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KRUSTPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.‐2026.GADAM IZSTRĀDES UN  
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS APRAKSTS 

 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES UZSĀKŠANA  

2018.gada 19.septembrī Krustpils novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums “Par Krustpils novada 
attīstības programmas 2020.‐2026. gadam izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.9., 1.punkts). 

2019.gada 21.augustā  Krustpils  novada pašvaldības  domes  sēdē pieņemts  lēmums  “Par  darba uzdevuma 
Krustpils novada attīstības programmas 2020.‐2026. gadam izstrādei apstiprināšanu jaunā redakcijā” (sēdes 
protokols Nr.10., 3.punkts). 

Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv apskatāms lēmums un darba 
uzdevums attīstības programmas izstrādei.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 
stratēģiskais  novērtējums”  5.punktu,  konsultējoties  ar  Valsts  vides  dienesta  Daugavpils  reģionālo  vides 
pārvaldi, Veselības inspekciju un Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju, noskaidrots 
šo institūciju viedoklis par Krustpils novada attīstības programmas 2020.‐2026.gadam īstenošanas iespējamo 
ietekmi  uz  vidi,  cilvēku  veselību,  kā  arī  par  stratēģiskā  ietekmes  uz  vidi  novērtējuma 
piemērošanu/nepiemērošanu. Minēto institūciju atbilžu vēstules (konsultācijas rezultāti) un Iesniegums par 
plānošanas dokumenta Krustpils novada attīstības programmas 2020.‐2026. gadam izstrādes uzsākšanu tika 
nosūtīts Vides pārraudzības valsts birojam. 

2018.gada  21.novembrī  Vides  pārraudzības  valsts  birojs  pieņēma  lēmumu  Nr.4‐02/79  “Par  stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”. 

 

Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja  

Krustpils novada attīstības programmas 2020.‐2026.gadam izstrādes  ietvaros no 2018.gada decembra  līdz 
2019.gada 28.februārim tika organizēta Krustpils novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, lai noskaidrotu 
viedokli par novada attīstības iespējām, esošajām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī, lai 
sagatavotu priekšlikumus Krustpils novada attīstības programmas 2020.‐2026.gadam izstrādei.  

Aptaujas  anketu  bija  iespējams  aizpildīt  gan  elektroniski,  izmantojot  pašvaldības  tīmekļa  vietni 
www.krustpils.lv, gan papīra formātā.  Kopumā anketēšanā piedalījās 240 (divi simti četrdesmit) respondenti. 

Aptaujas apkopojums noformēts atsevišķā sējumā. 

 

Attīstības programmas izstrādes tematiskās darba grupas 

Attīstības programmas izstrādes ietvaros Krustpils novada pašvaldība un attīstības programmas izstrādātājs 
SIA “Reģionālie projekti” Krustpils novada pašvaldības administrācijas ēkas sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī 
rīkoja  piecas  tematiskās  darba  grupu  sanāksmes,  kurās  diskutēja  par  konkrētiem  uzdevumiem  vairākās 
Krustpils novadam būtiskās nozarēs jeb jomās: 

1) Izglītības,  kultūras,  sporta,  jaunatnes  politikas,  sabiedriskās  kārtības  un  drošības  darba  grupa  – 
2019.gada 27.martā plkst. 10.00;  

2) Bērnu un ģimeņu, sociālās un veselības aprūpes darba grupa – 2019.gada 27.martā plkst. 14.00; 

3) Tehniskās  infrastruktūras,  komunālo  pakalpojumu  attīstības  un  publiskās  ārtelpas  darba  grupa  – 
2019.gada 28.martā plkst. 10.00; 

4) Uzņēmējdarbības un NVO darba grupa – 2019.gada 28.martā plkst. 14.00; 

5) Pārvaldības un sadarbības darba grupa – 2019.gada 3.aprīlī plkst. 10.00. 

Tematisko darba grupu apkopojums ir noformēts atsevišķā sējumā. 
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Paziņojumi par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu, aptauju un tematiskajām darba grupām  ievietoti 
Krustpils  novada  pašvaldības  tīmekļa  vietnē www.krustpils.lv  un  publicēti  Krustpils  novada  informatīvajā 
izdevumā “Krustpils novadnieks”. 
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I  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES UZSĀKŠANA  
 

 

1. LĒMUMS UN DARBA UZDEVUMS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDEI 
 

 Krustpils  novada  pašvaldības  domes  19.09.2018.  lēmums  “Par  Krustpils  novada  attīstības  programmas  2020.‐
2026. gadam izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.9., 1.punkts). 
 

 Darba  uzdevums  Krustpils  novada  attīstības  programmas  2020.‐2026.gadam  izstrādei  (Pielikums  Krustpils 
novada pašvaldības domes 19.09.2018. lēmumam (sēdes protokola Nr.9., 1.punkts)). 

 
 Krustpils  novada  pašvaldības  domes  21.08.2019.  lēmums  “Par  darba  uzdevuma  Krustpils  novada  attīstības 

programmas 2020.‐2026. gadam izstrādei apstiprināšanu jaunā redakcijā” (sēdes protokols Nr.10., 3.punkts). 
 

 Darba uzdevums Krustpils novada attīstības programmas 2020.‐2026.gadam  izstrādei  (Apstiprināts ar Krustpils 
novada pašvaldības domes 21.08.2019. lēmumu (sēdes protokols Nr.10., 3.punkts)). 
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2. PAZIŅOJUMS PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES UZSĀKŠANU UN  

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM 
 
 

Paziņojums par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu: 

 Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv 
 

 Krustpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.krustpils.lv  
 

 Krustpils novada informatīvajā izdevumā “Krustpils novadnieks” (2018.gada 5.novembrī)  
 
 

Paziņojums par aptauju un tematiskajām darba grupām: 

 Krustpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.krustpils.lv  
 

 Krustpils  novada  informatīvajā  izdevumā  “Krustpils  novadnieks”  (2019.gada  janvāris,  2019.gada 
6.februāris, 2019.gada 5.marts)  
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VALSTS VIENOTĀ ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PORTĀLĀ (ĢEOPORTĀLS) www.geolatvija.lv 
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10/9/2019 Uzsākta Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrāde - Krustpils novads

www.krustpils.lv/jaunumi/1678-uzsakta-krustpils-novada-attistibas-programmas-2020-2026-gadam-izstrade 1/4

2018. gada 5. oktobris

Sūnu pamatskolā notiks grāmatas
“Krisburgas puorsakas” atklāšanas...

IZMAIŅAS Krustpils pagasta svecīšu vakara
laikos

Uzsākta Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrāde

Krustpils novada pašvaldība informē, ka 2018.gada 19.septembra domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par Krustpils novada
attīstības programmas 2020.-2026.gadam” izstrādes uzsākšanu.

Lēmuma ietvaros tika apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izpildes termiņi, kā arī izveidota attīstības
programmas izstrādes vadības grupa. Atbilstoši pieņemtajam lēmumam, ir paredzēts izstrādāt pašvaldības vidēja termiņa
attīstības plānošanas dokumentu turpmākajiem septiņiem gadiem, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumi
pašvaldības ilgtermiņa uzstādījumu īstenošanai.

Attīstības programmas galvenie izstrādes uzdevumi:

1. Definēt novada vidējā termiņa stratēģiskos mērķus un rīcību kopumu;
2. Izvērtēt un ņemt vērā Zemgales plānošanas reģiona spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Krustpils

novada ilgtspējīgo attīstības stratēģiju un teritorijas plānojumu, kā arī to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas
attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Krustpils novads;

3. Apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos Krustpils novada plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos
infrastruktūras projektus;

4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, iesaistot tos darba grupās un sabiedriskajās
apspriedēs.

Dokumenta izstrādi veiks Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļa, kā arī apstiprinātā darba grupa un pieaicinātie
konsultanti. Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2019.gada decembrim.

Informējam, ka Krustpils novada iedzīvotājiem būs iespējama līdzdarboties Attīstības programmas izstrādē, piedaloties
pašvaldības rīkotājās darba grupās, pašvaldības organizētajā aptaujā un publiskajās apspriedēs, par minēto aktivitāšu laikiem
pašvaldība informēs turpmākajos rakstos, tos ievietojot Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un informatīvajā
izdevumā “Krustpils novadnieks”

 

Lēmums “Par Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam” izstrādes uzsākšanu

 

Krustpils novada pašvaldības

Attīstības nodaļas projektu speciāliste

Kristīna Dābola

tālr. 26116745, e-pasts: kristina.dabola@krustpils.lv

JAUTĀT PAŠVALDĪB

Embed View on

Tweets by  @KrustpilsNov

Oct 8,

Sūnu pamatskolā notiks grāma

“Krisburgas puorsakas” atklāša

svētki - Krustpils novads 

krustpils.lv/jaunumi/2305-s… 

  

 

IZMAIŅAS Krustpils pagasta 

svecīšu vakara laikos - Krustpil

novads krustpils.lv/jaunumi/230

  

 

Aicina uz talku dabas parkā 

"Laukezers" - Krustpils novads 

krustpils.lv/jaunumi/2303-a… 

  

KrustpilsNovads

@KrustpilsNovads

KrustpilsNovads

@KrustpilsNovads

KrustpilsNovads

@KrustpilsNovads

“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās K“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās K
miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats,miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats,

plostu dzinēju plostu dzinēju 

J. Niedre „Tai rītā maJ. Niedre „Tai rītā ma

Pašvaldība Sabiedrība Ekonomika un investīcijas Tūrisms Kultūra Kontakti Meklēt   
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6    2018. gada 5. NOVEMBRIS           100. numurs          

Krustpils novada dome pārdod nekustamo īpašumu Madonas iela 
21, Jēkabpilī, kadastra Nr. kadastra Nr. 5601 001 3225 par brīvu cenu – 
9900 EUR apmērā. 

Pieteikums par nekustamā īpašuma Madonas ielā 21, Jēkabpilī pirk-
šanu iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā (Rīgas iela 150a, Jēkab-
pilī) desmit darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas “Latvijas 
Vēstnesī”.

Tālrunis uzziņām 26627525.
Krustpils novada dome atklātā mutiskā izsolē, ar augšupejošu 

soli automobili VW TRANSPORTER, 1.reģistrācijas datums 24.05.2005., 
valsts reģistrācijas numurs JJ804, noskrējiens 316695 km. 

Izsoles sākumcena – EUR 2280, 
Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas, 
Dalības maksa – EUR 15, 
Izsoles solis – EUR 100.                                     
Izsole notiks 2018. gada 8. novembrī plkst. 10.10 Krustpils no-

vada domē,  norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. 
Pieteikties izsolei var: 1)elektroniski  uz e-pastu: ilze.stupane@krust-

pils.lv, nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas ofi ciālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis”, līdz 2018. gada 7. novembra plkst. 17.00; 2) klātie-
nē pēc adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, 28. kabinetā  no 2018. gada 
1.novembra līdz 2018. gada 7. novembra plkst. 17.00        

Tālrunis uzziņām 26627525 ar izsoles nolikumu var iepazīties tīmek-
ļa vietnē:  http://www.krustpils.lv. 

Krustpils novada pašvaldība 
projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/021 
“Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve un atjau-
nošana dabas parkā “Laukezers”” 
ietvaros izbūvēja automašīnu 
stāvlaukumu, kā arī ierīkoja ap-
gaismojumu un uzstādīja video-
novērošanas sistēmu. 

