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KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS 

PĀRSKATS PAR 2018. GADU 



Cienījamie pārskata lasītāji!  

Krustpils novada pašvaldība nodod Jūsu vērtējumam 2018. gada publisko pārskatu. 

Atskaiti par paveikto aizvadītajā gadā un uzdevumiem un plāniem 2019. gadā. 

Pārskatā sniegta informācija par Krustpils novada pašvaldības domes deputātu, 

darbinieku un speciālistu paveikto 2018. gadā. 

2018. gadā tika turpināta projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi Krustpils novadā” īstenošana, kur tika piedāvātas dažādas ar veselības veicināšanu, 

uzlabošanu saistītas aktivitātes – peldēšanas nodarbības, semināri par dažādiem ar veselību 

saistītiem jautājumiem, kā arī sporta pasākumi – nūjošanas nodarbības, komandu sporta spēļu 

rīkošana.  

2018. gadā Krustpils novada pašvaldība ir aktīvi turpinājusi apgūt Eiropas fondu naudu, 

realizējot dažādus investīciju un citus projektus gan ceļu nozarē, gan izglītībā, gan 

infrastruktūras attīstībā. 

Krustpils novada izglītības iestādes iesaistījās dažādos ar mācību procesa uzlabošanu 

saistītos projektos – “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 

Ja Jums cienījamie pašvaldības 2018. 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! 

 

 

 

 

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                    Kārlis Pabērzs 



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 2018. gadā 

Krustpils novada teritorijas kopējā platība ir 81 053 ha. No tiem lielāko daļu aizņem meži 

un lauksaimniecībā izmantojamās zemes, attiecīgi 38% un 36% (skatīt 2. attēlu). Purvi aizņem 

14% no novada kopējās platības jeb 11 326 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.  

Baļotes ezerā ir ieviesta licencētā makšķerēšana, kā arī tur regulāri notiek gan Latvijas, 

gan Eiropas čempionātu posmi karpu makšķerēšanā.  

Baļotes ezerā 2018. gadā ielaisti 6 500 kg karpu mazuļi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2018. gadam 

Ja 2009. gadā, kad novads tika izveidots bija 6834 iedzīvotāju, tad 2018. gada nogalē bija 

tikai 5941 iedzīvotāji. Tas ir par 893 cilvēkiem jeb 13% mazāk. Salīdzinot ar 2017. gadu, tad 

iedzīvotāju skaits Krustpils novadā ir samazinājies par 1,8% jeb 111 iedzīvotājiem. Iedzīvotāju 

skaitu pa gadiem var skatīt 3. attēlā. 

Lielākais iedzīvotāju īpatsvars ir Jēkabpils pilsētai tuvākajos pagastos – Kūku pagastā 

2018. gadā bija 31,88% no visiem Krustpils novada iedzīvotājiem jeb 1894 iedzīvotāji un 

Variešu pagastā – 19,07% 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 2018. gadam 

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. līdz 2018. gadam 
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1 

Atašienes 

pagasts 
770 738 722 709 705 688 690 658 648 623 648 10,9 

2 

Krustpils 

pagasts 
992 993 982 996 991 969 957 961 955 918 894 15,05 

3 

Kūku 

pagasts 
2067 2033 2 001 2 015 2 012 2017 1948 1968 1944 1915 1894 31,88 

4 

Mežāres 

pagasts 
951 933 922 902 877 848 826 783 761 729 687 11,56 

5 

Variešu 

pagasts 
1266 1238 1 237 1 228 1 235 1206 1220 1223 1198 1160 1133 19,07 

6 

Vīpes 

pagasts 
788 787 783 788 802 797 782 753 738 707 685 11,53 

Novadā kopā: 6 834 6 722 6 647 6 638 6 622 6 525 6 423 6 346 6 244 6 052 5941 100 



Krustpils novadā 201/. gadā bija 3054 vīrieši, kas ir par 37 mazāk nekā 2017. gadā. 

Sieviešu skaits arī 2018. gadā ir samazinājies par 2,5% jeb 74. 

Pēc nacionālā sastāva Krustpils novadā nav daudz dažādu tautību iedzīvotāji – ir tikai 

latvieši 71%, krievi 21%, baltkrievi un poļi, skatīt 5. attēlu. Salīdzinot ar pagājušo gadu, 

nacionālais sastāvs nav mainījies. 

