība nodrošina bezmaksas ēdināšanu Krustpils novada pašvaldībā 

deklarētajiem skolēniem, kas mācās pašvaldības skolās un daļēji apmaksātu ēdināšanu skolēniem, 

kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs. Izdevumi ir samazinājušies, jo 2015. gadā noslēdzās 

Variešu sākumskolas piebūves – sporta zāles būvniecība. Novadam ir 7 izglītības iestādes, no 

kurām viena ir vidusskola, viena speciālā internātpamatskola un 5 pamatskolas. Vispārizglītojošo 

skolu izdevumi 2016. gadā bija EUR 2 193 459. 

10.000 „Sociālā aizsardzība” izdevumi 2016. gadā bija EUR 694 000. Sociālā dienesta 

izdevumi 2016. gadā bija EUR 455 130, no kuriem pabalstos izmaksāti EUR 162 050, bet par 

pakalpojumiem sociālās aprūpes iestādēs samaksāti EUR 157 118. Bez tam bāriņtiesas izdevumi 

2016. gadā bija EUR 64 148. Nodarbinātības aģentūras programmas realizācijai iedzīvotāju 

nodarbināšanas pasākumiem izlietoti EUR 17 812. Pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” izdevumi 

2016. gadā bija EUR 1 143 839. 

2016. gadā no Valsts kases saņemti aizņēmumi EUR 126 980 apmērā, atmaksāto 

aizņēmumu apmērs bija EUR 221 132.  

Speciālā budžeta ieņēmumi 2016. gadā bija EUR 482 540, kas ir par EUR 7 683 jeb 1.62% 

vairāk nekā 2015. gadā. Lielāko īpatsvaru speciālā budžeta ieņēmumos sastāda no valsts budžeta 

saņemtais transferts autoceļu uzturēšanai – EUR 274 059 jeb 57% no visiem speciālā budžeta 

ieņēmumiem. Atlikušie 43% ir ieņēmumi no dabas resursu nodokļa. 

Savukārt, speciālā budžeta izdevumi 2016. gadā bija EUR 609 910.  



 

Avots: Krustpils novada pašvaldības dati 

9. att. Speciālā budžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

2016. gadā, % 

Puse jeb 50% no kopējiem izdevumiem ir pamatkapitāla veidošana. 2016. gadā tika veikti 

energoefektivitātes un mikroklimata uzlabošanas pasākumi Vīpes pamatskolas ēkā - nomainīts 

jumts, kā arī veikts ūdensvada remonts Medņu ciemā un kanalizācijas tīkla rekonstrukcija 

Atašienes ciemā, un arī veikts Mežāres ciema katlu mājas remonts. Šie visi izdevumi bijuši no 

dabas resursu nodokļa ieņēmumiem. No Ceļu fonda un kredīta līdzekļiem tika veikta asfaltbetona 

ielu seguma atjaunošana Spunģēnu ciemā. No šiem pašiem līdzekļiem veikta projektēšana lauku 

ceļiem Lauku attīstības programmas 2014.-2020 pasākuma “Pamatpakalpojumu un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

Nākamā lielā pozīcija ir Preces un pakalpojumi – 37 % jeb EUR 222 089. Šajā kategorijā 

pārsvarā ir izdevumi ceļu uzturēšanai Krustpils novadā. Pārējo sadalījumu pa ekonomiskajām 

kategorijām skatīt 9. attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. tabula 

Krustpils novada pašvaldības debitoru (nekustamā īpašuma nodokļa un maksājumu par 

komunālajiem pakalpojumiem) parādi uz 2017. gada 1. janvāri 
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Atašienes pagasts 7711 8830 1119 17904 19098 1194 25615 27928 2313

Krustpils pagasts 27893 21779 -6114 21675 27159 5484 49568 48938 -630

Kūku pagasts 25845 28445 2600 96072 101335 5263 121917 129780 7863

Mežāres pagasts 22746 22291 -455 33570 40018 6448 56316 62309 5993

Variešu pagasts 15061 15456 395 38126 40668 2542 53187 56124 2937

Vīpes pagasts 10093 11786 1693 12283 13161 878 22376 24947 2571

Kopā 109349 108587 -762 219630 241439 21809 328979 350026 21047

Pagasts

Nekustamā īpašuma nodoklis
Maksājumi par komunālajiem 

pakalpojumiem
Kopā

 

Avots: Krustpils novada pašvaldība 

Krustpils pašvaldības budžeta kopējais parādu apmērs ir palielinājies. Parādu apmērs ir 

palielinājies par maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem. Parādi par nekustamā īpašuma 

nodokli ir kopumā samazinājušies, kaut gan ir pagasti, kur šie parādi ir pieauguši, kā piemēram, 

Kūku, Vīpes un Atašienes pagastos. Vislielākie parādi ir Kūku pagastā – 129 780 EUR, kas ir par 

7 863 EUR vairāk nekā 2015. gadā. Budžetā ieņēmumi no komunālajiem ieņēmumiem ir plānoti 

iepriekšējo periodu ieņēmumu apmērā.  

          

 Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados 

Pašvaldības nekustamo īpašumu veido zeme, ceļi, nedzīvojamās ēkas un dzīvojamās ēkas 

(neprivatizēto dzīvokļu daļa), kas atrodas pašvaldības īpašumā vai lietošanā. 

Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. 

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot 

iestādes un uzņēmumus, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 

pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes iestādes, izglītības, kultūras un 

citas iestādes). To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība 

var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī 

likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu. 



Zemesgrāmatā vispirms tiek nostiprināti pašvaldības nekustamie īpašumi, kuros paredzēts 

veikt būvdarbus vai ieguldīt ES līdzfinansētu projektu aktivitātes, kā arī nekustamie īpašumi, kas 

tiek nodoti atsavināšanai. 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums pēc bilances datiem uz 

2017. gada 1. janvāri ir EUR 15 240 900, uz 2016. gada 1. janvāri – EUR 15 460 739, vērojams 

samazinājums EUR 219 839. 

3. tabula 

Krustpils novada pašvaldības īpašumu reģistrēšana zemesgrāmatā 2016. gadā, EUR 

Īpašuma raksturojums 

Bilances (atlikusī) 

vērtība 

īpašumiem, kuri 

jāieraksta 

zemesgrāmatā 

Bilances (atlikusī) 

vērtība īpašumiem, 

kuri ir ierakstīti 

zemesgrāmatā 

Bilances (atlikusī) 

vērtība 

īpašumiem, kuri 

nav ierakstīti 

zemesgrāmatā 

Zeme 2 062 221 367 788 1 694 433 

Ēkas 5 538 950 4 367 548 1 171 402 

Būves 6 111 470 58 047 6 053 423 

Dzīvokļi 147 514 49 631 97 883 

KOPĀ: 13 860 155 4 843 014 9 017 141 

Īpašuma veids Apjoms (ha) 

Zeme zem mežaudzēm 272,18 

Augļu dārzi un citi regulāri ražojošie 

koku stādījumi 
21,60 

Kopā: 293,78 

 

 

Krustpils novada pašvaldība 2016. gadā ir saņēmusi 1 aizņēmumu no Valsts kases 

prioritārā investīciju projekta “Brīvdabas estrādes izveides 1.kārta kultūras pasākumu norisei 

Zīlānu ciemā” īstenošanai. 