No šī brīža dabas parka apmek-
lētājiem tiek piedāvāta ērta auto 
stāvvieta, tā tiks apgaismota un 
to klāj asfaltbetona un bruģa se-
gums. Automašīnu stāvlaukumā 
ir paredzētas 2 stāvvietas cilvē-
kiem ar kustību traucējumiem un 

1 stāvvieta autobusa novietoša-
nai. Ideja par stāvlaukuma izveidi 
radās brīdī, kad tika manīts, ka 
transports tiek novietots vietās, 
kur tas nav atļauts, vai vietās, kur 
tā novietošana apdraud apmek-
lētāju drošību vai dabas vērtību 
saglabāšanu. Visas projektā plā-
notās aktivitātes tika plānotas, lai 
samazinātu dabas parka “Lauke-
zers” apmeklētāju radīto antro-
pogēno slodzi un tās iespējamo 
ietekmi uz īpaši aizsargājamiem 
biotopiem un sugām. 

Stāvlaukuma izbūves dar-
bi tika veikti atbilstoši iepirku-

mam Nr. KNP 2017/35/ERAF un 
izstrādātajam būvprojektam. 
Būvdarbus veica būvuzņēmējs 
SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību  
nodrošināja IK “CB TESTS”, savu-
kārt autoruzraudzību veica SIA 
“PROJEKTGRUPA”.  Būvdarbi tika 
veikti laikā, atbilstoši būvniecības 
normatīviem un standartiem, ie-
vērojot darba drošības noteiku-
mus, profesionālā līmenī, labā 
kvalitātē un līgumā paredzētajā 
termiņā. 

Projekta Nr.5.4.1.1./17/A/021 
“Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve un atjau-
nošana dabas parkā “Laukezers”” 
īstenošana tika uzsākta 2017. 
gada 10. jūlijā un jāveic līdz  2018. 
gada 9. decembrim. Proje kta va-
dību nodrošina Krustpils novada 
pašvaldības Attīstības nodaļas 
projektu vadītāja Vita Salmiņa, 
projektu koordinatore Tamāra 
Latiševa un projektu administra-
tore Solvita Čandere.   

Informāciju sagatavoja 

Tamāra Latiševa

Tālr. 27804081, e-pasts tamara.

latiseva@krustpils.lv

Pie Laukezera galvenās pludmales 
izbūvēts automašīnu stāvlaukums, ierīkots 
apgaismojums un videonovērošanas sistēma

Paziņojums
par paredzētās darbības - Derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijas paplašināšana  atradnē „Aiviekste kreisais 
krasts” Krustpils novadā, variešu pagastā, ietekmes uz vidi 
novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr.5-
02/10 par Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, 
tiek uzsākta sākotnējā sabiedriskā apspriešana:

SIA “Pļaviņu DM”, Reģistrācijas Nr.40003277279, juridiskā adre-
se: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu pilsēta, LV-5120, paredzētajai 
darbībai

Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas paplašināša-
na valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais 
krasts” un atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” A un N kategorijas 
krājumu teritorijā Krustpils novada Variešu pagastā

Paredzētās darbības vieta ietvers zemes īpašumus:
• Karjers “Aiviekste”, kadastra Nr.56940010117;
• Lapsēni, Kadastra Nr.56680020130;
• Kalna Mežotnes, kadastra Nr.56940010128;
• Mazlazdas, kadastra nr.56680020143;
• Vēzenes, kadastra nr.56680020120;
• Vēzenes Kadastra Nr.56680020116
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.

gada 19. novembrī plkst.16.00, Antūžu kultūras namā, Antūžos, 
Variešu pagastā, Krustpils novadā.

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties 
30 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas: 

• Krustpils novada domē,  Rīgas iela 150a, Jēkabpils, darba die-
nās, darba laikā;

• Variešu pagasta pārvaldes telpās, Varieši, Variešu pagasts, 
Krustpils novads, darba dienās, darba laikā 

• Interneta vietnē http://www.plavinudm.lv
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt 30 

dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas:
• SIA “Pļaviņu DM”, adrese: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu pilsēta, 

LV-5120, Tālruņa Nr. 29545377 , E-pasta adrese pdm@plavinudm.
lv vai inga.gavena@gmail.com;

• Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-
1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, interneta 
mājas lapa: www.vpvb.gov.lv)

Šī gada 25. septembrī Zivju 
padomes sēdē pasākumā “Zivju 
resursu aizsardzības pasākumi, 
ko veic valsts iestādes vai pašval-
dības, kuru kompetencē ir zivju 
resursu aizsardzība (izņemot at-
tiecīgās institūcijas kārtējos izde-
vumus)” tika saņemts fi nansiālais 
atbalsts Krustpils novada pašval-
dības iesniegtajam projektam 
“Zivju resursu aizsardzība Krust-
pils novada ūdenstilpēs 2018. 
gadā, 2. kārta”. 

  Krustpils novada pašvaldības 
Vides un civilās aizsardzības die-
nesta darbinieki regulāri uzrauga 
novada ūdenstilpes un organizē 
zivju resursu aizsardzību, kā arī re-
gulāri veic zivju resursu atjauno-
šanas pasākumus, ielaižot ūdens-
tilpēs zivju mazuļus. Lai turpinātu 
uzlabot zivju resursu aizsardzības 

pasākumus ūdenstilpēs, Krust-
pils novada pašvaldība projekta 
ietvaros papildinās materiālteh-
nisko bāzi, iegādājoties videono-
vērošanas kameru, kuru uzstādīs 
uz esošā balsta pie Baļotes ezera, 
GOPRO HE RO6 kameru, kura ir 
ērta, ūdens izturīga un kompakta, 
un kurai piemīt augstas kvalitātes 
foto un video režīmi, profesionālo 
un mobilo UHF radiostaciju /rāci-
jas/, piegaismotāju ciparu nakts 
redzamības ierīcēm un esošajai 
laivai Grand 420 nepieciešamo 
aprīkojumu. 

  Ar iegādāto aprīkojumu Vides 
un civilās aizsardzības dienesta 
speciālisti spēs kvalitatīvāk veikt 
zivju resursu aizsardzības pasāku-
mus vienlaicīgi visos ezeros, no-
drošinot ūdenstilpju pastiprinātu 
kontroli un uzraudzību ikdienā, kā 

arī diennakts gaišajā un tumšajā 
laikā. 

Projekta kopsumma ir EUR 
8994,75, Zivju fonda fi nansējums 
EUR 6656,11 un pašvaldības līdzfi -
nansējums  sastāda EUR 2338,64. 

Projekta jāīsteno līdz 2018. 
gada 26. novembrim. 

Projekta vadītāja ir Tamāra La-
tiševa, Attīstības nodaļas projektu 
koordinatore. 

 Tamāra Latiševa, 

Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore

Tālr.27804081, 

tamara.latiseva@krustpils.lv

Par Krustpils novada ezeru
aizsardzību un aprīkojuma iegādi

Krustpils novada pašvaldība 
informē, ka 2018. gada 19. sep-
tembra domes sēdē tika pie-
ņemts lēmums “Par Krustpils 
novada attīstības programmas 
2020.-2026. gadam” izstrādes uz-
sākšanu.” Lēmuma ietvaros tika 
apstiprināts attīstības program-
mas izstrādes darba uzdevums 
un izpildes termiņi, kā arī izvei-
dota attīstības programmas iz-
strādes vadības grupa.

Atbilstoši pieņemtajam lēmu-
mam, ir paredzēts izstrādāt paš-

valdības vidēja termiņa attīstības 
plānošanas dokumentu turpmā-
kajiem 7 gadiem, kurā tiks no-
teiktas vidēja termiņa prioritātes 
un pasākumi pašvaldības ilgter-
miņa uzstādījumu īstenošanai. 

Attīstības programmas galve-
nie izstrādes uzdevumi:

1. Defi nēt novada vidējā termi-
ņa stratēģiskos mērķus un rīcību 
kopumu.

2. Izvērtēt un ņemt vērā Zem-
gales plānošanas reģiona spēkā 
esošus teritorijas attīstības plā-

nošanas dokumentus, Krustpils 
novada ilgtspējīgo attīstības stra-
tēģiju un teritorijas plānojumu, 
kā arī to vietējo pašvaldību spēkā 
esošus teritorijas attīstības plā-
nošanas dokumentus, ar kurām 
robežojas Krustpils novads.

3. Apzināt un ņemt vērā ie-
priekš izstrādātos Krustpils no-
vada plānošanas dokumentus, 
jau uzsāktos un ieplānotos infra-
struktūras projektus.

4. Nodrošināt sabiedrības pār-
stāvju līdzdalību attīstības prog-

rammas izstrādē, iesaistot tos 
darba grupās un sabiedriskajās 
apspriedēs.

Dokumenta izstrādi veiks 
Krustpils novada pašvaldības 
Attīstības nodaļa, kā arī apstipri-
nātā Darba grupa un pieaicinātie 
konsultanti. Attīstības program-
mas izstrāde ilgs līdz 2019. gada 
decembrim. 

Informējam, ka Krustpils nova-
da iedzīvotājiem būs iespējama 
līdzdarboties Attīstības program-
mas izstrādē, piedaloties paš-

valdības rīkotājās darba grupās, 
pašvaldības organizētajā aptaujā 
un publiskajās apspriedēs, par 
minēto aktivitāšu laikiem pašval-
dība informēs turpmākajos raks-
tos, tos ievietojot Krustpils nova-
da pašvaldības mājas lapā www.
krustpils.lv  un informatīvajā iz-
devumā “Krustpils novadnieks”.

Krustpils novada pašvaldības

Attīstības nodaļas projektu 

speciāliste 

Kristīna Dābola

kristina.dabola@krustpils.lv

Krustpils novada pašvaldība uzsāk Krustpils novada pašvaldības attīstības 
programmas 2020.-2026.gadam izstrādi
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DOMES SĒDES protokols 
Nr. 9, 1. punkts

Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 
otrās daļas 1. punkts nosaka pašvaldī-
bām pienākumu izstrādāt pašvaldības 
teritorijas attīstības programmu un teri-
torijas plānojumu, nodrošināt attīstības 
programmas realizāciju un teritorijas 
plānojuma administratīvo pārraudzību. 

Lēmuma pieņemšanas brīdī ir spēkā 
Krustpils novada attīstības programma 
2013.–2019. gadam. Nākamo septiņu 
gadu periodam (2020. –2026. gadam) ir 
nepieciešams izstrādāt jaunu Krustpils 
novada attīstības programmu, ņemot 
vērā Krustpils novada ilgtspējīgas attīs-
tības stratēģijā 2013.–2030. gadam no-
teiktos uzstādījumus. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašval-
dībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 
6. panta ceturto daļu un 10. pantu, Te-
ritorijas attīstības plānošanas likuma 
12. pantu un Ministra kabineta 2014. 
gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem”, 
atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Egils 
Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevi-
čs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun. ), 
Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Za-
lāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 
Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 bal-
sis), „pret”– nav, „atturas”– nav, Krust-
pils novada dome nolemj:

1. Uzsākt Krustpils novada attīstības 
programmas 2020. –2026. gadam (turp-
māk – attīstības programma) izstrādi. 

2. Izveidot attīstības programmas iz-
strādes vadības grupu šādā sastāvā:

2.1. Krustpils novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs;

2.2. Krustpils novada pašvaldības iz-
pilddirektors;

2.3. Krustpils novada pašvaldības At-
tīstības nodaļas pārstāvis;

2.4. Krustpils novada pašvaldības ju-
rists;

2.5. Krustpils novada pašvaldības Fi-
nanšu un grāmatvedības nodaļas finan-
siste;

2.6. Zemgales plānošanas reģiona 
pārstāvis. 

3. Nozīmēt atbildīgo par attīstības 
programmas izstrādes vadības grupas 
vadītāju Krustpils novada pašvaldības 
izpilddirektoru. 

4. Apstiprināt attīstības programmas 
izstrādes darba uzdevumu un izpildes 
termiņus saskaņā ar pielikumu. 

5. Paziņojumu par attīstības prog-
rammas izstrādes uzsākšanu publicēt 
pašvaldības mājas lapā www. krustpils. 
lv un informatīvajā izdevumā “Krustpils 
Novadnieks”. 