 

Avots: PMLP dati 

5.att. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Krustpils novadā 2018. gadā 

Aizvadītajā gadā Krustpils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 56 jaundzimušie, no 

tiem 25 meitenes un 31 zēns. Kā pirmie bērni ģimenē dzimuši 22, otrie bērni - 17, trešie bērni – 

7. Desmit bērni dzimuši ģimenēs, kurās jau ir 3 un vairāk brālīši un māsiņas, t.sk vienā ģimenē 

piedzima astotais bērniņš, vienā - devītais bērniņš. Divās ģimenēs ir piedzimuši dvīnīši, vienā 

ģimenē divi zēni, otrā ģimenē divas meitenes. 

 

Avots: PMLP dati 



6.att. Jaudzimušo skaits Krustpils novadā 2015. - 2017. gadā 

Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2018. gadā reģistrētas 26 laulības (no tām 25 

laulības reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā un 1 laulība reģistrēta Atašienes Romas katoļu 

draudzē). Viena laulība reģistrēta ar ārzemnieku - Krievijas pilsoni. No 26 noslēgtajām laulībām, 

33 personām tās bija pirmās laulības, 18 personām - otrās laulības, 1 personai – trešās laulības. 

Vidējais vecums sievietēm bija 35 gadi, bet vīriešiem 40 gadi. 

 2018. gadā dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 35 jaundzimušie. No visiem jaundzimušajiem 

14 ir meitenes un 21 zēns. Reģistrējot bērna dzimšanas faktu, 18 gadījumos atzīta paternitāte 

(vecāki nesastāv laulībā), 2 gadījumos sastādīts reģistrs bez ziņām par bērna tēvu. 15 

jaundzimušie  reģistrēti kā pirmie bērni ģimenē, 11 bērni kā otrie, 7 bērni kā trešie, 1 bērns kā 

ceturtais un 1 bērns kā astotais bērns ģimenē. 

 Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie bērni saņēma Krustpils novada domes sarūpēto 

biedrības “Nigestes amatniecības nams” Latvijas valsts simtgadei veltīto dāvanu komplektu - 

sudraba vērdiņu ozolkoka kastītē, kam pievienota apsveikuma vēstule, kā arī Krustpils novada 

biedrības “InSpe” adītās zeķītes. 

 2018. gadā dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 110 mirušās personas. Mirušas 58 sievietes 

un 52 vīrieši. Nāves cēloņi 70% bija sirds un asinsvadu slimības, 14% dažādi ļaundabīgie 

audzēji, 6% traumatisks šoks, politrauma. Vidējais mirušo sieviešu vecums bija 79 gadi, vidējais 

mirušo vīriešu vecums 70 gadi. 

  Pēc iedzīvotāju pieprasījumiem, atkārtoti tika izsniegtas civilstāvokļa aktu reģistrāciju 

apliecinošās apliecības un izziņas, pieņemti iesniegumi un sagatavoti dokumenti vārda, uzvārda 

ieraksta maiņai, izsniegtas izziņas par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai, veikti 

papildinājumi reģistros sakarā ar paternitātes atzīšanu, ar tiesu spriedumiem un zvērinātu notāru 

paziņojumiem par laulības šķiršanu, kā arī ar tiesu spriedumiem par aizgādības tiesību 

pārtraukšanu. 

2018. gadā novadā tika organizēti jau par tradīciju kļuvušie pasākumi: 

 Bērnu svētki novadā deklarētajiem bērniem vecumā no viena līdz diviem gadiem 

 Stipro ģimeņu pasākums kāzu jubilāriem, pāriem kuriem 2018. gadā bija Sudraba, 

Zelta un Dimanta kāzu jubilejas.   

Bērnu svētku pasākumu kopā ar saviem vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām 

apmeklēja 50 mazie novadnieki, kuri saņēma novada sarūpēto dāvanu, bet Stipro ģimeņu 

pasākumā tika godinātas un sveiktas piecas Sudraba kāzu jubilāru ģimenes, sešas Zelta kāzu 

jubilāru ģimenes un viena Dimanta kāzu jubilāru ģimene. Četras Dimanta kāzu un četras Zelta 

kāzu jubilāru ģimenes tika sveiktas mājās. 



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 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās ievēlēti 15 deputāti. 

Liela daļa deputātu veidoja domes sastāvu arī iepriekšējā sasaukumā. 

2017. gadā pēc pašvaldību vēlēšanām veikti grozījumi Krustpils novada pašvaldības 

nolikumā, kas nosaka, ka, lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, 

Dome no pašvaldības deputātiem ievēl:  

 Finanšu komiteju 15 deputātu sastāvā; 

 Tautsaimniecības un attīstības komiteju 7 deputātu sastāvā; 

 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 7 deputātu sastāvā. 