 

 

 

 



4. tabula 

Saistību apjomi 2016. gadā, EUR 

Saistību mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

Saistības 

pavisam 

kopā 

Mežāres pamatskolas 3.kārtas rekonstrukcija, sporta zāles 

celtniecība 
10.06.2005 72 914 

Mežāres ciema ielu rekonstrukcija un apgaismojuma ierīkošana 21.06.2007 36 305 

Mežāres pamatskolas sporta zāles celtniecības darbu pabeigšana 20.06.2007 12 746 

KPFI projekta Nr.KPFI-7/25 "Krustpils novada Sūnu pamatskolas 

ēkas kompleksu pasākuma ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai" 

20.06.2012 10 494 

Vienkāršotās renovācijas būvdarbi kompleksu pasākumu ieviešanai 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Variešu pagasta 

pirmsskolas izglītības iestādes "Varavīksne" ēkā, pārveidojot par 

Variešu sākumskolu 

18.06.2013 242 315 

ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/090/010 

"Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Kūku pagasta Kūku 

ciemā" īstenošanai, pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai 

18.06.2013 34 108 

ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/124/004 " 

"Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Kūku pagasta 

Zīlānu ciemā" īstenošanai, pašvaldības līdzfinansējuma 

nodrošināšanai 

27.08.2013 39 982 

ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/123/038 

''Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Mežāres pagasta 

Mežāres ciemā'' īstenošanai, pašvaldības līdzfinansējuma 

nodrošināšanai 

02.04.2014 84 601 

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta 

(mikroautobusa) iegādei 
14.10.2014 11 012 

Projekta ''Vīpes pamatskolas sporta zāles rekonstrukcijas 1.kārta'' 

īstenošanai 
14.10.2014 74 762 

Projekta ''Variešu sākumskolas piebūves-mācību telpu un sporta 

zāles-būvniecība'' īstenošanai 
14.10.2014 999 719 



ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/176/079 

„Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Jaunās muižas 

ciemā 2.kārta” realizācijai 

11.02.2015 90 564 

ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/193/081  

„Ūdenssaimniecības attīstība Vīpes pagasta Vīpes ciemā 2.kārta” 

realizācijai 

13.03.2015 12 726 

ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/186/127  

„Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Variešu ciemā” 

realizācijai 

06.05.2015 38 855 

Sūnu pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija 26.06.2015 280 645 

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošanai Spunģēnu ciemā (1.kārta) 21.07.2015 36 458 

Variešu sākumskolas piebūves – mācību telpu un sporta zāles - 

būvniecība; āra vingrošanas inventāra iegāde un uzstādīšana 
30.07.2015 11 286 

Brīvdabas estrādes izveides 1.kārta kultūras pasākumu norisei 

Zīlānu ciemā 
22.09.2015 101 947 

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Spuņģēnu ciemā (2.kārta) 21.12.2015 131 277 

Brīvdabas estrādes izveides 1.kārta kultūras pasākumu norisei 

Zīlānu ciemā 
01.04.2016. 130 656 

Kopā saistības 
 

2 453 372 

Avots: Krustpils novada pašvaldības dati 

Par 2016. gada pārskatu ir sniegts pozitīvs zvērinātās revidentes N. Pagrabnieces atzinums. 

Gada pārskats apstiprināts 2017. gada maija domes sēdē. Atzinums ir pievienots pielikumā 

(Pielikums Nr.1). 
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Krustpils novada pašvaldības iestāžu darbība 

Krustpils novada sociālais dienests 

Krustpils novada pašvaldības sociālais dienests ir Krustpils novada domes izveidota 

pašvaldības iestāde, kas nodrošina novada administratīvajā teritorijā reģistrētajām personām 

profesionālu sociālās palīdzības sniegšanu, organizē sociālo darbu, sniedz psihosociālo atbalstu, kā 

arī veic sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu administrēšanu. 

Sociālā dienesta darbības mērķis ir Krustpils novada administratīvajā teritorijā reģistrētajām 

personām un personu grupām palīdzēt noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot paša 

klienta resursus un iesaistot viņus atbalsta sistēmās; nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos 

klientam, kurš vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pats saviem spēkiem; 

novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas, soda izciešanas, atkarības vai 

vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē; sniegt materiālu 

atbalstu krīzes situācijās nonākušām personām, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu 

darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.  

Novadā spēkā ir Krustpils novada pašvaldības apstiprināti saistošie noteikumi par sociālo 

palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, par maznodrošinātas personas statusa piešķiršanas kārtību 

un par materiālās palīdzības sniegšanu. 

Visos novada pagastos regulāri notiek vecāku atbalsta grupu nodarbības, kuru darbība vērsta 

uz vecāku prasmju paaugstināšanu, izpratnes veidošanu par pozitīvas audzināšanas principiem un 

bērnu vecumposmu īpatnībām. Tās pulcējas katrā pagastā vienu reizi trīs nedēļās. Vidējais 

apmeklētāju skaits visā novadā ir 45 vecāki. Trūcīgo ģimeņu vecākiem, kas ir sociālās palīdzības 

saņēmēji, apmeklējums vecāku atbalsta grupā tiek noteikts kā obligāts līdzdarbības pienākums, lai 

veicinātu ģimenes dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

2016.gada aktīvas uzvedības korekcijas  programmas bija 2 bērniem. 

Programmu izstrādā sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem, sadarbojoties ar 

skolu pedagogiem, psihologu, interešu izglītības pedagogiem un citiem speciālistiem. Krustpils 

novadā uzvedības sociālās korekcijas programmu nepieciešamības un to sastādīšanas skaits, 

iespējams, ir samazinājies, jo notiek intensīvs preventīvais sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem- 

bērnu nometnēs, vecāku atbalsta grupās, individuālās konsultācijās u.c. 
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Divās ģimenēs –vecāku aprūpē, pēc Jēkabpils rajona tiesas lēmuma ir atgriezušies 6 bērni, 

kuri vairākus gadus bija uzturējušies sociālās aprūpes iestādēs- ārpus ģimenes aprūpē. Ģimenes 

dzīves kvalitātes uzlabojums noticis pēc ilgstoša sociālā darba ar ģimeni, kad vecākiem veidota 

motivācija pašiem nodrošināt bērnu aprūpi, ārstēties no atkarībām un strādāt algotu darbu.  

Vairākām (kopā pa pagastiem vienpadsmit klientu ģimenēs) ģimenēm, kurās vecākiem 

trūkst prasmju nodrošināt bērniem pilnvērtīgu izglītošanu un veselības aprūpi, sniegts atbalsts, lai 

bērni saņemtu ārstu konsultācijas un atbilstošu ārstēšanu, savam attīstības līmenim nepieciešamo 

izglītības programmu. 

2016. gadā Krustpils novada sociālajā dienestā tika saņemti 2003 iesniegumi, izsniegtas 473 

izziņas par atbilstību trūcīgas personas vai ģimenes statusam un 254 izziņas izsniegtas par atbilstību 

maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam. 

Pieņemti 1774 lēmumi par trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusa un 

sociālo pabalstu piešķiršanu. 

83 lēmumi tika pieņemti saistībā ar sociālo pakalpojumu piešķiršanu, no tiem: 

 25  par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai pārtraukšanu; 

 17 par psihologa konsultāciju sniegšanu psiholoģiskās izpētes veikšanu; 

 14 par atbilstību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai; 

 10 par sociālo dzīvokļu piešķiršanu vai īres tiesību pārtraukšanu; 

 8 par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no 

prettiesiskām darbībām; 

 6 par personu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā; 

 2 par sociālās rehabilitācijas saņemšanu institūcijā; 

 1 par pakalpojuma saņemšanu ģimenes atbalsta centrā. 

 

 Kopumā psihologa palīdzību gan dzīvesvietā, gan institūcijās saņēma 29 bērni un 5 

pieaugušie. 
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5. tabula 

Pabalstos izmaksātie līdzekļi 2014. – 2016. gadā, EUR 

Pabalsta veids 2014.g. 2015.g. 2016.g. 

Pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

46811 28329 22304 

Dzīvokļa pabalsts īres un komunālo 

maksājumu segšanai 

8541 7515 9080 

Mājokļa pabalsts kurināmā iegādei 27848 26125 38765 

Pabalsts aprūpei un ar veselības 

aprūpi saistīto izdevumu apmaksai  

9661 20021 27665 

Pabalsts bērnu izglītībai 3700 0 0 

Kopā pabalsti, kuri piešķirti 

izvērtējot ienākumus 

96561 81990 97814 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas 

situācijā 

2606 3698 4528 

Bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās un 

audžuģimenēm 

8370 9568 11430 

t.sk. vienreizēja pabalsts 

patstāvīgas dzīves uzsākšanai 

129 520 520 

vienreizējs pabalsts sadzīves un 

mīkstā inventāra iegādei 

499 1000 1250 

pabalsts ikmēneša izdevumu 

segšanai 

7721 5039 4807 

dzīvokļa pabalsts 0 1537 3059 

pabalsts audžuģimenei 21 1472 1794 

Pabalsti, bez ienākumu 

izvērtēšanas 

10976 13266 15958 

Pabalsts bērnu izglītībai 0 5300 9560 

Bērna piedzimšanas pabalsts 15823 15466 22591 

Pabalsts politiski represētajām 

personām 

5328 4752 4575 

Pabalsts bēru gadījumā 5754 7250 6096 

Pabalsti, ko izmaksā dzimtsarakstu 

nodaļa 

2728 3971 3455 

Ziedojums labdarības akcijai 

“Dzīvo vesels!” 

0 0 2000 

Izdevumi pašvaldību 

brīvprātīgajām iniciatīvām 

29633 36739 48277 

Pavisam izlietotie līdzekļi 137170 131995 162049 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 
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2016. gadā pabalstos, kuri piešķirti izvērtējot personu ienākumus, izmaksāts par 19,3% 

līdzekļu vairāk kā 2015. gadā un par 1,3% vairāk nekā 2014. gadā.  

Samazinājušies izlietotie līdzekļi pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa 

nodrošināšanai, savukārt palielinājusies izmaksa iedzīvotājiem dzīvokļa (mājokļa) pabalstiem un 

pabalstiem, kas saistīti ar veselības aprūpi. Pabalstu veselības aprūpes nodrošināšanai personas 

saņēmušas gan aprūpes mājās nodrošināšanai, gan slimnīcas izdevumu segšanai, ārstēšanās 

izdevumu segšanai pie dažādiem speciālistiem, nepilngadīgajiem bērniem segti izdevumi par briļļu 

iegādi un medikamentiem, kuri iegādi pēc ārstējošā ārsta izsniegtajām receptēm. 

6. tabula 

Sociālo palīdzību saņēmušo personu skaits 2014. – 2016. gadā 

Pabalsta veids 2014.g. 2015.g. 2016.g. 
Pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

248 176 103 

Dzīvokļa pabalsts īres un 

komunālo maksājumu segšanai 

189 165 158 

Mājokļa pabalsts kurināmā iegādei 487 470 484 

Pabalsts aprūpei un ar veselības 

aprūpi saistīto izdevumu apmaksai  

53 86 139 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas 

situācijā 

7 25 17 

Bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās 

15 11 14 

Pabalsts bērnu izglītībai 37 49 131 

Bērna piedzimšanas pabalsts 62 ģimenes 53 ģimenes 82 ģimenes 

Pabalsts politiski represētajām 

personām 

37 33 30 

Pabalsts bēru gadījumā 41 gadījumi 62 gadījumi 39 gadījumi 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, samazinājies to iedzīvotāju skaits, kuri saņēmuši 

pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un pabalstu īres un komunālo 

maksājumu segšanai. Savukārt pieaudzis mājokļa (individuālo māju un dzīvokļu ar malkas apkuri) 

pabalsta saņēmēju skaits.  

2016. gadā palielinājies to ģimeņu skaits, kurās dzimuši bērniņi, par 29 ģimenēm vairāk 

nekā 2015. gadā un par 20 ģimenēm vairāk nekā 2014. gadā. 
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Salīdzinot ar 2015. gadu, patīkama tendence vērojama izdevumu un pakalpojumu saņēmušo 

personu skaita samazinājumā par bērnu uzturēšanos bāreņu namā “Līkumi”. Intensīva un 

profesionāla psihosociālā darba rezultātā izdevies 4 bērniem atgriezties ģimenē, bet 2 bērniem 

ilgstoša aprūpe un sociālā rehabilitācija beigusies citu apstākļu ietekmē. 

Pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža” 

Pašvaldības aģentūrā “Jaunāmuiža” - pansionātā ir 250 vietas. Uz 2017. gada 1. janvāri tajā 

dzīvoja 186 iemītnieki, no tiem 83 invalīdi, 42 klienti ir guloši. Institūcijā dzīvojošo vidējais 

vecums ir 71,1 gads. Personas, kas iestājušās līdz 01.01.1998.   -  13. 2016. gadā pansionātā iestājās 

54 persona, izstājās 60 personas (t.sk. mirušas 58 personas). Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” 

budžets 2016. gadā bija EUR 1 142 075,  2017. gadam  plānoti  EUR 1 134 190.   

Krustpils novada Bāriņtiesa 

Krustpils novada bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, 

kuras darbības teritorija ir Krustpils novada administratīvā teritorija. Pamatojoties uz Bāriņtiesu 

likumu, Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko 

interešu aizsardzību. 

Bāriņtiesas sastāvā strādā priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietniece, trīs bāriņtiesas locekles 

un bāriņtiesas sekretāre. Bāriņtiesas darbinieki regulāri pilnveido savas profesionālās zināšanas, 

apmeklējot dažādas apmācības un seminārus. 

Bāriņtiesā 2016. gadā tika pieņemti kopā 57 lēmumi, 2 no tiem adopcijas jautājumos. Ar 

bāriņtiesas lēmumiem 2 personām tika pārtrauktas 3 nepilngadīgo bērnu aizgādības tiesības, no tā 1 

mātei un 1 tēvam. Diviem vecākiem (četrām mātēm un vienam tēvam) tika atjaunotas  atņemtās 

aizgādības tiesības, pieci bērni no ārpusģimenes aprūpes (iestādes) atgriezās vecāku aprūpē.  

Bāriņtiesa 2016. gadā ir veikusi 423 apliecienājumus, no kuriem: 

Atašienes pagasta pārvaldē veikti 125 apliecinājumi, 

Mežāres pagasta pārvaldē veikti 31 apliecinājumi, 

Kūku pagasta pārvaldē veikti 120 apliecinājumi,  

Krustpils pagastā 27 apliecinājumi, 

Variešu pagastā veikti 94 apliecinājumi,  

Vīpes pagasta pārvaldē veikti 26 apliecinājumi.  
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Papildus iedzīvotājiem tika sniegta palīdzība prasības sniegšanai tiesā par uzturlīdzekļu 

piedziņu, sniegtas konsultācijas par paternitātes noteikšanu, apstrīdēšanu, laulības šķiršanu, 

mantojuma nokārtošanu. 

Krustpils novada pašvaldības ārpusģimenes aprūpē 2016. gadā kopā atrodas 22 bērni – 

audžuģimenē  1 bērns; aizbildnībā  18 bērni, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā 3 bērni („Kalkūnos”- 3, ģimenes aprūpes centrā „Saulstari”- 1).  

Bāriņtiesa regulāri veica ģimeņu apsekošanu arī kopā ar sociālo dienestu, notika intensīva 

sadarbība ar policiju (gan nepilngadīgo lietu inspektoriem, gan citāda veida policiju), ar 

psihologiem. Tika izsniegti norīkojumi bezmaksas psihologa konsultāciju saņemšanai ģimenēm 

krīzes situācijās. 