6. Ievietot domes pieņemto lēmumu 
par attīstības programmas izstrādes uz-
sākšanu Teritorijas attīstības plānoša-
nas informācijas sistēmā (TAPIS). 

7. Lēmumu par attīstības program-
mas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai un Zemgales plānošanas re-
ģionam. 

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot 
Krustpils novada pašvaldības izpilddi-
rektoram. 

Pielikumā: Darba uzdevums Krustpils 
novada attīstības programmas 2020. 
–2026. gadam izstrādei

[..]

Pielikums 
1. Krustpils novada attīstības prog-

rammas izstrādes pamatojums: 
1.2. Likuma „Par pašvaldībām” 14. pan-

ta otrās daļas 1. punkts; 
1.3. Attīstības plānošanas sistēmas li-

kuma 6. panta ceturtā daļa; 
1.4. Teritorijas attīstības plānošanas li-

kuma 12. panta pirmā daļa un 22. pants; 
1.5. Ministru kabineta 2012. gada 16. 

oktobra noteikumi Nr. 711 „Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plā-
nošanas dokumentiem”; 

1.6. Ministru kabineta 2009. gada 25. 
augusta noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā”. 

2. Attīstības programma ir vidēja ter-
miņa attīstības plānošanas dokuments 
(līdz septiņiem gadiem), kurā noteiktas 
vidēja termiņa prioritātes un pasākumu 
kopums pašvaldības attīstības stratēģijā 
izvirzīto ilgtermiņa prioritāšu īstenoša-
nai. 

3. Attīstības programmas izstrādes uz-
devumi: 

3.1. veikt “Krustpils novada attīstības 
programmas 2013.–2019. gadam” izvēr-
tējumu, sagatavojot kopsavilkumu par 
sasniegtajiem rezultātiem un priekšliku-
mus iekļaušanai “Krustpils novada attīs-
tības programmā 2020.–2026. gadam”;

3.2. noteikt pasākumu un aktivitāšu 
kopumu, kas ir izvirzīti noteikto rīcības 
virzienu rezultatīvo rādītāju sasniegša-
nai. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un 
pārbaudāmi, ņemtas vērā Eiropas Savie-
nības struktūrfondu finansējuma iespē-
jas;

3.3. izvērtēt un ņemt vērā Zemgale 
plānošanas reģiona spēkā esošos terito-
rijas attīstības plānošanas dokumentus, 
Krustpils novada ilgtspējīgo attīstības 
stratēģiju un teritorijas plānojumu, kā 
arī to vietējo pašvaldību spēkā esošus 
teritorijas attīstības plānošanas doku-
mentus, ar kurām robežojas Krustpils 
novads; 

3.4. izstrādājot attīstības programmu, 
apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādā-
tos Krustpils novada plānošanas doku-
mentus, jau uzsāktos un ieplānotos in-
frastruktūras projektus; 

3.5. nodrošināt sabiedrības pārstāvju 
līdzdalību attīstības programmas izstrā-
dē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, ie-
saistot darba grupās un sabiedriskajās 
apspriedēs, atbilstoši Ministru kabineta 
2009. gada 25. augusta noteikumiem 
Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 
attīstības plānošanas procesā” noteikta-
jam; 

3.6. attīstības programmas izstrādi 
veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām un 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas iz-
strādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem 
attīstības programmu izstrādei reģionā-
lā un vietējā līmenī”. 

4. Attīstības programmu, atbilstoši 
pašvaldības ilgtermiņa attīstības doku-
mentos definētajiem stratēģiskajiem 
mērķiem un prioritātēm, veido vairāku 
daļu kopums:

4.1. Pašreizējās situācijas raksturojums 
un analīze;

4.2. Stratēģiskā daļa;
4.3. Rīcības plāns un investīciju plāns;
4.4. Ieviešanas uzraudzības plāns;
4.5. Ietekmes vidi stratēģiskais novēr-

Par Krustpils novada attīstības programmas 
2020.–2026. gadam izstrādes uzsākšanu

tējums (ja saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu tas ir nepieciešams). 
5. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi: 

Pasākums Termiņš 

1. Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei
1.1. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas 
izstrādes uzsākšanu 

2018. gada 
septembris

1.2. Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu no-
sūtīšana plānošanas reģionam, Latvijas Republikas Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijai, ievietošana Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un paziņoju-
ma publicēšana mājas lapā www. krustpils. lv un informatīvajā 
izdevumā „Krustpils Novadnieks”. 

2018. gada 
septembris

1.3. Programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalī-
bas plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identifi cēša-
na. 
Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna 
apspriešana vadības grupā/darba grupā. 

2018. gada 
oktobris

1.4. Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabied-
rības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā 
un vietējā laikrakstā 

2018. gada 
oktobris

1.5. Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa 
dokumentu analīze (t. sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un 
kaimiņu pašvaldībām) 

2018. gada no-
vembris līdz 2019. 
gada februāris

1.6. Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru spe-
ciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana 

2019. gada marts 
līdz 2019. gada 
aprīlis 

1.7. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apko-
pošana 

2018. gada no-
vembris līdz 2019. 
gada janvāris

2. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
2.1. Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālo 
vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekci-
ju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz 
vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējuma nepieciešamību. Iesnieguma sagatavošana Vides 
pārraudzības valsts birojam stratēģiskās ietekmes uz vidi novēr-
tējuma nepieciešamības izvērtēšanai. 

2018. gada 
septembris līdz 
2018. gada 
oktobris

3. Attīstības programmas 1. redakcijas izstrāde
3.1. Attīstības programmas 1. redakcijas projekta izstrāde 2019. gada feb-

ruāris līdz 2019. 
gada maijs

3.2. Attīstības programmas 1. redakcijas projekta izskatīšana 
vadības grupā 

2019. gada jūnijs

4. Publiskā apspriešana un saskaņošana
4.1. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas 
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai, un attīstības prog-
rammas projekta nodošanu plānošanas reģionam. 

2019. gada jūlijs

4.2. Paziņojuma par attīstības programmas projekta publisko ap-
spriešanu publicēšana mājas lapā un pašvaldības informatīvajā 
izdevumā 

2019. gada jūlijs

4.3. Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas or-
ganizēšana 

2019. gada au-
gusts līdz 2019. 
gada septembris 

4.4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana 2019. gada 
septembris 

4.5. Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas re-
zultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana 

2019. gada 
oktobris 

4.6. Attīstības programmas publiskās apspriešanas kopsavilkuma 
izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā un pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā. 

2019. gada 
oktobris

5. Attīstības programmas gala redakcijas
5.1. Attīstības programmas galīgās redakcijas izstrāde, ņemot 
vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos 
atzinumus norādītos iebildumus un priekšlikumus 

2019. gada 
novembris 

5.2. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas 
gala redakcijas apstiprināšanu, lēmuma publicēšana mājas lapā 
un vietējā laikrakstā 

2019. gada 
decembris 

5.4. Apstiprinātās attīstības programmas gala redakcijas publis-
košana un iesniegšana VARAM un plānošanas reģionam 

2019. gada 
decembris 

6. Nepieciešamības gadījumā darba uzdevumu un izpildes termiņus aktualizēt:
6.1. saņemot no Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par Vides pārskata izs-

trādi;
6.2. pēc attīstības programmas 1. redakcijas izstrādes. 

Sēdes vadītājs (personiskais paraksts) K. Pabērzs

Sēdes protokolētājs (personiskais paraksts) R. Ivanova
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10/9/2019 Iedzīvotāji aicināti līdzdarboties Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādē - Krustpils novads

www.krustpils.lv/jaunumi/1936-iedzivotaji-aicinati-lidzdarboties-krustpils-novada-attistibas-programmas-2020-2026-gadam-izstrade 1/4

2019. gada 5. marts

Sūnu pamatskolā notiks grāmatas
“Krisburgas puorsakas” atklāšanas...

IZMAIŅAS Krustpils pagasta svecīšu vakara
laikos

Iedzīvotāji aicināti līdzdarboties Krustpils novada attīstības programmas
2020.-2026. gadam izstrādē

Saskaņā ar Krustpils novada domes 19.09.2018. lēmumu Nr.9 “Par Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam
izstrādes uzsākšanu”, ir uzsākta novada attīstības programmas izstrāde. Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.
gadam izstrādes mērķis ir plānot rīcību kopumu mērķtiecīgai novada attīstībai ilgtermiņā.

Lai attīstības programmas izstrādes procesā iesaistītu nozares speciālistus un sabiedrību, Krustpils novada pašvaldība aicina
novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus pieteikties līdzdalībai programmas izstrādē šādās
tematiskajās darba grupās:

1.Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas, sabiedriskās kārtības un drošības darba grupa notiks gada 27. martā plkst.
10ºº-13ºº;

2. Bērnu un ģimeņu, sociālās un veselības aprūpes darba grupa notiks gada 27. martā plkst. 14ºº-17ºº;

3. Infrastruktūras-tehniskās infrastruktūras, komunālo pakalpojumu attīstības un publiskās ārtelpas darba grupa notiks gada 28.
martā plkst. 10ºº-13ºº;

4. Uzņēmējdarbības un NVO darba grupa notiks gada 28. martā plkst. 14ºº-17ºº;

5. Pašvaldības darba organizācijas un sadarbības uzlabošana ar kaimiņu pašvaldībām, uzņēmējiem un citām pašvaldībām darba
grupa notiks 2019. gada 03. aprīlī plkst. 10ºº-13ºº.

Lūdzam pieteikties līdzdalībai tematiskajās darba grupās līdz 26.03.2019., norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi,
tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības grupu, elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: tamara.latiseva@krustpils.lv vai zvanot
uz  tālruni 27804081.  

Visas darba grupu diskusijas norisināsies Krustpils novada pašvaldības mazajā zālē A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī.

JAUTĀT PAŠVALDĪB
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2    2019. gada JANVĀRIS

Līguma ietvaros tiek no-
drošināta pārtikas un pa-
mata materiālās palīdzības 
sniegšana un papildpasā-
kumu īstenošana.

2018.gada 18.decembrī 
tika pieņemti grozījumi Mi-
nistru kabineta 2014.gada 
25.novembra noteikumos 
Nr. 727 “Darbības program-
mas “Pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības snieg-
šana vistrūcīgākajām per-
sonām 2014.- 2020.gada 
plānošanas periodā” īsteno-
šanas noteikumi”.

Ministru kabineta gro-

zījumi paredz, ka Fonda 
atbalstu turpmāk no 2019.
gada 1.janvāra papildus va-
rēs saņemt ne tikai  trūcīgas 
un krīzes situācijā nonāku-
šas personas vai ģimenes, 
bet arī maznodrošinātas 
personas vai ģimenes, kuru 
vidējie ienākumi mēnesī 
nepārsniedz 242 EUR (līdz-
šinējo 188 EUR vietā).

Ministru kabineta notei-
kumi paredz, ka higiēnas un 
saimniecības preču kom-
plektus varēs saņemt ne 
tikai bērni vecumā līdz 18 
gadiem, kā tas bija noteikts 

iepriekš, bet arī pilngadīgas 
personas.

Atbilstoši individuālajām 
zīdaiņa vecumposma vaja-
dzībām, ģimenes arī turp-
māk varēs saņemt higiēnas 
preču komplektus.

Kas var saņemt 
komplektus?

Persona vai ģimene, kas 
saņēmusi pašvaldības soci-
ālā dienesta izdotu izziņu:

–  par atbilstību trūcīgas 
personas statusam,

–  kas apliecina, ka perso-
na vai ģimene ir nonākusi 

krīzes situācijā,
–  kas apliecina, ka per-

sona vai ģimene atzīta par 
maznodrošinātu (tās vidējie 
ienākumi mēnesī nepār-
sniedz 242 EUR/pers.) – no 
01.04.2018. Sociālā dienes-
ta atzīme izziņā par atbil-
stību fonda saņemšanas 
nosacījumiem.