2. tabula 

Krustpils novada domes sastāvs no 2017. gada 3. jūnija 

Kārlis Pabērzs  

Vienotība 

Domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs, 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas loceklis 

Kornēlija Brūniņa 

Vienotība 

Domes priekšsēdētāja vietniece, Finanšu komitejas locekle, 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekle 

Kārlis Pabērzs (jun.) 

Latvijas Zemnieku savienība 

Finanšu komitejas loceklis un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas loceklis 

Egils Jaksons 

Vienotība 

Finanšu komitejas loceklis un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas loceklis 

Mārtiņš Felss 

 Vienotība 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs, 

Finanšu komitejas loceklis 

Vladimirs Golubevs  

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā 

partija 

Finanšu komitejas loceklis, Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas loceklis 

Pēteris Gravāns  

Nacionālā apvienība “Visu 

Latvijai” – “Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 

Finanšu komitejas loceklis un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas loceklis 

Elīna Serkova 

Jēkabpils reģionālā partija 

Finanšu komitejas locekle 

Aija Vetere 

Jēkabpils reģionālā partija 

Finanšu komitejas locekle un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas locekle 

Daina Kalve 

Nacionālā apvienība “Visu 

Latvijai” – “Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja, Finanšu komitejas locekle 

Juris Puriškevičs  

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā 

partija 

Finanšu komitejas loceklis un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas loceklis 

Līga Zalāne Finanšu komitejas locekle un Sociālo, izglītības un kultūras 



Nacionālā apvienība “Visu 

Latvijai” – “Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 

jautājumu komitejas locekle 

Kārlis Stars 

Nacionālā apvienība “Visu 

Latvijai” – “Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 

Finanšu komitejas loceklis un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas loceklis 

Vija Stiebriņa  

Latvijas Zemnieku savienība 

Finanšu komitejas locekle un Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas locekle 

Dace Vītola  

Vienotība 

Finanšu komitejas locekle un Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas locekle 
Avots: Krustpils novada pašvaldības dati 

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.10
00

. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas domes ārkārtas 

sēdes.  

2018. gadā notikušas 15 domes sēdes. 

Notikušas 30 komiteju sēdes, tai skaitā: 

 6 -  Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes; 

 12 – Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdes; 

 12 – Finanšu komitejas sēdes. 

Pieņemti 358 lēmumi. 

Komiteju un komisiju darbu reglamentē nolikumi, kas pieejami interneta vietnē 

www.krustpils.lv. 

2018. gadā Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisija izskatījusi 260 jautājumus. 

Tā rezultātā pieņemti 141 lēmumi par zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu un nomas 

līguma slēgšanu, zemes nomas tiesību piešķiršanu un izbeigšanu, 72 lēmumi pieņemti par zemes 

gabalu sadalīšanu, nekustamo īpašumu sadalīšanu, apvienošanu, 9 lēmumi par adrešu 

piešķiršanu. 20 lēmumi saistīti ar zemes ierīcības projektu izstrādāšanu, savukārt 48 lēmumos 

noteikti nekustamo īpašumu lietošanas mērķi.   

2018. gadā Zemesgrāmatā veikti 60 ieraksti. Pārdoti 17 īpašumi. Iegūti īpašumā 6 

īpašumi. 

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. 

2018. gadā sagatavotas ceļu shēmas pagastiem un kopīga ceļu shēma novadam, kā arī 

veiktas ceļu tehniskās inventarizācijas. 

http://www.krustpils.lv/


Uzsākts intensīvs darbs pie ceļu kā inženierbūvju reģistrēšanas valsts kadastra 

informācijas sistēmā. 

3. tabula 

Krustpils novada pašvaldības komisiju darbība 2018. gadā 

 Protokolu 

skaits 

Pieņemti 

lēmumi 

Domes sēde 15 358 

Iepirkumu komisija 61 94 

Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā 

izvērtēšanas komisija 

22 90 

Zemes lietu komisija 15 260 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija 

38  

Amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas komisija 15  

Apbalvošanas komisija 1  

Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru 

budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšana 

komisija 

12  

Interešu izglītības programmu un mērķdotācijas līdzekļu 

izvērtēšanas komisija 

1  

Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisija 7  

Apstādījumu aizsardzības komisija 6 10 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

komisija 

4 29 

Medību koordinācijas komisija 2  

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija 4 4 

 