Antūžu speciālā internātpamatskola 

Antūžu speciālā internātpamatskola ir Krustpils novada speciālā izglītības iestāde, kura 

īsteno speciālās izglītības programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un nodrošina 

diennakts uzturēšanos mācību iestādē. 2016./2017.m.g. skolā mācās 55 skolēni. Saimnieciskajā 

gadā iestādes funkciju un uzdevumu izpildei, atbilstoši prioritātēm un vajadzībām izmantoti 712 

924 EUR, no tiem 6 183 EUR kapitālizdevumu segšanai. 

 

Informācija par būvniecības norisēm KRUSTPILS novadā 2016. gadā 

Krustpils novada pašvaldībā darbojas Būvvalde. Tā ir izveidota būvniecības pārzināšanai un 

kontrolei Krustpils novada administratīvajā teritorijā. Tai ir deleģētas ar būvniecības pārzināšanu 

saistītas funkcijas - bijušā Jēkabpils rajona teritorijā ietilpstošo novadu pašvaldībām – Aknīstes 

novada, Salas novada, Viesītes novada un Jēkabpils novada pašvaldībām. 
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7. tabula 

Ekspluatācijā nodotie objekti juridiskām personām Krustpils novada administratīvajā teritorijā 

2016. gadā 

 

Būves nosaukums, adrese  

 

Pasūtītājs 

Kopējās 

izmaksas 

(EUR) 

1.Šķūņa-lauksaimniecības mašīnu un tehnikas 

novietnes jaunbūve, “Bites”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads  

z/s “Bites” 194 905,23 

2.Brīvdabas estrādes izveides 1. kārta kultūras 

pasākumu norisei Zīlānu ciemā, Zīlāni, Kūku  

pagasts,  Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

215 232,42 

3.Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana 

Spuņģēnu ciemā (2.kārta), Krustpils pagasts, 

Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

177 984,20 

4.Šķūņa pārbūve un graudu bunkuru jaunbūve, 

“Meldri”, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

Atašienes pagasta V. 

Grandāna z/s “Meldri” 

168 058,28 

5.Garāžas rekonstrukcija (koģenerācijas stacija), 

Lidlauks 1, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

SIA “Enertec 1” 4 248 249,60 

 6. Garāžas rekonstrukcija (koģenerācijas 

stacija), Lidlauks 2, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads 

SIA “Enertec Krustpils” 3 181 214,44 

7. Garāžas rekonstrukcija (koģenerācijas 

stacija), Lidlauks 3, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads 

SIA “Enertec 

Jēkabpils” 

3 118 264,85 

8.Meliorācijas sistēmas “Darvasbrenči” pārbūve, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads 

SIA “Mežbrēķi” 133 345,6 

9.Lauksaimniecības tehnikas garāžas jaunbūve, 

“Meldri”, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

Atašienes pagasta V. 

Grandāna z/s “Meldri” 

48 590,40 

10.Meliorācijas sistēmas “Beļavas masīvs” 

pārbūve, Mežāres pagasts, Krustpils novads 

A/S “Latvijas valsts 

meži” 

14 448,00 

Avots: Krustpils novada Būvvaldes dati 

Salīdzinot ar 2015. gadu ekspluatācijā pieņemto objektu skaits juridiskām personām ir 

samazinājies uz pusi. Kaut gan objektu vērtība ir palielinājusies par vairāk nekā 9,7 miljoniem 

EUR. 
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8. tabula 

Ekspluatācijā nodotie objekti par privātajiem līdzekļiem Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā 2016. gadā 

 

Būves nosaukums, adrese  

Kopējās 

izmaksas (EUR) 

1.Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku rekonstrukcija, pirts 

jaunbūve, “Ērgļi”, Mežāres pag., Krustpils novads 

80 000,00 

2. Dārza mājas un saimniecības ēkas jaunbūve, Kondrāti Nr.28, Kūku 

pagasts, Krustpils novads 

42 800,00 

3. Pirts jaunbūve, d/s “Zīlāni “Nr. 39, Kūku pagasts, Krustpils novads 5 000,00 

4. Dzīvojamās mājas jaunbūve, “Vilkābeles”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads 

60 000,00 

5. Saimniecības ēkas jaunbūve, “Celmiņu Plošlejas”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads 

10 000,00 

6. Pirts jaunbūve, Zīlāni 16, Kūku pagasts, Krustpils novads 5 000,00 

7. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas/šķūņa rekonstrukcija, 

Avotu iela 4, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads 

25 000,00 

8. Pirts jaunbūve, “Sīkstuļi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads 45 000,00 

9. Saimniecības ēkas rekonstrukcija (dzīvojamā māja), “Plūdi”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads 

21 000,00 

Avots: Krustpils novada Būvvaldes dati 

Savukārt ekspluatācija pieņemto objektu skaits no privātajiem līdzekļiem ir palielinājies par 

7 objektiem. Pārsvarā no privātajiem līdzekļiem tikušas būvētas vai rekonstruētas saimniecības ēkas 

un pirtis. 
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Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 iepriekšējos divos gados un kārtējā gadā plānotie pasākumi 

2016. gadā pašvaldība turpināja ES fondu un citu finanšu instrumentu investīciju apguvi. 

Projekta nosaukums 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Kopējā 

summa, EUR 

Finansēšanas avots 

Rezultāts Fonda 

finansējums 

(EUR) 

Valsts 

budžeta 

dotācija 

(EUR) 

Pašvaldības 

finansējums 

(EUR) 

Kredīts 

(EUR) 

Vīpes pamatskolas ēkas fasādes 

vienkāršota atjaunošana (jumta seguma 

maiņa, zibens aizsardzības sistēmas 

izveide) 

15.07.2016.-

15.10.2016. 

46865,71     46865,71   

Veikta jumta seguma maiņa, 

pārseguma siltināšanas darbi, 

uzstādīta, zibens aizsardzības 

sistēmas izveide  

  

Energoefektīva ielu apgaismojuma 

ierīkošana Spunģēnu ciemā 1.kārta, 

projekta Nr. 16-05-AL24-A019.2201-

00004 

06.10.2016.-

01.11.2017. 

781100,00 7029,90   781,10   

Tiks ierīkots energoefektīvs ielu 

apgaismojums Krustpils novada 

Krustpils pagasta Spunģēnu ciemā 

Krustpils novada izglītības iestāžu 

materiāltehniskās bāzes uzlabošana un 

remontdarbi 1.kārta Krustpils 

pamatskolā 

28.04.2016.-

14.09.2016. 

28201,96     28201,96   

Veikti Krustpils novada izglītības 

iestāžu materiāltehniskās bāzes 

uzlabošanas darbi, veicot laukuma 

labiekārtošanas darbus Krustpils 

pamatskolas teritorijā, lietus 

kanalizācijas pievada ierīkošana 

Krustpils pamatskolā 

Bērnu rotaļu laukuma izveide Variešu 

ciemā 

05.07.2016.-

14.10.2016. 7904,93     7904,93   

Izveidots bērnu rotaļu laukums pie 

daudzdzīvokļu dzīvojamajām 

mājām Variešu ciemā. Bērnu rotaļu 

laukumā uzstādīts rotaļu komplekss, 

šūpoles, šūpoles „ Helihopters” uz 

atsperēm, smilšu kaste, kā arī 

novietoti atpūtas soli bērnu 

vecākiem. 
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Vienota stila norādes zīmju uz novada 

nozīmes objektiem uzstādīšana un 

vienota stila tūrisma informācijas 

stendu uzstādīšana pagastu centros 

10.10.2016.-

25.11.2016. 9000,00     9000,00   

Izgatavotas un uzstādītas vienota 

stila norādes zīmes uz novada 

nozīmes objektiem,  izgatavoti un 

uzstādīti vienota stila tūrisma 

informācijas stendi pagastu centros 

Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma 

izveide Krustpils novada Vīpes ciemā, 

projekta nr. 16-05-AL24-A019.2202-

00005 

19.10.2016.-

01.06.2017. 