  Atbalsta komplektu iz-
sniegšanas vietas adrese un 
darba laiks Sociālā dienesta 
telpās katrā pagasta pār-
valdē, klientu pieņemšanas 
laikā (skatīt www.krustpils.
lv- sadaļā “Kontakti”)

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu 
izsniegšanas nosacījumi trūcīgām, krīzes situācijā esošām ģimenēm (personām) 

un maznodrošinātām ģimenēm (personām), ja izziņā ir speciāla atzīme, ka tā 
atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem

Pārtikas preču 
komplekts

Higiēnas un 
saimniecības 

preču komplekts 

Papildus 
pārtikas preču 

komplekts1 
maziem bērniem 

vecumā no 7 – 
24 mēnešiem 

(ieskaitot) 

Papildus 
higiēnas preču 

komplekts2 
maziem bērniem 

vecumā no 0 – 
24 mēnešiem 

(ieskaitot)

Individuālo 
mācību 

piederumu 
komplekts3 

bērnam vecumā 
no 5 - 16 gadiem 

(ieskaitot)
Izziņa uz 1 
mēnesi

1 paka katrai 
personai

1 paka katrai 
personai 1 paka bērnam 1 paka bērnam

1 paka 
kalendārā gada 
ietvaros katram 

bērnam 

Izziņa uz 3 
mēnešiem

2 pakas katrai 
personai

1 paka katrai 
personai 2 pakas bērnam 1 paka bērnam

Izziņa no 4 - 6 
mēnešiem

Kopā 4 pakas 
katrai personai

Kopā 2 pakas 
katrai personai

Kopā 4 pakas 
bērnam

Kopā 2 pakas 
bērnam

Izziņa par krīzes 
situāciju

2 pakas katrai 
personai 

3 mēnešu laikā 
no izziņas 

izsniegšanas 
dienas

1 paka katrai 
personai

3 mēnešu laikā 
no izziņas 

izsniegšanas 
dienas

2 pakas bērnam
3 mēnešu laikā 

no izziņas 
izsniegšanas 

dienas

1 paka bērnam
3 mēnešu laikā 

no izziņas 
izsniegšanas 

dienas
1  Papildus pārtikas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.
2  Papildus higiēnas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam; izņēmuma gadījumā bērnam vecumā līdz 12 mēn. var 
izvēlēties vienu no komplekta veidiem - vecumam no 0-6 mēn. vai  7-12 mēn.
3 Individuālo mācību piederumu komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.

Krustpils novada pašvaldības sociālais dienests sadarbībā 
ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” īsteno līgumu 
par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām atbalstāmo darbību īstenošanu

1.  “Ļamānu Treks”, Kūku 
pagastā, Krustpils novadā, ar 
kadastra Nr. 5670 004 0726, 
sastāvošu no zemes vienības 
ar mežaudzi kadastra apzī-
mējums 5670 004 0726, 6 ha 
platībā. Sākumcena 10  000 
EUR. Solis – 200 EUR, nodro-
šinājums 10 % no sākumce-
nas, reģistrācijas maksa – 30 
EUR.

2.  „Blāzmas” Krustpils pa-
gastā, Krustpils novadā, ar 

kadastra Nr. 5668 006 0127, 
sastāvošu no 5 (piecām) ze-
mes vienībām ar mežaudzi  
kadastra apzīmējumu: 

- 5668 005 0032, 8.8 ha 
platībā (mežs);

- 5668 005 0103, 34.6 ha 
platībā (mežs);

- 5668 006 0127, 6.2 ha 
platībā (mežs);

- 5668 006 0056, 11.6 ha 
platībā lauksaimniecības 
zeme;

- 5668 007 0057, 15.5 ha 
platībā (mežs).

 Sākumcena 300 000 EUR. 
Solis – 3000 EUR, nodrošinā-
jums 10 % no sākumcenas, 
reģistrācijas maksa – 30 EUR.

3. “Viesuļzeme”, Variešu 
pagastā, Krustpils novadā, ar 
kadastra Nr. 5694 008 0262, 
sastāvošu no zemes vienības 
kadastra apzīmējums 5694 
008 0269, 2.68 ha platībā. 
Sākumcena 7450 EUR. Solis 

– 200 EUR, nodrošinājums 10 
% no sākumcenas, reģistrāci-
jas maksa – 30 EUR.

Izsoles notiks: Krustpils 
novada pašvaldībā, adresē: 
Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 
2019.gada 7.februārī, sanāks-
mju zālē A7. 
Tālrunis uzziņām 26627525, 

ar izsoles nolikumu var 

iepazīties tīmekļa vietnē:  

http://www.krustpils.lv/

pasvaldiba/izsoles.”

Sākot ar 2019. gada 1. 
janvāri ir noteikti sekojoši 
atkritumu apsaimniekoša-
nas tarifi :

1. atkritumu apsaimnie-
košanas tarifs par 1 (vienu) 
kubikmetru  EUR  22,74 ar 
PVN  ( maksa par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pār-
vadāšanu, pārkraušanu, 
šķirošanu un citām norma-
tīvajos aktos noteiktajām 
darbībām ko veic pirms at-
kritumu reģenerācijas, kas 
veido 8, 08 EUR bez PVN un 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas ap-
stiprinātais tarifs par sadzī-
ves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonos, kas 
veido 10,71 EUR bez PVN);

2. atkritumu apsaim-
niekošanas tarifs vienam 
daudzdzīvokļu mājas iedzī-
votājam mēnesī  EUR  2,24 
ar PVN  ( maksa par sadzī-
ves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, 
šķirošanu un citām norma-
tīvajos aktos noteiktajām 
darbībām ko veic pirms at-
kritumu reģenerācijas, kas 
veido 0,80 EUR bez PVN 
un Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanas komisijas 
apstiprinātais tarifs par sa-
dzīves atkritumu apglabā-
šanu atkritumu poligonos, 
kas veido  1,05 EUR bez 
PVN);

3. atkritumu apsaimnie-
košanas tarifs viensētās dzī-
vojošajiem  par vienu 120 l 
maisu  EUR  3,30 ar PVN  ( 
maksa par sadzīves atkritu-
mu savākšanu, pārvadāša-
nu, pārkraušanu, šķirošanu 
un citām normatīvajos ak-
tos noteiktajām darbībām 
ko veic pirms atkritumu re-
ģenerācijas, kas veido 1,18 
EUR bez PVN un Sabiedris-
ko pakalpojumu regulēša-
nas komisijas apstiprinātais 
tarifs par sadzīves atkritu-
mu apglabāšanu atkritumu 
poligonos, kas veido  1,55 
EUR bez PVN).

SIA “Spunģēni-Dauga-
vieši” aicina Krustpils no-
vada iedzīvotājus noslēgt 
atkritumu apsaimniekoša-
nas līgumu – gan tos, kam 
līguma darbības termiņš 
ir beidzies, gan tos, kam lī-
gums nav noslēgts vispār, 
jo likumdošana nosaka, ka 
ikvienam iedzīvotājam ir 
pienākums piedalīties  paš-
valdības organizētajā sadzī-
ves atkritumu apsaimnie-
košanā, tai skaitā atkritumu 
dalītajā savākšanā!

Novada iedzīvotājiem ir 
iespēja atkritumu kontei-
nerus (240 l) nopirkt-  45 
EUR gab. vai iznomāt – 3,75 
EUR/mēnesī.

Atkritumu maisu 
izvešanas grafi ks 
2019. gadam:

     a)Atkritumu maisu izve-
šanas grafi ks 2019. gadam 
Krustpils, Variešu, Kūku, Vī-
pes pagastos:
Mēneši Datumi
Janvāris trešdiena – 3
Februāris trešdiena – 27
Marts trešdiena – 27
Aprīlis trešdiena – 24
Maijs trešdiena – 29
Jūnijs trešdiena – 26
Jūlijs trešdiena – 31
Augusts trešdiena – 28
Septembris trešdiena – 25
Oktobris trešdiena – 30
Novembris trešdiena – 27
Decembris trešdiena – 18

  
   b) Atkritumu maisu izve-
šanas grafi ks 2019. gadam 
Mežāres un Atašienes pa-
gastos:
Mēneši Datumi
Janvāris ceturtdiena – 31
Februāris ceturtdiena – 28
Marts ceturtdiena – 28
Aprīlis ceturtdiena – 25
Maijs ceturtdiena – 30
Jūnijs ceturtdiena – 27
Jūlijs ceturtdiena – 25
Augusts ceturtdiena – 29
Septembris ceturtdiena – 26
Oktobris ceturtdiena – 31
Novembris ceturtdiena – 28
Decembris ceturtdiena – 19

Konteineru 
izvešanas grafi ks 
Krustpils novadam 
2019. gadā
Mēneši Datumi
Janvāris 3 21
Februāris 7 21
Marts 7 21
Aprīlis 4 18
Maijs 2 20
Jūnijs 6 20
Jūlijs 4 22
Augusts 8 22
Septembris 5 19
Oktobris 3 21
Novembris 7 21
Decembris 5 19

PAPILDU 
INFORMĀCIJA 
pa tālr. 65237617; 
26388004  vai sūtot 
uz e-pastu spungeni-
daugaviesi@inbox.lv, 
vai ierodoties personīgi 
SIA “Spunģēni-
Daugavieši” A1 
kabinets (pagrabstāvā), 
Rīgas iela 150A, 
Jēkabpils.

Atkritumu 
apsaimniekošan as tarifi  
un maisu izvešanas 
grafi ks 2019.gadā

Krustpils novada dome atklātā mutiskā 
izsolē, ar augšupejošu soli pārdod šādus 
nekustamos īpašumus: 

IESAISTIES un aizpildi 
aptauju!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot 
Krustpils novada iedzīvotāju un uzņē-
mēju viedokli par novada turpmākām 
attīstības iespējām, problēmām un to 
iespējamajiem risinājumiem, kā arī sa-
gatavot priekšlikumus Krustpils nova-
da attīstības programmas 2020.-2026.
gadam izstrādei!

Aicinām piedalīties Krustpils no-

vada Attīstības programmas 2020.-
2026.gadam izstrādē un atbildēt uz 
aptaujas jautājumiem par turpmāka-
jiem novada attīstības virzieniem!

Aptauja pieejama interneta viet-
nē https://www.visidati.lv/aptau-
ja/1413488671/ Linku uz aptauju va-
riet aplūkot mājaslapā www.krustpils.
lv sadaļā “Ekonomika un investīcijas”. 

Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks 
publicēti tikai apkopotā veidā.

Aizpildīt anketu papīra formātā ir 
iespējams arī sava pagasta pārvaldes 
ēkā vai pašvaldības administrācijas 
ēkā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 29.ka-
binetā.

Aptaujas norises termiņš: līdz 2019.
gada 28.februārim!

 Informāciju sagatavoja:

Teritorijas plānošanas un darbā ar 

uzņēmējiem speciāliste

Kristīna Dābola

Cienījamais Krustpils novada iedzīvotāj un uzņēmēj!
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Samazinājies arī 
pabalsta saņēmēju 
skaits 

Gads
Pabalstu saņēmu-
šo personu skaits

2016. 103

2017. 100

2018. 77

Pabalsta saņēmēju skaita 

samazinājums, līdz ar to arī 

pabalstos izmaksājamās sum-

mas samazinājums izskaidro-

jams ar to, ka sociālā dienesta 

darbinieki snieguši palīdzību 

iedzīvotājiem:

• darba stāža noskaidroša-

nā, lai saņemtu vecuma pen-

siju;

• ar veselības stāvokli sais-

tīto problēmu risināšanā, lai 

pieprasītu invaliditātes pensi-

jas piešķiršanu;

• algota darba atrašanā;

• uzturlīdzekļu iegūšanā.

Klienti pilda līdzdarbības 

pienākumus, sniedzot patie-

su informāciju par savu un 

ģimenes locekļu materiālo 

stāvokli.