Informācijas tehnoloģiju joma Krustpils novadā 

Interneta pieejamības uzlabošana 

Lai uzlabotu interneta ātrumu dažādās novada vietās tika manīti pakalpojumu sniedzēji, 

izvērtējot, kurš var nodrošināt labāko pārklājumu un interneta ātrumu. Sūnu pamatskolā ilgu 

laiku bija Triatel pieslēgums, pēc neskaitāmām sūdzībām un tehniskām problēmām tika 

nomainīts pieslēgums uz Tele2 mobilo internetu. Nomainot pakalpojuma sniedzēju visa skola 



tika nodrošināta ar stabilu internetu un ātru tā darbību. Variešu pagastā izveidojot centrālo 

bibliotēku, no Antūžu ciema bibliotēkas tika noņemts sākotnējais interneta pieslēgums un 

pārcelts uz Variešiem. Lai Antūžu bibliotēkā būtu interneta pieslēgums vienīgais pakalpojumu 

sniedzējs varēja būt Tele2 mobilais internets, jo šajā ciematā tas ir stabilākais pārklājums. 

Spunģēnu ciemata ārsta praksē bija nepieciešams nodrošināt interneta pieslēgumu, lai 

iedzīvotājiem tiktu nodrošināta ārsta pieejamība, kā arī, lai ārsts varētu datus par iedzīvotājiem 

ievadīt e-veselības portālā (izrakstot slimības lapas, receptes utml.), labākais interneta 

pieslēgums šajā vietā arī bija Tele2 mobilajam internetam, līdz ar to tad tika tur uzstādīts un 

darbojas ļoti labi.  

Ņemot vērā, ka pakalpojumu sniedzēji uzlabo savu sniegto pakalpojumu kvalitāti, 2018. 

gadā tika mainīti rūteri, vietās kur ir LMT pieslēgumi. Nomainītās iekārtas labāk uztver signālu 

no torņiem un tādā veidā nodrošina kvalitatīvāku interneta pieslēgumu un ātrumu. Iekārtas tika 

mainītas – Atašienes kultūras namā, Atašienes vidusskolā un pie Baļotes ezera.  

Krustpils pamatskolā, mācību darbā sāka izmantot planšetdatorus, kā rezultātā bija 

nepieciešams visā skolā nodrošināt bezvadu internetu. Lai šādu risinājumu nodrošinātu, tika 

iegādātas 4 MikroTik antenas, izvietotas skolā dažādās vietās un tādā veidā, skolā katrā klasē ir 

pieejams bezvadu interneta pieslēgums.  

Atašienes vidusskolā, lai katrā klasē nodrošinātu interneta pieejamību, tika izbūvēti tīkla 

kabeļi, tīkla rozetes, tīkla skapis ar aparatūru un arī papildus elektrības rozetes. Rezultātā 

vairākās klasēs ir pieejams internets un skola var izmantot interneta sniegtās iespējas stundās un 

arī skolotāji var izmantot elektroniskā žurnāla (Mykoob) sniegtās iespējamas. 

Gada beigās iegādājāmies Fortinet ugunsmūris iekārtu, FORTINET UTM 

AIZSARDZĪBA + 8/5 FORTICARE BUNDLE (FortiCare atbalsts 3 gadiem).  

FORTINET FORTIGATE 60E UGUNSMŪRIS FortiGate 60E sērija nodrošina 

nākamās paaudzes ugunsmūra iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Aizsargā pret 

kiberuzbrukumiem, izmantojot drošu procesoru ar augstu veiktspēju, drošības efektivitāti un 

dziļu pārredzamību 

 

 



4. tabula 

Budžeta izpildes rādītāji 2016. – 2018. gads, EUR 

Klasifikā- 

cijas kods 
Rādītāju nosaukums 

2016. gada 

izpilde 

2017. gada 

izpilde 

2018. gada 

izpilde 

Plāns 

2019. 

gadam 

2018.g. pret 2016.g.  2018.g. pret 2017.g. 

%  EUR %  EUR 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 7 205 733 7 812 418 8 400 943 7 975 464 108 588 525 108 606 685 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 2 644 876 2 859 314 3 022 372 2 970 419 106 163 058 108 214 438 

1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2 161 191 2 349 537 2 492 769 2523672 106 143 232 109 188 346 

1.4. Īpašuma nodokļi 483 685 509 777 529 603 446747 104 19 826 105 26 092 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 77 437 172 874 213 285 52 050 123 40 411 223 95 437 

8.0.0.0. 
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 
1891 1 616 1 658 0 103 42 85 -275 

9.0.0.0. 
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 
11310 19 987 26 182 50 131 6 195 177 8 677 

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 75 120  15  0 13 -105 160 45 

12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 437 1 643 1 460 0 89 -183 376 1 206 

13.0.0.0. 