3215,20 2893,68   321,52   

Futbola spēles aprīkojuma 

komplekta iegāde, kurā ietilpst 2 

futbola vārti, 2 tīkli futbola vārtiem, 

6 futbola bumbas un 5 soliņi 

“Inventāra iegāde brīvdabas kultūras 

pasākumu norisei Krustpils novada 

Atašienes ciemā” 

01.01.2016.-

31.12.2016. 9728,08   4852,99 4875,09   

Iegādāts inventārs(nojume un skaņu 

aparatūra) brīvdabas kultūras 

pasākumu organizēšanai Atašienes 

ciemā 

Brīvdabas estrādes izveide kultūras 

pasākumu norisei Krustpils novada 

Zīlānu ciemā, 1.kārta 

14.03.2014.-

13.07.2016. 247608,30   14230,00 3191,12 230187,18 

Izbūvēta brīvdabas estrāde Zīlānu 

ciemā 

Pašvaldības grants ceļu pārbūve 

Krustpils novadā 1.kārta 2016.-2019. 40010,64     40010,64   

2016.gadā veikta 11 pašvaldības 

ceļu projektēšana 6 pagastos, 

būvniecības darbi tiks uzsākti 

2017.gada vasarā 

Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija 

Atašienes ciemā 

14.03.2014.- 

27.02.2017. 26624,74     26624,74   Pabeigta sūkņu stacijas būvniecība 

Ūdensvada atjaunošana Medņu ciemā 03.04.2014.-

2017. 34742,10     34742,10   

Atjaunots ūdensvads 5 posmos, 

1100m kopgarumā 

Mežāres ciema katlumājas remonts 05.09.2016.-

01.11.2016. 13388,34     13388,34   Jumta un elektroinstalācijas remonts 

Kanalizācijas posma remonts Zīlānu 

ciemā 

02.05.2016.-

17.06.2016. 11322,12     11322,12   

Atjaunots kanalizācijas tīklu posms 

Zīlānu ciemā 

Ūdensvada remonts Vīpes ciemā 06.09.2016.-

30.09.2016. 
2836,83     2836,83   

Atjaunots ūdensvada posms Vīpes 

ciemā 
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Publiskās vides infrastruktūras 

uzlabošana pie Baļotes ezera, 2.kārta 

04.11.2016.-

17.03.2017. 

17914,02     17914,02   

Izbūvēta apsaimniekošanas ēka pie 

Baļotes ezera Vides un civilās 

aizsardzības dienesta vajadzībām. 

Objekts tiks pieņemts ekspluatācijā 

2017.gada janvārī 

Atpūtas vietas aprīkošana pie Daugavas 16.08.2016.-

30.08.2016. 

1936,00     1936,00   

Atpūtas vietā tika uzstādīta lapene 

ar jumtu, 2 soliem un galdu, atpūtas 

sols ar atzveltni, 2 atkritumu urnas 

trenažieri Krustpils novada Spunģēnu 

sporta zālei 

23.05.2016.-

23.07.2016.- 

9439,69     9439,69   

Spunģēnu sporta zālei iegādāti un 

uzstādīti trenažieri, hanteles, svaru 

stieņu un ripu komplekts, statīvu un 

solu komlpekts fitnesam 

Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Laukezerā 2016. gadā, projekta 

nr. 1.26. 

01.04.2016.-

31.10.2016. 

2299,00 2046,11   252,89   

Zivju resursu ilgtspējīgas 

saglabāšanas principa 

nodrošināšana, veicot zivju resursu 

pavairošanu, tika ielaisti 5000 

līdaku mazuļu. 

Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Ildzenieku ezerā 2016. gadā, 

projekta nr. 1.27. 

01.04.2016.-

31.10.2016. 

1195,48 1063,98   131,50   

Zivju resursu ilgtspējīgas 

saglabāšanas principa 

nodrošināšana, veicot zivju resursu 

pavairošanu, tika ielaisti 2600 

līdaku mazuļu. 

Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Baļotes ezerā 2016. gadā, 

projekta nr. 1.28. 

01.04.2016.-

31.10.2016. 

5517,60 4910,66   606,94   

Zivju resursu ilgtspējīgas 

saglabāšanas principa 

nodrošināšana, veicot zivju resursu 

pavairošanu, tika ielaisti 12000 

līdaku mazuļu. 

Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Baltezerā (Timsmales ezerā) 

2016. gadā, projekta nr. 1.30 

01.04.2016.-

31.10.2016. 

2069,10 1841,50   227,60   

Zivju resursu ilgtspējīgas 

saglabāšanas principa 

nodrošināšana, veicot zivju resursu 

pavairošanu, tika ielaisti 4500 

līdaku mazuļu. 
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Sabiedrības informēšanas pasākumu 

organizēšana Krustpils novada 

ūdenstilpju zivju resursu saudzīgai 

izmantošanai 2016. gadā, projekta nr. 

1.6. 

12.04.2016.-

30.11.2016. 1607,85 1430,99   176,86   

Veicināta sabiedrības informētība 

par zivju resursu racionālu un 

saudzīgu izmantošanu Krustpils 

novada ūdenstilpēs, izplatot brošūru 

un ustādot 2 informatīvus stendus 

Zivju resursu aizsardzība Krustpils 

novada ūdenstilpēs 2016.gadā, prjekta 

nr. 1.10. 

29.04.2016.-

31.10.2016. 7099,20 5182,42   1916,78   

Tika iegādāta vieglā laiva ar 

aprīkojumu, 2 meža kameras, un 

tika uzstādīta viena 

videonovērošanas kamera ar 

attālinātu vadību pie Marinzejas 

ezera 

Zivsaimniecisko ekspluatācijas 

noteikumu izstrāde un zivsaimnieciskā 

izpēte Krustpils novada ūdenstilpēs, 

projekta nr. 2.2. 

29.04.2016.-

30.11.2016. 8171,34 5965,08   2206,26   

Tika veikta zivsaimniecisko 

ekspluatācijas noteikumu izstrāde 

Timsmales ezeram (Baltezeram), 

tika veikta Marinzejas ezera un 

Baļotes ezera zivsaimnieciskā 

izpēte 

Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde 

Krustpils novada izglītības iestādēs 

07.07.2016.-

14.10.2016. 6248,14 3062,50   3185,64   

Sporta inventāra un aprīkojuma 

iegāde Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolā, Mežāres pamatskolā, 

Krustpils pamatskolā, Sūnu 

pamatskolā, Variešu sākumskolā un 

Vīpes pamatskolā 

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana 

Spunģēnu ciemā, 2.kārta 

  

18.03.2015.-

28.07.2016. 

 177984,20     47433,20 130551,00 

Veikta asfaltbetona ielu seguma 

atjaunošana Spunģēnu ciemā 

Asfaltbetona ceļa seguma izbūve 

industriālās teritorijas sasniedzamībai 

un attīstībai industriālajā teritorijā pie 

Krustpils stacijas  2016.-2018. 336541,00         

Veikta esošā grants ceļa pārbūve  uz 

ceļu ar asfaltbetona segumu 

Krustpils novada izglītības iestāžu 

materiāltehniskās bāzes uzlabošana un 

remontdarbi 1.kārta Krustpils 

pamatskolā 

 22.07.2016.-

2017. 28201,96     28201,96   

Gājēju ietves, bruģēta laukuma un 

lietus kanalizācijas atjaunošana pie 

Krustpils pamatskolas 
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Gājēju un veloceliņa izbūve no 

Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai 2016.-2018. 420758,00     420758,00   

Izbūvēts gājēju un veloceliņš ar 

brauktuvi 2,5m platumā 

Bērnu rotaļa laukuma izveide pie 

Mežāres pamatskolas 

05.07.2016.-

14.10.2016. 4731,10     4731,10   

Izveidots bērnu rotaļu laukums pie 

Mežāres pamatskolas. Bērnu rotaļu 

laukumā uzstādīts rotaļu komplekss, 

divvietīgas šūpoles, šūpoles „ 

Balansieris”, smilšu kaste. 