Bez tam ir apstākļi, kuru dēļ 

klienti zaudē trūcīgas perso-

nas statusu un zūd iespēja 

saņemt GMI pabalstu:

• neierodas noteiktā ter-

miņā Nodarbinātības valsts 

aģentūrā;

• izbrauc no valsts;

• atrod algotu darbu;

• atsakās uzrādīt faktiskos 

ienākumus.

Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta 

apmēru, izmaksas kārtību un 

personas, kuras ir tiesīgas sa-

ņemt šo pabalstu pašvaldība 

ir noteikusi saistošajos notei-

kumos.

2018. gadā tika palielinā-

ta pabalsta summa perso-

nām, kuras dzīvo dzīvokļos 

ar malkas apkuri. Atsevišķi 

dzīvojošām personām ar 

īpašām vajadzībām, pensi-

jas vecuma personām un 

politiski represētajām per-

sonām, kuras atzītas par 

trūcīgām vai maznodro-

šinātām, pabalstu piešķir 

pilnā apmērā no attiecīgā 

mājokļa (dzīvokļa) tipam 

pienākošās summas. Šo iz-

maiņu rezultātā 2018. gadā 

palielinājusies pabalstos iz-

maksātā summa, pabalstu 

saņēmušo personu skaits 

savukārt samazinājies.

Gads
Pabalstu 

saņēmušo 
personu skaits

2016. 642

2017. 582

2018. 512

Dzīvokļa (mājokļa) 
pabalsts (EUR)

2016

47845 44924

59280

2017 2018

Pabalstu veselības aprū-

pes nodrošināšanai piešķir 

pilnīgai vai daļējai samak-

sai par ārstēšanos slimnī-

cā, dažādu izmeklējumu 

apmaksai, briļļu un medi-

kamentu iegādes izdevu-

mu segšanai nepilngadī-

gajiem bērniem.

2018. gadā minēto pa-

balstu saņēmušas 128 per-

sonas par kopējo summu 

12713 eiro.

Laikā no 2014. gada 

1.janvāra nav mainījies ie-

nākumu līmenis atzīšanai 

par trūcīgu.

Ja vidējie ienākumi kat-

ram ģimenes loceklim mē-

nesī pēdējo triju mēnešu 

laikā nepārsniedz 128,06 

eiro un izpildās virkne citu 

noteikumu, kuri noteikti 

2010. gada 30.marta Mi-

nistru kabineta noteiku-

mos Nr. 299 “Noteikumi 

par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzī-

šanu par trūcīgu” un paš-

valdības saistošajos notei-

kumos, persona vai ģime-

ne atzīstama par trūcīgu.

Pēdējo triju gadu laikā 

trūcīgo personu skaits sa-

mazinājies.

Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā 

noteiktos un pašvaldības 

saistošajos noteikumos 

paredzētos pabalstus 

piešķir pēc materiālās un 

sociālās situācijas izvērtē-

šanas – tie ir testētie pa-

balsti.

2016

Testētos pabalstus 
saņēmušas personas (skaits)

Par trūcīgām atzītas 
personas (skaits)

486

703

436

665

343

591

2017 2018

Pabalsts krīzes situācijā (ie-

priekš neparedzamu apstākļu 

dēļ) tiek piešķirts bez materiālā 

stāvokļa izvērtēšanas un ir no-

teikts Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā. Pa-

balsta apmēru un gadījumus 

kādos to piešķir, pašvaldība 

nosaka saistošajos noteikumos. 

Gads
Personu skaits ģi-

menēs, kuras saņē-
mušas pabalstu

2016. 17

2017. 18

2018. 6

Pabalsts krīzes 
situācijā (EUR)

2016

4528
4002

3469

2017 2018

2018. gadā pabalsts krīzes 

situācijā, tika piešķirts perso-

nas mirstīgo atlieku nogādā-

šanai no ārzemēm uz Latviju, 

ugunsgrēka gadījumā un pēk-

šņas saslimšanas gadījumā, 

kā arī ugunsnedrošu apstākļu 

novēršanā atsevišķi dzīvojošai 

pensijas vecuma personai.

Bez materiālā stāvokļa iz-

vērtējuma piešķir pabalstu 

bērniem bāreņiem, kuriem 

beigusies ārpusģimenes ap-

rūpe līdz 24 gadu vecumam.

Beidzoties ārpusģimenes 

aprūpei bērni bāreņi saņem 

vienreizēju pabalstu sadzī-

ves priekšmetu un mīkstā 

inventāra iegādei, pabalstu 

pastāvīgas dzīves uzsākšanai, 

ja bērns bārenis bija ievietots 

ārpusģimenes aprūpē pie aiz-

bildņa vai audžuģimenē.

Pēc ārpusģimenes aprūpes 

izbeigšanās bērns bārenis var 

saņemt pabalstu ikmēneša 

izdevumu segšanai, ja bērns 

bārenis sekmīgi mācās, kā arī 

pabalstu īres izdevumu seg-

šanai, ja ir noslēgts īres līgums, 

kuru bērns bārenis var uzrādīt 

sociālajam darbiniekam.

 Gads
Personu skaits 
kuras saņēmu-

šas pabalstu

2016. 13

2017. 12

2018. 13

Pabalsts bērniem 
bāreņiem (EUR)

2016

9636

9783

9231

2017 2018

Pamatojoties uz Krustpils 

novada bāriņtiesas lēmumu 

bez vecāku gādības palikušie 

bērni tiek ievietoti audžu-

ģimenē, pēc tam sociālais 

dienests noslēdz līgumu ar 

audžuģimeni par ikmēneša 

pabalsta piešķiršanu bērna 

uzturam audžuģimenē, kā arī 

vienreizēja pabalsta apģērba, 

sadzīves priekšmetu un mīks-

tā inventāra iegādei.

Pabalsts 
audžuģimenei (EUR)

2016

1794

2098

1040

2017 2018

Gads

Au-
džuģi-
meņu 
skaits

Bērnu 
skaits, 

kuri uztu-
ras audžu-

ģimenē

2016. 1 1

2017. 1 1

2018. 1 2

Sociālo pabalstu izmaksas 

dinamika laika periodā no 

2016. līdz 2018. gadam

Pašvaldības 
brīvprātīgā 
iniciatīva 
citu pabalstu 
piešķiršanā

Pašvaldībai ir tiesības pie-

šķirt cita veida pabalstus ie-

dzīvotājiem, ja apmierināts 

iedzīvotāju pieprasījums pēc 

pabalsta garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodroši-

nāšanai, mājokļa pabalsta un 

pabalsta krīzes situācijā.

Pašvaldības brīvprātīgā ini-

ciatīva izpaužas tādu pabalstu 

kā bērna piedzimšanas pabal-

sta, pabalsta izglītībai, pabal-

sta politiski represētajām per-

sonām, pabalsta apbedīšanai 

un pabalsta atgriežoties no 

apcietinājuma izmaksai.

Pabalstus brīvprātīgai ini-

ciatīvai izmaksā bez mate-

riālā stāvokļa izvērtēšanas, 

vienīgais vērtēšanas kritērijs ir 

atbilstība saistošajos noteiku-

mos noteiktajam.

Bērna 
piedzimšanas 
pabalsts:

Gads
Ģimeņu 

skaits
Summa 

eiro

2016. 80 22092

2017. 62 17318

2018. 45 11688

Pabalstu bērna izglītī-

bai 100 eiro apmērā piešķir 

katram bērnam, kurš uzsāk 

pirmo reizi mācības 1. klasē 

(2018. gadā novada vēsturē 

pirmo reizi bērns uzsāka mā-

cības 1.klasē otro reizi – Vīpe), 

bet uzsākot jauno mācību 

gadu bērni vecumā no 5 līdz 

18 gadiem no daudzbērnu ģi-

menēm un bērni, kuri kuriem 

nodibināta aizbildnība, vai 

ievietoti audžuģimenē, līdz 

2018. gadam varēja saņemt 

20 eiro, bet izdarot grozīju-

mus saistošajos noteikumos, 

2018. gadā pabalstu varēja 

saņemt 25 eiro apmērā.

Gads
Ģi-

meņu 
skaits

Summa 
eiro

2016. 125 9180

2017. 130 9740

2018. 131 10350

Politiski represētās perso-

nas pabalstu saņem divas 

reizes gadā un 2018. gadā pa-

balstu saņēma 28 personas 

par kopējo summu 4200 eiro.

Apbedīšanas pabalsts tiek 

piešķirts gadījumos, ja nav 

tiesību uz citu valstī noteik-

to apbedīšanas pabalstu vai 

valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūras piešķirtais pabalsts 

ir mazāks par pašvaldības no-

teikto apbedīšanas pabalstu 

430 eiro apmērā. 

Gads
Gadī-
jumu 
skaits

Sum-
ma eiro

2016. 39 6096

2017. 45 5610

2018. 32 6969

Sociālā dienesta darbība ir 

vērsta uz to, lai sniegtā sociālā 

palīdzība un sociālā palīdzī-

ba un sociālie pakalpojumi 

spētu apmierināt iedzīvotāju 

pamatvajadzības un veici-

nātu darbspējīgo personu 

līdzdarbību savas situācijas 

uzlabošanā.

2019. gadā tiks turpināts 

iesāktais darbs pie sociālā 

dienesta darbības un attīs-

tības stratēģijas plānošanas, 

korupcijas risku novērtēšanas 

un grozījumu sagatavošanas 

saistošajos noteikumos. 

 Informāciju sagatavoja:
Sociālā dienesta vadītāja

Benita Spalviņa

Pabalsts garantētā 
minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai 
(GMI) (EUR)

2016

22304

18650

12377

2017 2018

59280

Pabalsts
garantētā 
minimālā 
ienākumu 

līmeņa 
nodrošināšanai 

(GMI) (EUR)

Dzīvokļa
(mājokļa) 

pabalsts (EUR)

Pabalsts 
veselības 
aprūpes 

nodrošināšanai 
(EUR)

2016 2017 2018

Pabalsts 
bērniem 

bāreņiem 
(EUR)

Pabalsts 
audžuģimenei 

(EUR)

Pabalsts krīzes 
situācijā

(EUR)

Ienākumu 
testētie 
sociālās 

palīdzības 
pabalsti

(EUR)

84370

34691040
92311271312377
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0

Aptaujas mērķis ir noskaid-

rot Krustpils novada iedzīvo-

tāju 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!

Aicinām piedalīties Krust-

pils novada Attīstības prog-

rammas 2020. – 2026. gadam 

izstrādē un atbildēt uz ap-

taujas jautājumiem par turp-

mākajiem novada attīstības 

virzieniem!

Aptauja pieejama interne-

ta vietnē https://www.visi-

dati.lv/aptauja/1413488671/ 

Linku uz aptauju variet aplū-

kot mājaslapā www.krustpils.

lv sadaļā “Ekonomika un in-

vestīcijas”. 

Aptauja ir anonīma, tās re-

zultāti tiks publicēti tikai ap-

kopotā veidā.

Aizpildīt anketu papīra 

formātā ir iespējams arī sava 

pagasta pārvaldes ēkā vai 

pašvaldības administrācijas 

ēkā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 

29. kabinetā.

Aptaujas norises termiņš: 

līdz 2019. gada 28. februārim!