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA 

IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU 

PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS 

63724 149 508 183 970 52000 123 34 462 235 85 784 

21.0.0.0. 
MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU 

IEŅĒMUMI 
878058 908 007 984 759 1016525 108 76 752 103 29 949 

18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 2 987 679 3 285 586 3 438 412 3225108 105 152 826 110 297 907 

18.6.4.0. 
no tiem Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
1 359 744 1 462 732 1 460 405 1457725 100 -2 327 108 102 988 

18.6.3.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti 

Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu 

īstenošanai 

 32 586  84 479  480670 259 51 893  32 586 

19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 617 683 586 637 742 115 711362 127 155 478 95 -31 046 

  IZDEVUMI atbilstoši funkcionālajām kategorijām 7 029 159 7 622 363 7 943 356 9 441 710 104 320 993 108 593 204 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 836 209 1 066 827 990 565 1051139 93 -76 262 128 230 618 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 15 856 15 195 3 810 3271 25 -11 385 96 -661 

04.000 Ekonomiskā darbība 47 090 50 379 80 951 110255 161 30 572 107 3 289 

05.000 Vides aizsardzība 92 650 62 236 50 093 23816 80 -12 143 67 -30 414 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 921 482 945 632 1 089 338 1915878 115 143 706 103 24 150 



07.000 Veselība 9557 19 019 32 742 25150 172 13 723 199 9 462 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 643917 843 910 666 885 1499054 79 -177 025 131 199 993 

09.000 Izglītība 2871575 3 112 820 3 229 918 2993331 104 117 098 108 241 245 

10.000 Sociālā aizsardzība 1590823 1 506 345 1 799 054 1819816 119 292 709 95 -84 478 

  
IZDEVUMI atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem 
7 029 159 7 622 363 7 943 356 9 441 710 104 320 993 108 593 204 

1100 Atalgojums 4356435 4 618 962 4 757 429 4726297 103 138 467 106 262 527 

2000 Preces un pakalpojumi 1601591 1 748 216 2 042 599 2376391 117 294 383 109 146 625 

3000 Subsīdijas un dotācijas 17334 19 619 15 889 15000 81 -3 730 113 2 285 

4000 Procentu izdevumi 4880 619 419 0 68 -200 13 -4 261 

6000 Sociālie pabalsti 240 963 221 797 222 913 248695 101 1 116 92 -19 166 

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 498 774 537 373 491 967 515916 92 -45 406 108 38 599 

5000 Pamatkapitāla veidošana 309 182 475 777 412 140 1559411 87 -63 637 154 166 595 

Avots: Krustpils novada pašvaldības dati 



Budžeta izpildes skaidrojums 

5. tabula 

Krustpils novada pašvaldības budžeta ieņēmumi no 2016. gada līdz 2018. gadam, 

EUR 

Ieņēmumi 

2016 2017 2018 

Plāns Izpilde % Plāns Izpilde % Plāns Izpilde % 

IIN 2157213 2161191 100 2280022 2349537 103 2523672 2492769 99 

NĪN 479300 483685 101 494620 509777 103 518792 529603 102 

PFIF 1386309 1359744 98 1434378 1462732 102 1458950 1460404 100 

Nenodokļu 

ieņēmumi 
159012 77437 49 159006 172874 109 215211 213285 99 

Maksas 

pakalpo-

jumi 

906196 878058 97 926998 908007 98 982812 984051 100 

 

Krustpils novada pašvaldībai lielākie budžeta ieņēmumi nāk no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācijas, jo tās ir kā garantija no Valsts 

budžeta, ko pašvaldībām jānodrošina, lai tā varētu iedzīvotājiem sniegt likumos noteiktos 

pakalpojumus. Kopumā ņemot pašvaldības budžeta ieņēmumi ar katru gadu pieaug. Salīdzinot 

2018. gada ieņēmumus no IIN ar 2016. gada ieņēmumiem, tad tie pieauguši par 331 578 EUR 

jeb par 15,3% (skatīt 3.1.tabulā). Maksas pakalpojumu sastāvā lielāko daļu aizņem pašvaldības 

aģentūras “Jaunā Muiža” pansionāta ieņēmumi, kurus konsolidē pašvaldības pārskatos. Katru 

gadu ir izpildījies plānotais nenodokļu ieņēmumu lielums. Šajos ieņēmumos tiek ieskaitīti 

ieņēmumi no uzņēmējdarbības, ieņēmumi no finanšu ieguldījumiem, % ieņēmumi, valsts un 

pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no zemes un ēku pārdošanas. 2016. gadā nenodokļu 

ieņēmumu izpilde ir tikai 49% no plānotā, jo netika pārdoti vairāki īpašumi, kas bija izsolīti. 