Atašienes kultūras nama pārbūve 2015.-2017. 243900,00         

Izstrādāts būvprojekts, 2017.gadā 

tiks veikta būvniecība 

Ūdenssaimniecības attīstība Variešu 

pagasta Antūžu ciemā 

01.01.2016.-

2017. 40000,00     40000,00   

Izstrādāts būvprojekts, 2017.gadā 

tiks veikta būvniecība 

Atbalstošas vides radīšana 

mazaizsargājamo iedzīvotāju grupām 

Mežāres pagasta pārvaldes un kultūras 

nama ēkā, projekta nr. 16-05-AL24-

A019.2203-000005  

01.11.2016.-

20.10.2017. 8224,00 7401,60   822,40   

Tiks pārbūvēti un atjaunoti divi 

ieejas mezgli, kā arī uzstādītas 

automātiski atveramās durvis. 

Invalīdu uzbrauktuvei tiks 

piebūvētas margas un salaboti 

nodrupušie pakāpieni, pie kultūras 

nama  ieejas – betona apmales.  

Nemateriālā kultūras mantojuma 

lietpratēju zināšanu un prasmju 

tālāknodošana - "Krustpils tipa jostas" 

01.09.2016.-

15.12.2016. 958,00 660,00   298,00   

2 Lekciju "Krustpils tipa jostas: 

darināšnas tradīcijas" un 

"Ornaments Latvijas teritorijā cauri 

laikiem" organizēšana, tika 

organizētas 44 stundu apmācības 

profesionālās meistarklasēs un 

izstādes organizēšana ar 

meistarklasēs darinātajām jostām 

PROTI un DARI, projekta nr. 

8.3.3.0/15/I/001 

23.09.2016.-

31.10.2018. 42233,40         

Attīstīta mērķa grupas jauniešu 

prasmes un veicināta viņu iesaiste 

izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie 

amata meistara 

 ESF projekts Atver sirdi Zemgalē, 

projekta nr. 9.2.2.1/15/I/001 

01.12.2015.-

31.12.2022. 5709420,00         

Zemgales reģionā tiks palielināti 

ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu pieejamība 

dzīvesvietā personām ar invaliditāti 

un bērniem 
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Rogāļu gravas dabas takas 

labiekārtošana Krustpils novada Kūku 

pagastā, projekta nr. 1-9/9 

16.03.2016.-

31.05.2016. 816,75 646,00   170,75   

3 Solu un 3 atkritumu urnu 

izgatavošana un uzstādīšana 

Informācijas stenda "Daugavas ūdeņu 

atspulgos " uzstādīšana Krustpils 

novada Vīpes pagastā, projekta nr. 1-

9/19 

 

26.04.2016.-

31.05.2016. 

670,18 

 

500,00 

  

170,18 

  

Uzstādīts informācijas stends, kurā 

var iegūt plašu un detalizētu 

informāciju par Daugavas ielejas 

vides un kultūrvēsturiskajām 

vērtībām Krustpils novada teritorijā 

un novadu kopumā. 
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Par veiktajiem un plānotajiem pasākumiem teritorijas attīstības plānu 

īstenošanā 

Krustpils novada pašvaldības galvenie plānošanas dokumenti, uz kuriem balstās pašvaldības 

attīstība, ir Krustpils novada Ilgtspējīga attīstības stratēģija 2013. - 2030. gadam, Krustpils 

novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam un Krustpils novada teritorijas plānojums 

2013. - 2024. gadam.  

Krustpils novada Ilgtspējīga attīstības stratēģija 2013. - 2030. gadam 

Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, kas ir apstiprināta 2012. gada 19. 

decembra domes sēdē, ir hierarhiski augstākais vietējās pašvaldības attīstības plānošanas 

dokuments, saskaņā ar kuru izstrādā Krustpils novada Attīstības programmu un Teritorijas 

plānojumu. Krustpils novada Ilgtspējīga attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības 

plānošanas dokuments laika posmam līdz 2030. gadam, kas nosaka novada ilgtermiņa attīstības 

redzējumu, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.  

Krustpils novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam 

Krustpils novada Attīstības programma, kas ir apstiprināta 2012. gada 19. decembra domes 

sēdē, ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa 

prioritātes un pasākumu kopums stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 

Attīstības programma ir dokuments, ko var uzskatīt par pašvaldības konkrētu aktivitāšu plānu 

iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai un pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai. Programmas 

būtiskākā sadaļa ir Rīcību plāns turpmākajiem 7 gadiem, pēc kura pašvaldība vadās, sagatavojot 

projektus, piesaistot ES un citu fondu finansējumu, plānojot investīcijas un pašvaldības budžetu 

kopumā. Lai sasniegtu Attīstības programmā izvirzītos mērķus, apstiprinātais Investīciju plāns 

2017. gadam paredz īstenot sekojošas aktivitātes: 

1. Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Vīpes ciemā 1. un 2. kārta; 

2. Projekts “Proti un dari”; 

3. Projekts “Atver sirdi Zemgalē”; 

4. Atašienes kultūras nama pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai; 

5. Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes 

paaugstināšanai; 

6. Mežāres kultūras nama kino un audio aprīkojuma atjaunošana; 



 
 

36 

7. Atbalstošas vides radīšana mazaizsargājamo iedzīvotāju grupām Mežāres pagasta kultūras 

nama ēkā; 

8. Bērnu rotaļu laukuma izveide Medņu ciemā; 

9. Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas zīmes uzstādīšana; 

10. Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Spunģēnu ciemā 1. kārta; 

11. Atbalstošas vides radīšana mazaizsargāto iedzīvotāju grupām Kūku pagasta bibliotēkas ēkā; 

12. Baļotes ezera infrastruktūras uzlabošana; 

13. Kanalizācijas posma remonts Kūku ciemā; 

14. Kanalizācijas pieslēgumu ierīkošana Spunģēnu ciemā; 

15. Zīlānu NAI nosēddīķa tīrīšana; 

16. Gaisa pūtēja nomaiņa p/a “Jaunāmuiža” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās; 

17. Krustpils novada jauniešu ideju forums ERASMUS ietvaros; 

18. Ūdenssaimniecības attīstība Variešu pagasta Antūžu ciemā; 

19. Laukezera dabas parka infrastruktūras uzlabošana; 

20. Veselības veicināšanas projekts SAM 9.2.4.2.; 

21. Ūdensvada atjaunošana Medņu ciemā; 

22. Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Variešu ciemā 1.kārta; 

23. Gājēju un veloceliņa izbūve no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai; 

24. Asfaltbetona ceļa seguma izbūve pie Krustpils stacijas; 

25. Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Laukezerā; 

26. Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā; 

27. Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baltezerā(Timsmales ezerā); 

28. Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā. 

Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013. - 2024. gadam 

Krustpils  novada  teritorijas  plānojums  2013. – 2024. gadam ir  Krustpils  novada  

administratīvās teritorijas  plānojums,  kas  nosaka  teritorijas  esošo  un  plānoto  teritorijas  

izmantošanu  un  šīs teritorijas  izmantošanas  aprobežojumus  ar  ilgtermiņa  perspektīvu  līdz  

2024. gadam.  Krustpils novada  teritorijas  plānojums  apstiprināts  2013. gada  17. jūlija  domes  

sēdē (saistošie noteikumi Nr. 2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013-2024. 

gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu ”). 
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Krustpils novada mārketinga programma 2015. – 2020. gadam  

2014. gadā tika izstrādāta  Krustpils novada mārketinga programma 2015. – 2020. 

gadam. Tās ietvaros tika analizēta esošā situācija, uz kā bāzes tika veidots pašvaldības mārketinga 

stratēģiskais ietvars, izstrādāts zīmols un stāsts par Krustpils novadu, sniegti priekšlikumi mājas 

lapas pilnveidošanai, kā arī sagatavots mārketinga pasākumu rīcības plāns turpmākiem 5 gadiem. 

Lai Mārketinga programmas izstrādē iesaistītu plašāku speciālistu, uzņēmēju, NVO un iedzīvotāju 

skaitu un rosinātu radošu priekšlikumu izstrādē, tika organizēta ideju darbnīca „Veidosim Krustpils 

novada tēlu kopā!”, kas notika 2014. gada 26. septembrī. Ideju darbnīcu veidoja 5 grupas - jauniešu 

grupa, uzņēmēju grupa, radošo nozaru pārstāvji, NVO grupa un ārpus novada dzīvojošie. Ideju 

darbnīcas gala produkts bija 191 ideja Krustpils novada pozitīva tēla veidošanai, kas ļautu to atšķirt 

no citiem novadiem Latvijā.  

Sabiedrības informēšana par teritorijas attīstības jautājumiem 

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” visi Krustpils novada pašvaldības 

plānošanas dokumenti ir publicēti teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS). TAPIS 

nodrošina visu plānošanas līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu teksta un grafisko 

daļu datu uzturēšanu, datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām, teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu uzturēšanu un publicēšanu, teritorijas attīstības plānošanas procesu atbalstu, 

sabiedrisko apspriešanu, elektronisko pakalpojumu saņemšanu, kā arī atbalsta tās pašvaldību, 

reģionu un valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpildei nepieciešama teritorijas plānošanas rezultātā 

tapusī teksta un ģeotelpiskā informācija. 

Sistēmas izstrādes rezultātā sabiedrība - iedzīvotāji un komersanti, ir ieguvuši iespēju 

portālā Latvija.lv un portālā ĢeoLatvija.lv ar interaktīvas kartes un dažādu teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu palīdzību ērti meklēt un saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju par 

teritorijas plānošanu, tai skaitā, piedalīties pašvaldības plānošanas dokumenta publiskajās 

apspriešanās, iesniedzot priekšlikumus elektroniski. Tādējādi ievērojami uzlabota sabiedrības 

pieejamība informācijai par teritorijas attīstības iespējām un ierobežojumiem. 
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Tūrisma attīstība Krustpils novadā 2016. gadā 

2016. gada sākumā starptautiskā izstāžu centra telpās jau 23. reizi pulcējās tūrisma nozares 

profesionāļi un ceļotgribētāji starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū “Balttour 2016”. Līdzīgi kā 

pērnajā gadā, Zemgali izstādē pozicionēja pavisam seši ikdienas darbā sevi jau apliecinājuši 

sadarbības puduri. Katrs no puduriem izstādē prezentēja tieši savam apvidum raksturīgākos tūrisma 

galamērķus. Krustpils novads trīs dienas tika prezentēts vienā  pudurī ar Jēkabpils pilsētu. Lai 

izceltu pašu interesantāko savā piedāvājumā, Krustpils novads bija sarūpējis apmeklētājiem jaunu 

bukletu un  līdz šim neredzētus, oriģinālus suvenīrus, kā arī erudīcijas konkursu. Īpaši liela interese 

izstādes laikā bija par aktīvās atpūtas iespējām pie ūdens, velomaršrutiem un nakstmītnēm 

2016. gada maijā pašvaldība izdeva jaunu tūrisma bukletu, kurā apkopota informācija par 

tūrisma iespējām Krustpils novadā. Jaunais tūrisma buklets ievērojami atšķiras no saviem 

priekšgājējiem. Tā vāku rotāja mākslinieces Jolantas Ābeles zīmējumi, kuros attēloti novada 

populārākie tūrisma objekti. Bukletā bija iekļauta informācija par kultūrvēsturiskiem objektiem, 

dabas objektiem, piemiņas vietām, dažādām novadā aplūkojamām kolekcijām un ekspozīcijām, 

naktsmītnēm un telšu vietām, ēdināšanas iespējām, kā arī cita tūristiem noderīga informācija. Lai 

tūristiem  atvieglotu maršrutu plānošanu, jebkurš tūrisma objekts vai uzņēmums ir atzīmēts bukletā 

pieejamajā Krustpils novada kartē un to apraksti papildināti ar tā atrašanās vietas koordinātām. 

Informatīvais materiāls papildināts ar fotogrāfijām. Tūrisma bukletā ir pieejama informācija 3 

valodās – latviešu, angļu un krievu. Kopā bukletā apkopota informācija par 44 tūrisma objektu un 

ar tūrisma pakalpojumiem saistītiem uzņēmumiem. Bukleti  izdoti 2500 eksemplāros. Bukleti 

pieejami pagastu pārvaldēs, degvielas uzpildes stacijā “VIRŠI-A” Zīlānos un kafejnīcās “A12”, 

“Ūsiņs”, “Lauku šiks” un “Murdiņš”, kā arī Jēkabpils tūrisma informācijas centrā. 

Krustpils novada pašvaldība ar biedrības „Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu 2016. 

gadā īstenoja divus projektus, kuri saistīti ar novada un Daugavas ielejas dabas un kultūrvēsturisko 

objektu popularizēšanu. Projekta “Informācijas stenda “Krustpils novads Daugavas ūdeņu 

atspulgos” uzstādīšana Krustpils novada Vīpes pagastā” ietvaros šosejas A6 (Rīga-Daugavpils) 

malā, atpūtas vietā “Daugmales”, tika uzstādīti trīs informatīvi izglītojoši tūrisma stendi. Pirmajā 

stendā iekļauta informācija par zinātnieka un Tērbatas universitātes profesora un rektora Frīdriha 

Bidera biogrāfiju. Otrajā stendā pieejama karte un informācija  par 30 kilometru garo, krāčaino 

 Daugavas posmu no Trepes līdz Zeļķu tiltam. Karte ne tikai ataino krāces, salas un sniedz 



 
 

39 

informāciju par objektiem un to atrašanās vietu, bet arī sniedz īsu informāciju par to vēsturi un 

nosaukumu izcelšanos. Trešajā stendā ietverta informācija  par novada tūrisma objektiem un 

pakalpojuma sniedzējiem. Stendā iespējams apskatīt Krustpils  novada karti, kurā atzīmēti tūristu 

iecienīti kultūrvēsturiskie objekti, dabas objekti, piemiņas vietas,  dažādas  novadā aplūkojamas 

kolekcijas  un ekspozīcijas. Tāpat pieejama informācija par naktsmītnēm un telšu vietām, 

ēdināšanas iespējām, kā arī bezmaksas WI-FI punktiem un cita tūristiem noderīga informācija. 

Informatīvais materiāls papildināts ar fotogrāfijām,  tūrisma objektu atrašanās vietas koordinātēm 

un kontaktinformāciju. Kopumā stendā ir atrodami četrdesmit piecu apskates vietu apraksti 

latviešu, angļu un krievu valodā.  Informācijas stendi ir piestiprināti pie atpūtas vietas teritorijā 

esošās ēkas gala sienas un izveidots koka baļķu un plēstu laukakmeņu mūrējuma sienai vizuāli 

atbilstošs dekoratīvo augu stādījums. 