 Informāciju sagatavoja:
Teritorijas plānošanas 

un darbā ar uzņēmējiem 
speciāliste

Kristīna Dābola

Cienījamais Krustpils novada iedzīvotāj un uzņēmēj!
IESAISTIES un aizpildi aptauju!
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Nr. 
p.k. Ceļa Nr. Ceļa nosaukums Ceļazīmes Nr. Izvietojums

KRUSTPILS PAGASTĀ

1 Nr.1 – 1 Prižu Avēnija – Šaurītes 306 = 2 gb. Ceļa sākumā un 
4,72 km

2 Nr.1 – 15 Glāznieki – Mežākas 306 = 2 gb. Ceļa abos galos

3 Nr.1 – 11 Šaurītes – Salupe 306 = 2 gb.
301 + 801= 2 gb.

Ceļa abos galos.
3,5 km un 6,5 km

4 Nr.1 – 10 Skudraine – Ganukrogs 306 = 2 gb. Ceļa abos galos

5 Nr.1 – 20 Ganukrogs – Prodsala 306 = 1 gb. Ceļa sākumā

6 Nr.1 – 14 Prodsala – Uģērnieki 306 = 1 gb. Ceļa sākumā

7 Nr.1(2) – 45 Darvasbrenči – Variešu pagasts 306 = 2 gb. Ceļa abos galos

8 1 – 24 Darvasbrenči – Kaķīši 306 = 2 gb. Ceļa abos galos

9 1 – 37 Kaķīši – Skujas 306 = 2 gb. Ceļa sākumā un 
1,13 km

10 1 – 23 Sietnieki – Urķērnieki 306 = 2 gb. Ceļa abos galos

11 Nr.3 Braslavas iela 306 = 1 gb. Ielas sākumā

VARIEŠU PAGASTĀ

1 Nr.2 – 8 Pāpuļi – Cīruļi 312 (7t ) = 2 gb Ceļa abos galos

2 Nr.2 – 15 Ušāni – Bauri – Medņi 312 (7t ) = 2 gb Ceļa abos galos

3 Nr.2 – 6 Ķikuri – Kursieši 312 (7t ) = 2 gb Ceļa abos galos

4 Nr.2 – 7 Rugātnieki – Vēri 312 (7t ) = 2 gb Ceļa abos galos

ATAŠIENES PAGASTĀ

1 Nr.4 – 12 Loškas – Zirnaites 312 (7t ) = 1 gb Ceļa sākumā

2 Nr.4 – 9 Pilskalns – Zirnaites 312 (7t ) = 1 gb Ceļa sākumā

3 Nr.4 – 4 Joksti – Agrārbanka 312 (7t ) = 1 gb 6,30 km

4 Nr.4 – 3 Atašiene – Joksti – Zalāni 312 (7t ) = 1 gb Ceļa sākumā

VĪPES PAGASTĀ

1 Nr.5 – 5 Trepe – Ezermuiža 312 (7t ) = 1 gb Ceļa sākumā

2 Nr.5 – 6 Landzāni – Ezermuiža 312 (7t ) = 1 gb 1,00 km

3 Nr.5 – 10 Vīpes skola – Luksti 312 (7t ) = 1 gb Ceļa sākumā

4 Nr.5 – 28 Brīvāres – Kučenieki 312 (7t ) = 1 gb Ceļa sākumā

5 Nr.5 – 38 Sniedznieki – Kūrāni 312 (7t ) = 1 gb Ceļa sākumā 

KŪKU PAGASTĀ

1 Nr.6 – 2 Pilsētas robeža – Domāni – 
Karjers

312 (7t ) = 1 gb 2,10 km 
(pagrieziens uz 
karjeru)

2 Nr.6 – 38 Zīlāni – Galvānkalns 312 (7t ) = 1 gb 0,98 km (ceļa 
beigās – pie V825)

3 Nr.6 – 9 Centrs – Veseļi – Strodu 
glenieki

312 (7t) = 1 gb. 3,65 km (ceļa 
beigās – pie V825)

4 Nr.6 – 10 Veseļi – Daugavas Oglenieki 312 (7t) = 1 gb. 2,93 km (ceļa bei-
gas – nobrauktuve 
no A6)

MEŽĀRES PAGASTĀ

1 Nr.3 – 3 Ļamāni – Luksti 312 (7t ) = 1 gb. Ceļa sākumā

2 Nr.3 – 7 Bērziņi – Podnieki 312 (7t ) = 1 gb. Ceļa sākumā

3 Nr.3 – 8 Gobiņas – Stiklēri 312 (7t ) = 1 gb. Ceļa sākumā

4 Nr.3 – 11 Zundāni – Dudursala 312 (7t ) = 1 gb. Ceļa sākumā

5 Nr.3 – 14 Kropiņi – Druvasnieki 312 (7t ) = 1 gb. Ceļa beigās

6 Nr.3 – 15 Mežāre – Atašienes pagasta 
robeža

312 (7t ) = 1 gb. Ceļa sākumā

7 Nr.3 – 24 Buntiki – Kozuļovka 312 (7t ) = 1 gb. Ceļa sākumā

9 Nr.3 – 32 Gromalti – Gravāni 312 (7t ) = 1 gb. Ceļa abos galos

No 2019. gada 22. februāra ar maksimālo 
termiņu līdz 2019. gada 30. aprīlim saskaņota 
ierobežojuma ceļa zīmju īslaicīgu izvietošanu 
uz sekojošiem Krustpils novada 
pašvaldības autoceļiem:

1.  Krustpils novada dome 

izsolē pārdod izīrēto dzīvokli 

Nr. 33 mājā "Jaunā Muiža 3", 

Jaunā muiža, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, un  kopīpa-

šuma  511/10711 domājamo 

daļu no  daudzdzīvokļu mā-

jas, ar dzīvokļa kopējo platību 

51.1 kv.m.,  par  sākumcenu 

EUR 4000. 

Izsole notiks 2019. gada 

4. aprīlī plkst. 10.00  Krust-

pils novada domē, sanāksmju 

zālē A7, Rīgas iela 150a, Jē-

kabpilī. 

Tālrunis uzziņām 65237625, 

ar izsoles nolikumu var iepa-

zīties tīmekļa vietnē:  http://

www.krustpils.lv

2. Krustpils novada dome 

izsolē pārdod neizīrēto dzī-

vokli Nr.11 mājā "Kūkas Nr.1", 

Kūkas, Kūku pagasts, Krust-

pils novads, un  kopīpašuma  

478/5371 domājamo daļu 

no  daudzdzīvokļu mājas, 

ar dzīvokļa kopējo platību 

47.8 kv.m., par  sākumcenu 

EUR 1500. 

Izsole notiks 2019. gada 

4. aprīlī plkst. 10.10  Krust-

pils novada domē, sanāksmju 

zālē A7, Rīgas iela 150a, Jē-

kabpilī. 

Tālrunis uzziņām 65237625, 

ar izsoles nolikumu var iepa-

zīties tīmekļa vietnē:  http://

www.krustpils.lv

3.  Krustpils novada dome 

izsolē pārdod neizīrēto dzī-

vokli Nr.20 mājā "Kūkas Nr.4", 

Kūkas, Kūku pagasts, Krust-

pils novads, un  kopīpašuma  

381/14140 domājamo daļu 

no  daudzdzīvokļu mājas, 

ar dzīvokļa kopējo platību 

38.1 kv.m., par  sākumcenu 

EUR 1150. 

Izsole notiks 2019. gada 

4. aprīlī plkst. 10.20  Krust-

pils novada domē, sanāksmju 

zālē A7, Rīgas iela 150a, Jē-

kabpilī. 

Tālrunis uzziņām 65237625, 

ar izsoles nolikumu var iepa-

zīties tīmekļa vietnē:  http://

www.krustpils.lv

AKTUĀLĀS IZSOLES KRUSTPILS NOVADĀ: 

Šogad Lielā Talka notiks 

27.aprīlī un tajā aicināsim 

cilvēkus ne tikai vākt atkritu-

mus, bet arī tos vācot šķirot. 

Tas tiks darīts, lai veicinā-

tu izpratni par plastmasas 

piesārņojumu, tās kaitīgo 

ietekmi uz vidi un izpratni 

par plastmasu kā videi bīs-

tamu atkritumu, kas rada 

augsnes piesārņojumu un 

siltuma akumulāciju augsnē 

un ūdeņos. Iedzīvotāji tiks 

aicināti talkā šķirot, atdalot 

plastmasu no citiem atkri-

tumiem. Tāpēc talku vietām 

tiks piešķirti  zilas  un  bal-

tas  krāsas maisi. Zilie tiks 

paredzēti plastmasai, baltie 

– citiem atkritumiem. Cen-

tīsimies kopīgiem spēkiem 

skaidrot šo aktivitāti, un 

paralēli tas palīdzēs saprast, 

cik dabā ir plastmasas atkri-

tumu un kā rast adekvātāko 

risinājumu, sadarbojoties ar 

pašvaldībām un citām insti-

tūcijām. 

Aicinām iedzīvotājus ak-

tīvi iesaistīties interaktīvajā 

piesārņoto vietu reģistrēša-

nas kartē  www.talkas.lv  sa-

daļā "Kartes", kas tiks atvērta 

līdz ar sniega nokušanu. Tal-

kas vietu reģistrācija  www.

talkas.lv  sāksies, kā ierasts, 

mēnesi pirms talkas, šogad 

– ar š.g. 27. martu.

 10 gadu garumā Lielajā 

Talkā kopumā ir piedalīju-

šies aptuveni 500 000 dalīb-

nieku, un talkojuši latvieši ir 

arī citās pasaules valstīs. At-

kritumu daudzums ir vairāk 

nekā par pusi samazinājies, 

salīdzinot ar 2008. gadu; 

2018. gada talkā tas jau 

bija samazinājies uz pusi, 

salīdzinot ar 2017. gadu.   

Daudzviet pašvaldību te-

ritorijās vairs nav atroda-

mi atkritumi,   tāpēc talkas 

vietās tiek organizētas ap-

kārtnes labiekārtošanas un 

koku stādīšanas talkas. Šie 

fakti ir apliecinājums tam, 

ka Lielā Talka ir konsekventi 

virzījusies izvēlētā mērķa – 

tīras un zaļas valsts virzienā. 

Talka kā lielākais izglītojo-

šais un vides sakopšanas ik-

gadējais notikums ir nesusi 

auglīgus rezultātus, un arī 

uz priekšu tai būs nozīmī-

ga loma vides sakopšanā, 

bet, būtiskākais, - cilvēku 

attieksmes un paradumu 

maiņā.

Uz tikšanos Lielajā Talkā 

š.g. 27. aprīlī!

Šī gada Lielā Talka 
notiks 27.aprīlī

Saskaņā ar Krustpils no-

vada domes 19.09.2018. 

lēmumu Nr.9 "Par Krustpils 

novada attīstības prog-

rammas 2020.-2026. ga-

dam izstrādes uzsākšanu", 

ir uzsākta novada attīstī-

bas programmas izstrāde. 

Krustpils novada attīstības 

programmas 2020.-2026. 

gadam izstrādes mērķis ir 

plānot rīcību kopumu mēr-

ķtiecīgai novada attīstībai 

ilgtermiņā. 

Lai attīstības program-

mas izstrādes procesā ie-

saistītu nozares speciālis-

tus un sabiedrību, Krustpils 

novada pašvaldība aicina 

novada iedzīvotājus, uz-

ņēmējus, nevalstiskās or-

ganizācijas un citus intere-

sentus pieteikties līdzdalī-

bai programmas izstrādē 

šādās tematiskajās darba 

grupās: 

1) Izglītības, kultūras, 

sporta, jaunatnes politikas, 

sabiedriskās kārtības un 

drošības darba grupa no-

tiks 2019. gada 27. martā 

plkst. 10ºº-13ºº;

2) Bērnu un ģimeņu, so-

ciālās un veselības aprūpes 

darba grupa notiks 2019. 

gada 27. martā plkst. 14ºº-

17ºº;

3) Infrastruktūras-tehnis-

kās infrastruktūras, komu-

nālo pakalpojumu attīstī-

bas un publiskās ārtelpas 

darba grupa notiks 2019. 

gada 28. martā plkst. 10ºº-

13ºº;

4) Uzņēmējdarbības un 

NVO darba grupa notiks 

2019. gada 28. martā plkst. 

14ºº-17ºº;

5) Pašvaldības darba or-

ganizācijas un sadarbības 

uzlabošana ar kaimiņu 

pašvaldībām, uzņēmējiem 

un citām pašvaldībām dar-

ba grupa notiks 2019. gada 

03. aprīlī plkst. 10ºº-13ºº. 