Sākot ar 2017. gadu, finansiste plānojot gada budžetu vairs sākotnēji neplāno konkrētu summu 

no īpašumu pārdošanas, bet gan tos atzīst veicot budžeta grozījumus, kad reāli izsole ir notikusi 

un pašvaldība ir saņēmusi naudu. 2018. gadā nenodokļu ieņēmumi no kopējā budžeta sastādīja 

4%.  



 

7.attēls. Krustpils novada pašvaldības 2018. gada budžeta ieņēmumu struktūra bez 

transfertiem, % 

Kā trešais lielākais ieņēmumu postenis Krustpils novada pašvaldības budžetā 2018. gadā 

bija maksas pakalpojumi un pārējie ieņēmumi, skatīt 7. attēlu. Maksas pakalpojumi Krustpils 

novada pašvaldībā ir par telpu īri un nomu, zemes nomu, maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes 

iestādēs, dzīvokļu un komunālie pakalpojumi. Šiem ieņēmumiem ir tendence samazināties, jo 

iedzīvotāji ļoti daudz paliek parādā novada domei, līdz ar to netiek izpildīti budžeta plāni. 

Katru gadu finansists izskata iepriekšējā gada budžeta izpildi vai neizpildi un plāno kādi 

varētu būt ieņēmumi nākamā gada budžetā. Krustpils novada pašvaldības finansists parasti 

nākamā budžeta ieņēmumus ieplāno tekošā gada izpildes ietvaros vai pat nedaudz mazākā 

apjomā, lai budžets neizpildītos deficītā. 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā sastādīja EUR 8 400 679 jeb 100,27% no precizētā 

plāna, kas ir par EUR 588 261 vairāk nekā 2017. gadā. Nodokļu ieņēmumu izpilde ir 99% 

apmērā no precizētā plāna, no kuriem ieņēmumu izpilde no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

sastādīja 98,78% no precizētā plāna, kas izskaidrojams ar to, ka valstī 2018. gadā sāk just 

ieviesto nodokļu reformu un iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiek iekasēts kā bija sākotnēji 

plānots, līdz ar to arī pašvaldībām pienākošā nodokļa daļa tika būtiski kavēta. Tikai pašās gada 

beigās Valsts kase ieskaitīja pašvaldībai lielāko daļu no iekavētās nodokļa summas. Savukārt 

ieņēmumu izpilde no nekustamā īpašuma nodokļa – 102,08%, palielinājums salīdzinot ar 2017. 

gada izpildi ir EUR 19 826. 



 

8.attēls. Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 

2018. gadā, % 

 

2018. gadā pašvaldībai ir EUR 183 970 lieli ieņēmumi no nekustamā īpašuma, 

galvenokārt zemes un mežu pārdošanas, kas tika iesaistīti investīcijās pašvaldības teritorijā. 

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem izpilde ir EUR 984 051 jeb 100% apmērā, kas ir 

par EUR 76 044 vairāk nekā pērn. Neizpilde, galvenokārt, ir no ieņēmumiem par dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem, taču, salīdzinot ar 2017. gadu ir uzlabojusies apmaksas par 

komunālajiem pakalpojumiem kultūra un regulāri tiek maksāti rēķini. Kā arī 2018. gadā tika 

palielināta uzturmaksa dienā pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža”, tādējādi ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem ir pieauguši. 

Ieņēmumu struktūru 2018. gada pamatbudžetā var skatīt 8. attēlā. 

Pamatbudžeta izdevumi 2018. gadā bija EUR 7 943 092 apmērā jeb 89,46% no plānotā. 

2018. gada izdevumi ir palielinājušies par EUR 320 562 jeb 4%, salīdzinot ar 2017. gadu. Šis 

izdevumu palielinājums saistīts ar to, ka 2018. gadā turpinājās ES projektu naudas apguve, kā arī 

tika saņemta lielāka mērķdotācija pedagogu atalgojumam, kas arī uzreiz palielināja atlīdzības 

izdevumus. Izdevumu struktūru pēc funkcionālajām kategorijām var skatīt 9. attēlā. 



 

9.attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

2018. gadā, % 

 

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

pārvalžu administrācijas, 15 deputātu un aizdevumu procentu nomaksas izdevumi, kas 2018. 

gadā sastādīja EUR 990 565 jeb 89% no plānotā. 

03.000 „Sabiedriskā kārtība un drošība” izdevumus veido Darba aizsardzības speciālista 

izdevumi, kas 2018. gadā bija EUR 3 810.  

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

tūrismu saistītie izdevumi, kas ir izlietoti 96% no precizētā plāna jeb EUR 80 951.  