Krustpils novada vietējo iedzīvotāju un tūristu iecienītajā tūrisma objektā tika īstenots 

 projekts “Rogāļu gravas dabas takas labiekārtošana Krustpils novada Kūku pagastā”. Projekta 

 ietvaros pie dabas takā uzstādītajām koka skulptūrām tika uzstādīti trīs soliņi un atkrituma urnas. 

Projekta “Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana Krustpils novada ūdenstilpju 

zivju resursu saudzīgai izmantošanai 2016. gadā” ietvaros tika izdota brošūru “Ar makšķeri uz 

Krustpils novadu” un uzstādīti 2 informatīvie stendi pie Daugavas Krustpils un Kūku pagastos.  

Lai nodrošinātu informācijas pieejamību, palīdzētu Krustpils novada iedzīvotājiem un 

viesiem atrast interesējošos objektus, kā arī lai veicinātu novada atpazīstamību un tūrisma attīstību, 

projekta “Vienota stila tūrisma informācijas stendu un norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana” 

ietvaros uzstādītas norādes zīmes uz pašvaldības iestādēm un tūrisma objektiem, kā arī uzstādīti 

tūrisma informatīvie stendi Atašienes un Variešu ciemos. 

No 7. līdz 10. septembrim Ķīpsalā norisinājās gadskārtējā pārtikas ražotāju un pakalpojumu 

sniedzēju izstāde “RIGA FOOD 2016”,  kurā Latvijas novadu garšas pārstāvēja 170 mājražotāji ar 

unikāliem nišas produktiem. Zemgale, līdzīgi kā pērnajā gadā, bija viens no visplašāk 

pārstāvētajiem Latvijas reģioniem, pavisam ar vairāk nekā 60 dalībniekiem. Ar bagātīgu tēju, 

kaltētu garšvielu produkcijas klāstu un bioloģiskiem dārzeņiem izstādes apmeklētājus iepazīstināja 

Krustpils novada Atašienes pagasta bioloģiskā saimniecība “MARTASKALNS”. 

2016. gada decembrī Krustpils novada domes konferenču zālē notika Zemgales tūrisma 

konferencē „Zemgale – tūrisma galamērķis”. Konferencē tika sniegts ieskats par Zemgales tūrisma 
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piedāvājumu kopējā Latvijas tūrisma kontekstā, bija iespējams dzirdēt galvenās atziņas par reģiona 

tūrisma nozari un nozares stiprās un vājās puses, lektori dalījās arī savā redzējumā par ārvalstu 

tirgus galvenajām tendencēm un būtiskākajām atziņām, bet pārstāvji no Latgales kulinārā 

mantojuma dalījās savā pieredzē veiksmīga tūrisma produkta veidošanā. Savukārt konferences 

otrajā daļā, jau vairāk tika akcentēti dažādi Zemgales reģiona uzņēmēji, kas veiksmīgi ir iekļāvušies 

tūrisma nozarē un pilnveidojuši reģiona tūrisma piedāvājumu.  

2016. gada izskaņā Krustpils novada domes sēžu zālē notika bezmaksas mācību seminārs 

lauku tūrisma uzņēmējiem. Seminārā piedalīties tika aicināti Krustpils novada esošie un potenciālie 

tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kā arī citi interesenti. Semināra pirmajā daļā Vidzemes Augstskolas 

docents, tūrisma jomas eksperts Juris Smaļinskis sniedza dažādus ieteikumus tūrisma pakalpojumu 

sniedzējiem, analizēja biežāk pieļautās kļūdas tūristu uzņemšanā, kvalitātes jautājumus lauku 

tūrismā, runāja par to, kā sasniegt klientu un komunicēt ar to, kā arī informēja par aktualitātēm 

lauku tūrismā. 
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SABIEDRĪBAS INFORMĒTĪBA 

Krustpils novada pašvaldība aktīvi turpina sadarboties ar citām pašvaldībām pieredzes 

apmaiņas nolūkā. 2016. gadā administrācijas darbinieki pa atsevišķām darbības grupām (vadība, 

grāmatvedība, sociālie darbinieki, komunālā saimniecība, sabiedriskās attiecības u.c.) tikās ar 

Krāslavas novada pašvaldības darbiniekiem. Līdzīgās pieredzes apmaiņās šaurākā interesentu grupā 

Krustpils novada pašvaldības uzņēma ciemos arī citu pašvaldību darbiniekus. Novada domes 

priekšsēdētājs regulāri apmeklē dažādas tikšanās pašvaldību vadītāju līmenī, kā arī darba ikdienā 

konsultējas ar attiecīgo ministriju un valsts iestāžu darbiniekiem.  

Tiek turpināta 2015. gadā gan Krustpils novada pašvaldības tēla uzlabošanas nolūkos, gan 

efektīvākai komunikācijai ar sabiedrību, uzņēmējiem un tūrisma attīstībai izstrādātās mārketinga 

attīstības programmas realizācija. Lai sekmētu novada logo iedzīvināšanu un pievilcīga, patiesa, 

neapstrīdama novada tēla attīstību, logo tiek izmantots: pašvaldības drukātajos un elektroniskajos 

informatīvajos izdevumos, t.sk. ikmēneša izdevumā „Krustpils Novadnieks ”; pašvaldības interneta 

vietnē www.krustpils.lv; pašvaldības uzturētos sociālo tīklu profilos; uz Krustpils novada 

pašvaldības reprezentācijas un tūrisma suvenīriem;  pašvaldības atbalstītu kultūras, sporta, 

izglītības, labdarības pasākumu izdotajos materiālos, plakātos, mājas lapās u.c  

Krustpils novada pašvaldības iedzīvotājiem ir plašas iespējas piedalīties dažādu lēmumu 

apspriešanā. Komiteju sēdes un domes sēdes ir atvērtas ikvienam interesentam. Lai veicinātu 

iedzīvotāju interesi par domes sēdēm, sākot no 2015. gada jūlija un turpinot 2016. gadā Krustpils 

novada domes sēdēs tiek veikts audio ieraksts un tās ir publiski pieejamas ikvienam.  

Regulāri vienu reizi mēnesī katrs Krustpils novada pašvaldības iedzīvotājs savā pastkastītē 

saņem novada avīzi “Krustpils Novadnieks”. Aktuālā informācija tiek izvietota arī mājaslapā 

www.krustpils.lv , kur ar tās palīdzību jebkurš var uzdot arī sev interesējošu jautājumu un saņemt 

atbildi.  

2016. gadā Krustpils novada  pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste sadarbojas ar 

reģionālajiem medijiem, lai informētu pašvaldības iedzīvotājus par Domes lēmumiem, saistošajiem 

noteikumiem, novada attīstības plāniem, kultūras, izglītības, sporta aktualitātēm. Regulāri 

informācija par jaunumiem tiek sniegta reģionālajiem medijiem: „Radio 1”, „Divu krastu radio”, 

„Vidusdaugavas Televīzija”, „Brīvā Daugava”, „Jaunais Vēstnesis”, reklāmas izdevumiem 

“Ceturtdiena”, “Vērtīgs”, portāliem „radio1.lv”, „jekabpilslaiks.lv”, „Jekabpils24.lv”.  

http://www.krustpils.lv/
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2016. gadā strauji augusi iedzīvotāju aktivitāte Krustpils novada sociālajos tīklos, Krustpils 

novads ir pieejams portālos draugiem.lv, twitter.com, facebook.com un youtube.com.  

 

Priekšsēdētājs        K.Pabērzs 
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