   Lūdzam pieteikties līdz-

dalībai tematiskajās darba 

grupās līdz 26.03.2019., no-

rādot kontaktinformāciju 

(vārdu, uzvārdu, adresi, tāl-

runi un e-pastu) un vēlamo 

līdzdalības grupu, elektro-

niski sūtot informāciju uz 

e-pastu: tamara.latiseva@

krustpils.lv vai zvanot uz  

tālruni 27804081.  

Visas darba grupu disku-

sijas norisināsies Krustpils 

novada pašvaldības maza-

jā zālē A7, Rīgas iela 150a, 

Jēkabpilī. 

Informāciju sagatavoja 
Krustpils novada 

pašvaldības 
Attīstības nodaļas 

projektu koordinatore 
Tamāra Latiševa, tālr. 

27804081

PAZIŅOJUMS
Iedzīvotāji aicināti līdzdarboties Krustpils 
novada attīstības programmas
2020.-2026. gadam izstrādē

Projektu konkurss "Lē-

ciens biznesā" – atbalsts ko-

mercdarbības uzsākšanai vai 

attīstībai 2019. gadā tiek iz-

sludināts atbilstoši konkursa 

nolikuma "Lēciens biznesā" – 

atbalsts komercdarbības uz-

sākšanai vai attīstībai" nosa-

cījumiem. (Nolikums apstip-

rināts Krustpils novada paš-

valdības domē  20.02.2019.) 

Konkursa projektu pietei-

kumi jāiesniedz personīgi 

vai nosūtot pa pastu Krust-

pils novada pašvaldībā (Jē-

kabpilī, Rīgas ielā 150a, 27. 

kabinetā) vai elektroniski 

(parakstītus ar drošu elek-

tronisko parakstu) uz e-pas-

tu novads@krustpils.lv   no 

01.03.2019. līdz 30.04.2019. 

plkst. 17:00.

Interesentiem, kas vēlas 

piedalīties pašvaldības rīko-

tajā seminārā par biznesa 

uzsākšanas vai attīstības tie-

siskajiem un grāmatvediska-

jiem jautājumiem, kā arī par 

konkursa pieteikuma veid-

lapu aizpildīšanu, lūgums 

pieteikties e-pastā solvita.

candere@krustpils.lv līdz 

15.03.2019. 

Ar konkursa nolikumu 

un iesniedzamo dokumen-

tu veidlapām var iepazīties 

Krustpils novada pašvaldī-

bas mājas lapā:  http://www.

krustpils.lv vai Krustpils no-

vada pašvaldības Attīstības 

nodaļā (Jēkabpilī, Rīgas ielā 

150a, 29. kabinetā).

Krustpils novada pašvaldība izsludina konkursu 
"Lēciens biznesā" – atbalsts komercdarbības 
uzsākšanai vai attīstībai
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3. TEMATISKO DARBA GRUPU SANĀKSMES  
 

Darba grupu norises vieta Krustpils novada pašvaldības administrācijas ēkas sēžu zāle Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī  

1) Izglītības,  kultūras,  sporta,  jaunatnes  politikas,  sabiedriskās  kārtības  un  drošības  darba  grupa  –  2019.gada 
27.martā plkst. 10.00 (28 dalībnieki); 

2) Bērnu un ģimeņu, sociālās un veselības aprūpes darba grupa – 2019.gada 27.martā plkst. 14.00 (13 dalībnieki); 

3) Tehniskās  infrastruktūras,  komunālo  pakalpojumu  attīstības  un  publiskās  ārtelpas  darba  grupa  –  2019.gada 
28.martā plkst. 10.00 (19 dalībnieki); 

4) Uzņēmējdarbības un NVO darba grupa – 2019.gada 28.martā plkst. 14.00 (17 dalībnieki); 

5) Pārvaldības un sadarbības darba grupa – 2019.gada 3.aprīlī plkst. 10.00 (15 dalībnieki); 

 

(tematisko darba grupu dalībnieku reģistrācijas lapas skatīt nākamajās lapās). 
 

Tematisko darba grupu rezultāti izvērtēti un iekļauti Krustpils novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam 

pašreizējās situācijas raksturojumā, kā arī tematiskajās darba grupās izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā izstrādājot 

attīstības programmas vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus, nosakot rīcības virzienus, uzdevumus un rīcības. 

Tematisko darba grupu apkopojums noformēts atsevišķā sējumā. 
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Tematiskās darba grupas: 

Tematiskā darba grupa  Datums  Laiks 

1.Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas, sabiedriskās 
kārtības un drošības darba grupa: 

1. Izglītība, sports 
2. Kultūra 
3. Sabiedriskā kārtība, drošība 
4. Jaunatnes politika 

27.03.19. 
  

10°°‐13°° 

2.Bērnu un ģimeņu, sociālās un veselības aprūpes darba grupa: 

1. Bērnu un ģimeņu lietas (biedrības, Bāriņtiesa u.c.) 
2. Sociālā palīdzības un pakalpojumi 
3. Veselības aprūpe, veselības veicināšana 

27.03.19. 
 

14°°‐17°° 

3.Infrastruktūras ‐ tehniskās infrastruktūras, komunālo 
pakalpojumu attīstības un publiskās ārtelpas darba grupa: 

1. Transporta (lineārā, apkalpojošā infrastruktūra), 
sabiedriskais transports 

2. Komunālā saimniecība 
3. Energoefektivitāte 
4. Publiskā ārtelpa 

28.03.19. 
 

10°°‐13°° 

4.Uzņēmējdarbības un NVO darba grupa: 

1. Uzņēmējdarbība (visa veida uzņēmēji) 
2. NVO (kas darbojas novadā) 

28.03.19. 
 

14°°‐17°° 

5. Pašvaldības darba organizācijas un sadarbības uzlabošana ar 
kaimiņu pašvaldībām, uzņēmējiem un citām pašvaldībām darba 
grupa: 

1. Pašvaldības pārvaldība, iekšējā komunikācija, tēls, 
mārketings 

2. Ārējā komunikācija, t.sk. kopīgo interešu teritorijas, 
funkcionālās saites  

03.04.19. 
 

10°°‐13°° 
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4. LĒMUMS PAR STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA PROCEDŪRU 
 

 
 Vides pārraudzības valsts biroja elektroniski parakstīts dokuments 21.11.2018. Nr.4‐01/1171 “Par stratēģisko 

ietekmes uz vidi novērtējumu”. 
 

 Vides  pārraudzības  valsts  biroja  elektroniski  parakstīts  dokuments  21.11.2018.  lēmums  Nr.4‐02/79  “Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”. 
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Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Rīgā 
 
21.11.2018 Nr. 4-01/1171 
 

Krustpils novada dome  
novads@krustpils.lv 

 
Valsts vides dienesta  

Daugavpils reģionālā vides pārvalde 
daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv 

 
 
Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 
 
Vides pārraudzības valsts birojs izskatīja Krustpils novada domes 2018. gada 5. novembra 
vēstuli Nr.2.3-5.1/18/990 “Par aicinājumu izvērtēt Krustpils novada Attīstības programmas 
2020.-2026. gadam izstrādes stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību”, 
iesniegumu “Par plānošanas dokumenta Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026. 
gadam izstrādes uzsākšanu” un u.c. pievienoto dokumentāciju par plānošanas dokumenta 
izstrādi. Izvērtējot Vides pārraudzības valsts biroja rīcībā esošo informāciju saskaņā ar 
normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu 
nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Krustpils novada attīstības 
programmai 2020.–2026. gadam. 
 
Pielikumā: 

 
Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 21. novembra lēmums Nr.4-02/79 par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu – 5 lpp. 
 
 
Biroja direktors   (*paraksts)                                           A.Lukšēvics 

 
 
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  
 
 
 
D.Dzeguze 67770826 
daina.dzeguze@vpvb.gov.lv 
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Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Rīgā 

21.11.2018 

   Lēmums  Nr. 4-02/79 

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras  
nepiemērošanu 

Adresāts: 
 
Krustpils novada dome, adrese: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202; 

e – pasts: novads@krustpils.lv 
 
Plānošanas dokumenta nosaukums: 

Krustpils novada attīstības programma 2020.–2026. gadam (turpmāk - Attīstības programma). 
 
Izvērtētā dokumentācija: 

Krustpils novada domes (turpmāk - Izstrādātāja) 2018. gada 5. novembra vēstule Nr.2.3-
5.1/18/990 “Par aicinājumu izvērtēt Krustpils novada Attīstības programmas 2020.-2026. 
gadam izstrādes stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību”, iesniegums “Par 
plānošanas dokumenta Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes 
uzsākšanu” (turpmāk – Iesniegums), Krustpils novada domes 2018. gada 19. septembra sēdes 
lēmums (sēdes protokols Nr.9, 1.§) “Par Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.. 
gadam izstrādes uzsākšanu” (turpmāk - Lēmums), Darba uzdevums Krustpils novada attīstības 
programmas 2020.-2026. gadam izstrādei (turpmāk – Darba uzdevums), Valsts vides dienesta 
Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – VVD Daugavpils RVP) 2018. gada 31. 
oktobra vēstule Nr. 2.5.-07/2610 “Par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību”, Veselības 
inspekcijas 2018. gada 18. oktobra vēstule Nr. 2.3.7-1/26485 “Par ietekmes uz vidi stratēģisko 
novērtējumu Krustpils novada attīstības programmai 2020.-2026. gadam” un Dabas aizsardzības 
pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas (turpmāk - DAP administrācija) 2018. gada 23. 
oktobra vēstule Nr. 4.8/5464/2018-N “Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu”. 
 
Plānošanas dokumenta izstrādātāja viedoklis: 
 
Attīstības programmai nav nepieciešams piemērot stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 
(turpmāk - Stratēģiskais novērtējums), jo Attīstības programma vērsta uz novada vides kvalitātes 
paaugstināšanu un sakārtošanu. 

Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai: 

1. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Likums) 23. viens prim panta pirmā 
daļa paredz, ka, uzsākot tādu plānošanas dokumentu sagatavošanu, kuram saskaņā ar šo 
Likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
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teritoriju (Natura 2000), tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai institūcijai Vides pārraudzības 
valsts birojam (turpmāk - Birojs) rakstveida iesniegumu. Pirms rakstveida iesnieguma 
iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar ieinteresētajām vides un sabiedrības veselības 
institūcijām un iesniegumā pamato nepieciešamību plānošanas dokumentam piemērot 
Stratēģisko novērtējumu vai iemeslus, kādēļ šāds novērtējums nav nepieciešams. Likuma 23. 

trīs prim panta 1.punkts noteic, ka Birojs pieņem motivētu lēmumu par to, vai konkrētam 
plānošanas dokumentam ir nepieciešams Stratēģiskais novērtējums. 