05.000 „Vides aizsardzības” izdevumus EUR 50 093 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 1 

109 171 jeb 72% no plānotā. Salīdzinot ar 2017. gadu, izdevumi ir palielinājušies par EUR 

163 539 jeb 17%.  

08.000 „Atpūta, kultūra un reliģija” izdevumi ir EUR 666 885 jeb 85% no precizētā 

plāna. Izdevumi samazinājušies par EUR 177 021 jeb 21%. Tas izskaidrojams ar to, ka 2017. 

gadā tika pabeigta Atašienes kultūras nama būvniecība un 2018. gadā nebija īstenoti lieli 

investīciju projekti kultūras namu vai sporta zāļu attīstībai. Kopumā izdevumos iekļauti sporta 

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

09.000 „Izglītība” izdevumi ir EUR 3 229 715 jeb 94% no precizētā plāna, kas ir par 

EUR 116 728 vairāk nekā 2017. gadā. Pašvaldībai lieli izdevumi EUR 481 739 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 

palielinājušies, jo 2018. gadā tika saņemta lielāka mērķdotācija pedagogu atalgojuma 

nodrošināšanai. Novadam ir 7 izglītības iestādes, no kurām viena ir vidusskola, viena speciālā 

internātpamatskola un 5 pamatskolas. Vispārizglītojošo skolu izdevumi 2018. gadā bija EUR 

2 745 638. 

10.000 „Sociālā aizsardzība” izdevumi 2018. gadā bija EUR 1 779 160. Sociālā dienesta 

izdevumi 2018. gadā bija EUR 449 903, no kuriem pabalstos izmaksāti EUR 136 317, bet par 

pakalpojumiem sociālās aprūpes iestādēs samaksāti EUR 163 580. Bez tam bāriņtiesas izdevumi 

2018. gadā bija EUR 66 889. Nodarbinātības aģentūras programmas realizācijai iedzīvotāju 

nodarbināšanas pasākumiem izlietoti EUR 24 395. Pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 

izdevumi 2018. gadā bija EUR 1 324 627. 

2018. gadā no Valsts kases saņemti aizņēmumi EUR 1 083 473 apmērā, atmaksāto 

aizņēmumu apmērs bija EUR 761 796. 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2018. gadā bija EUR 1 845 040, kas ir par EUR 726 304 jeb 

65% vairāk nekā 2017. gadā. Lielāko īpatsvaru speciālā budžeta ieņēmumos 2018. gadā sastāda 

saņemtais transferts ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai maksājums – EUR 1 

117 924 jeb 60,6% no visiem speciālā budžeta ieņēmumiem, jo šajā gadā tika aktīvi tika 

turpināta grants ceļu pārbūve pagastos LAD projekta ietvaros un saņemti noslēguma maksājumi. 

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2018. gadā ir pieauguši un ir EUR 435 195, kas ir par 25% 

vairāk nekā pērn, savukārt autoceļu uzturēšanai saņemtais transferts ir 282 023 EUR. 

Savukārt, speciālā budžeta izdevumi 2018. gadā bija EUR 2 077 908.  

 

 

 



 

10.attēls. Speciālā budžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 2018. gadā, % 

Vairāk kā puse jeb 65,9% no kopējiem izdevumiem ir pamatkapitāla veidošana. 2018. 

gadā tika pabeigta Atašienes kultūras nama rekonstrukcija. Kā arī nodrošināts līdzfinansējums 

projektam “Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes 

paaugstināšanai” tehniskā projekta izstrādei. Šis projekts 2019. gadā tiks īstenots ar Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Ar dabas resursu nodokļa līdzfinansējumu un Eraf 

finansējumu tika īstenots projekts “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un 

atjaunošana dabas parkā “Laukezers””. Šie visi izdevumi bijuši no dabas resursu nodokļa 

ieņēmumiem. No Ceļu fonda līdzekļiem novirzīto līdzfinansējumu un Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu tika īstenoti Lauku atbalsta dienesta projektu 

konkursa Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014. - 2020. gadam apakšpasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

ietvaros iesniegtie un atbalstītie projekti. Katrā pagastā 2018. gadā tika pārbūvēts vismaz viens 

ceļš. Tā kā viss ELFLA finansējums vēl nav izlietots, tad 2019. gadā Krustpils novada 

pašvaldība turpinās pārbūvēt grants ceļus pagastos. 

Preces un pakalpojumi – 28,6 % jeb EUR 593 692. Šajā kategorijā pārsvarā ir izdevumi 

ceļu uzturēšanai Krustpils novadā, kā arī Vides un civilās aizsardzības dienesta uzturēšana. 