2. 2018. gada 7. novembrī Birojā ir saņemta Izstrādātājas 2018. gada 5. novembra vēstule 
Nr.2.3-5.1/18/990 “Par aicinājumu izvērtēt Krustpils novada Attīstības programmas 2020.-
2026. gadam izstrādes stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību” un 
Iesniegums, ar kuru pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Lēmumu, ir uzsākta Krustpils 
novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam izstrāde. Atbilstoši Iesniegumam un 
Lēmumam:  
2.1. Attīstības programma tiek izstrādāta atbilstoši Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā 2013.-2030. gadam (turpmāk - Ilgtspējīgas attīstības stratēģija) noteiktajiem 
stratēģiskajiem mērķiem, Krustpils novada teritorijas plānojumam 2013.-2024. gadam 
(turpmāk - Teritorijas plānojums), kā arī Latgales plānošanas reģiona attīstības 
plānošanas dokumentiem un saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām, izvērtējot blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus. Plānošanas 
dokuments tiek izstrādāts, ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 
noteikumus Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem”, kas nosaka attīstības programmas saturu, izstrādes kārtību un prasības 
plānošanas dokumenta izstrādei; 

2.2. Attīstības programmā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums, lai 
sasniegtu Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītās prioritātes, stratēģiskos mērķus un 
vīziju. Attīstības programma ir pamats pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai 
plānošanai, valsts un atbalsta plānošanai vietējā līmenī, kā arī vietējo un ārvalstu 
investīciju piesaistei; 

2.3. Atbilstoši Iesniegumā norādītajam Attīstības programma tiks izstrādāta atbilstoši 
iepriekš izstrādātiem attīstības plānošanas dokumentiem, nemainot būtiski iepriekš 
plānotās prioritātes. Šobrīd Attīstības programmā un tās rīcības plānā nav plānoti 
pasākumi, kas varētu būtiski negatīvi ietekmēt vidi un cilvēku veselību. Izstrādātāja 
Iesniegumā norādījusi, ka, uzsākot izstrādāt Attīstības programmu, ir grūti prognozēt 
paredzētās darbības, kas atbilstu Likuma 1. un 2. pielikumā minētajām darbībām, bet 
Attīstības programma tiek vērsta uz pašvaldības funkcijas nodrošinājuma kvalitātes un 
pieejamības raksturojumu un analīzi turpmākai šo resursu attīstībai, kā arī uz pašvaldības 
sadarbību ar esošajiem uzņēmējiem. Attīstības programma nav vērsta uz teritorijas 
attīstības izmantošanu jeb funkcionālā zonējuma noteikšanu; 

2.4. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” pieejamo 
informāciju Krustpils novadā atrodas sešas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas 
(Natura 2000) teritorijas: dabas liegumi „Eiduku purvs”, „Lielais Pelečāres purvs”, 
„Silabebru ezers”, „Timsmales ezers”, kuru aizsardzības un izmantošanas kārtību 
reglamentē likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 
2010. gada 16. marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; dabas parks „Laukezers”, kam ir izstrādāts 
Dabas aizsardzības plāns un pieņemti Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra 
noteikumi Nr.805 „Dabas parka „Laukezers” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”, kā arī Teiču dabas rezervāts, kam ir izstrādāts Dabas 
aizsardzības plāns un tā aizsardzības un izmantošanas kārtību nosaka Teiču dabas 
rezervāta likums. Attīstības programmā nav paredzētas darbības, kas varētu būtiski 
negatīvi ietekmēt minētās teritorijas.  
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3. Pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumos Nr. 157 „Kārtība, 
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk - Noteikumi Nr. 157) III 
daļā noteiktajam ir veikusi konsultācijas par plānošanas dokumenta Stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību ar VVD Daugavpils RVP, Veselības inspekciju un DAP administrāciju. 
Iesniegumam pievienotas: 

3.1. VVD Daugavpils RVP 2018. gada 31. oktobra vēstule Nr. 2.5.-07/2610 “Par stratēģiskā 
novērtējuma nepieciešamību”, kurā atzīmēts, ka nav identificēti tādi būtiski vidi 
ietekmējoši faktori, kuru dēļ plānošanas dokumentam būtu nepieciešams veikt 
Stratēģisko novērtējumu. Vienlaikus VVD Daugavpils RVP norāda: “patreiz VVD 
Daugavpils RVP nesaskata tādus būtiskus vidi ietekmējošus faktorus, kuru dēļ būtu 
nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Krustpils novada attīstības 
programmai 2020.-2026. gadam... Gadījumā, ja augstāk minētā plānošanas dokumenta 
izstrādei tiks piemērots stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, tad Krustpils novada 
domei VVD Daugavpils RVP ir jāiesniedz vides pārskata projekts, saskaņā ar MK 
23.03.2004. noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi 
novērtējums” 14.p. prasībām”;  

3.2. Veselības inspekcijas 2018. gada 18. oktobra vēstule Nr. 2.3.7-1/26485 “Par ietekmes uz 
vidi stratēģisko novērtējumu Krustpils novada attīstības programmai 2020.-2026. 
gadam”, kurā institūcija atzīmē, ka nav saņemtas Krustpils novada iedzīvotāju sūdzības 
par ietekmējošiem faktoriem uz cilvēku veselību. Inspekcija rekomendē dokumenta 
izstrādāšanas laikā pievērst uzmanību tādiem jautājumiem kā pasākumiem dzeramā 
ūdens kvalitātes uzlabošanā, virszemes un pazemes ūdensobjektu apsaimniekošanā, kā 
arī trokšņa piesārņojuma un prettrokšņa pasākumiem; 

3.3. DAP administrācijas 2018. gada 23. oktobra vēstule Nr. 4.8/5464/2018-N “Par 
stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu”, kurā DAP administrācija savas kompetences 
ietvaros sniedz viedokli, ka attīstības programmas izstrādē nepieciešams ņemt vērā īpaši 
aizsargājamo teritoriju aizsardzības prasības, īpaši izsargājamo dabas teritoriju 
individuālos, kā arī vispārējos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, kas nepieļauj 
teritoriju attīstības plānojuma dokumentos būtiskas izmaiņas, kam varētu būt negatīva 
ietekme uz dabas vērtībām. DAP administrācija Attīstības programmas ietekmi uz īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem vērtē kā 
maznozīmīgu un uzskata, ka ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma veikšana 
Attīstības programmai nav nepieciešama. 

4. Attīstības programma nav ietverta to plānošanas dokumentu vidū, kam saskaņā ar Noteikumu 
Nr.157 2. punktu Stratēģiskais novērtējums būtu nepieciešams, neatkarīgi no plānošanas 
nolūka un saturiskās ieceres. Līdz ar to jautājums par Stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību izriet no vērtējuma par sagaidāmās ietekmes būtiskumu. Novērtējis ar 
Izstrādātājas Iesniegumu sniegto informāciju, kā arī vadoties no Likuma 23. divi prim pantā 
noteiktajiem kritērijiem, Birojs konstatē, ka konkrētā Attīstības programma atbilst plānošanas 
dokumenta veidam, kam Stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams:  

 
4.1. Likuma 23. divi prim pants noteic, ka, vērtējot Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību, 

ņem vērā plānošanas dokumenta būtību (23. divi prim panta 1.punkts, tostarp un to, cik 
lielā mērā tajā tiek ietverti priekšnoteikumi paredzēto darbību un projektu realizācijai, 
ievērojot vietas izvēli, darbības veidu, apjomu, nosacījumus un resursu izmantošanu, kā 
arī to, cik lielā mērā dokuments ietekmē citus plānošanas dokumentus atšķirīgos 
plānošanas līmeņos, pastiprina vai rada vides problēmas (23. divi prim panta 1. punkta 
a), b), c), d) apakšpunkts). Tāpat Likuma 23. divi prim pants 2. punktā noteic, ka jāņem 
vērā iespējamai ietekmei pakļautās teritorijas un sagaidāmās ietekmes raksturs, - ilgums, 
summārās ietekmes, pārrobežu ietekmes, avāriju riski u.c. Savukārt Likuma 23. divi 
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prim panta 3. un 4. punkts paredz, ka jāņem vērā ietekmei pakļautās teritorijas jutīgums, 
tostarp ietekmi uz aizsargājamām dabas un kultūras vērtībām, vides resursiem; 

4.2. šādā kontekstā Birojs secina, ka Attīstības programma ir paredzēta izstrādāt kā jauns 
plānošanas dokuments ar mērķi definēt vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopumu, 
lai sasniegtu Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītos stratēģiskos mērķus un vīziju. 
Attīstības programma ir plānošanas dokuments, ko apstiprina vietējā pašvaldība, un tās 
realizācija var notikt atbilstoši spēkā jau esošajiem hierarhiski augstākiem pašvaldības 
plānošanas dokumentiem. Attīstības programma tiek izstrādāta, ņemot vērā Krustpils 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2030. gadam noteiktos stratēģiskos mērķus 
un Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam; 

4.3.  plānošanas dokuments, izstrādājot to atbilstoši Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai 2013.-2030. gadam un Krustpils novada teritorijas plānojumam 2013.-2024. 
gadam, kam ir veikts Stratēģiskais novērtējums, nav saistīts ar būtiskām vides stāvokli 
ietekmējošām izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekš plānoto; 

4.4.  DAP administrācijas vērtējumā attīstības programmas izstrādē nepieciešams ņemt vērā 
īpaši aizsargājamo teritoriju aizsardzības prasības, kā arī individuālos un vispārējos 
aizsardzības un izmantošanas noteikumus, kas nepieļauj teritoriju attīstības plānojuma 
dokumentos būtiskas izmaiņas, kam varētu būt negatīva ietekme uz dabas vērtībām; 

4.5. no Iesnieguma neizriet, ka Attīstības programmas izstrādes mērķis būtu ieplānot Likuma 
1. un 2.pielikuma darbības. Tomēr, ja plānošanas dokumenta izstrādes gaitā tiek 
identificētas/plānotas darbības, kas saistītas ar Likuma 1. un/vai 2.pielikumā iekļauto 
darbību īstenošanu vai ar iespējamu būtisku ietekmi uz vidi vai dabas vērtībām, 
pašvaldībai atkārtoti jākonsultējas ar VVD Daugavpils RVP par nosacījumiem un 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepieciešamību;  

4.6. plānošanas dokumenta īstenošana nav saistīta ar papildus būtisku negatīvu ietekmi uz 
vidi pie nosacījuma, ka, izstrādājot un īstenojot Attīstības programmu, tiks ievērotas 
publiskās apspriešanas laikā saņemtās institūciju atzinumu rekomendācijas un spēkā 
esošie normatīvie akti; 

4.7. vadoties no pašlaik pieejamās informācijas, plānošanas dokumentam stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra nebūtu lietderīga, ņemot vērā iepriekš minētos 
Biroja secinājumus, to nepieprasa spēkā esošie normatīvie akti un tās nepieciešamība 
neizriet no Likuma 23. divi prim panta stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritēriju 
noteiktajiem nosacījumiem. 

5. Līdz ar to Birojs, izvērtējot tā rīcībā esošo un iesniegto informāciju saskaņā ar Likuma 23. 
divi prim panta 1), 2), 3) un 4) punkta nosacījumiem, konstatē, ka Krustpils novada attīstības 
programmai 2020.–2026. gadam Stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams. 

Piemērotās tiesību normas: 
   

 Aizsargjoslu likums; 
 Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pants, 23. divi prim pants, 23. trīs prim 

pants; 
 Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 
 Likums “Sugu un biotopu aizsardzības likums”; 
 Teritorijas attīstības plānošanas likums; 
 Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams 

ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5., 6., 7. punkts; 
 Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumi Nr.805 „Dabas parka 

„Laukezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
 Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
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 Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 „Vispārējie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

 Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

 
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  

 
Birojs saskaņā ar Likuma 23. trīs prim pantā noteikto izvērtēja Krustpils novada domes 2018. 
gada 5. novembra vēstuli Nr.2.3-5.1/18/990 “Par aicinājumu izvērtēt Krustpils novada Attīstības 
programmas 2020.-2026. gadam izstrādes stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 
nepieciešamību”, iesniegumu “Par plānošanas dokumenta Krustpils novada attīstības 
programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu” un tam pievienoto dokumentāciju par 
Attīstības programmas izstrādi. Ņemot vērā iesniegto informāciju un Likuma 23. divi prim pantā 
noteiktos stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās 
tiesību normas un lietderības apsvērumus, Birojs atbilstoši Likuma 23. trīs prim panta 1) 
punktam secina, ka plānošanas dokumenta īstenošanai nav paredzama tik būtiska negatīva 
ietekme uz vidi, lai piemērotu Stratēģisko novērtējumu. 
 
Lēmums: 
 

 Nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Krustpils novada 
attīstības programmai 2020.–2026. gadam.             

  
 
Direktors    (paraksts*)     A.Lukšēvics 
 
 
 
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  
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