Pārējo sadalījumu pa ekonomiskajām kategorijām skatīt 10. attēlā. 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 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. 

5. tabula 

Krustpils novada pašvaldības īpašumu reģistrēšana zemesgrāmatā 2017. 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 1 941 406 306 020 1 635 386 

Ēkas 6 673 019 4 295 117 2 377 902 

Būves 6 030 173 25 028 6 005 145 

Dzīvokļi 261 101 18 635 242 466 

KOPĀ: 14 905 699 4 644 800 10 260 899 

Īpašuma veids Apjoms (ha) 

Zeme zem mežaudzēm 245,94 

Augļu dārzi un citi regulāri ražojošie 

koku stādījumi 
18,10 

Kopā: 264,04 

Avots: Krustpils novada pašvaldība 

 

Krustpils novada pašvaldība 2018. gadā ir saņēmusi 9 aizņēmumus no Valsts kases: 

 

 ELFLA projekta (Nr.17-05-A00702-000056) “Pašvaldības grants ceļu pārbūve 

Krustpils novada Kūku pagastā” īstenošanai 

 ELFLA projekta (Nr.17-05-A00702-000060) “Pašvaldības grants ceļu pārbūve 

Krustpils novada Vīpes pagastā” īstenošanai 



 ELFLA projekta (Nr.17-05-A00702-000058) “Pašvaldības grants ceļu pārbūve 

Krustpils novada Mežāres pagastā” īstenošanai 

 ELFLA projekta (Nr.17-05-A00702-000057) “Pašvaldības grants ceļu pārbūve 

Krustpils novada Krustpils pagastā” īstenošanai 

 ELFLA projekta (Nr.17-05-A00702-000061) “Pašvaldības grants ceļu pārbūve 

Krustpils novada Variešu pagastā” īstenošanai 

 ELFLA projekta (Nr.18-05-A00702-000068) “Pašvaldības grants ceļa Pāpuļi - 

Cīruļi pārbūve Krustpils novada Variešu pagastā” īstenošanai 

 prioritārā investīciju projekta “Gājēju un veloceliņa izbūve no Zīlānu ciema līdz 

Jaunās Muižas ciemam” īstenošanai; 

 pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā autotransporta iegādei 

(izpilddirektora automašīna); 

 ERAF projekta (Nr. 3.3.1.0/16/I/019) “Asfaltbetona seguma ceļa izbūve 

industriālas teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie 

Krustpils stacijas” īstenošanai 

 

6. tabula 

Saistību apjomi 2018. gadā (uz gada beigām), EUR 

Saistību mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

Saistības 

pavisam 

kopā 

Mežāres pamatskolas 3.kārtas rekonstrukcija, sporta zāles 

celtniecība 
10.06.2005 50 911 

Mežāres ciema ielu rekonstrukcija un apgaismojuma ierīkošana 21.06.2007 20 574 

Mežāres pamatskolas sporta zāles celtniecības darbu pabeigšana 20.06.2007 7 511 

Vienkāršotās renovācijas būvdarbi kompleksu pasākumu ieviešanai 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Variešu pagasta 

pirmsskolas izglītības iestādes "Varavīksne" ēkā, pārveidojot par 

Variešu sākumskolu 

18.06.2013 164 349 

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 14 437 



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 18 416 

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 60 434 

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

īstenošanai 
14.10.2014 54 186 

Projekta ''Variešu sākumskolas piebūves-mācību telpu un sporta 

zāles-būvniecība'' īstenošanai 
14.10.2014 855 872 

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 75 584 

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 7 014 

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

„Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Variešu ciemā 2. 

kārta” realizācijai 

06.05.2015 29 514 

Sūnu pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija 26.06.2015 242 154 

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošanai Spunģēnu ciemā (1.kārta) 21.07.2015 27 648 

Variešu sākumskolas piebūves – mācību telpu un sporta zāles - 

būvniecība; āra vingrošanas inventāra iegāde un uzstādīšana 
30.07.2015 5 145 

Brīvdabas estrādes izveides 1.kārta kultūras pasākumu norisei 

Zīlānu ciemā 
22.09.2015 87 569 

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Spuņģēnu ciemā (2.kārta) 21.12.2015 113 453 

Brīvdabas estrādes izveides 1.kārta kultūras pasākumu norisei 

Zīlānu ciemā 
01.04.2016. 113 850 

Prioritārā investīciju projekta “Atašienes kultūras nama pārbūve 

energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanai 
28.04.2017 164 730 

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegādei (pagastu pārvaldniekiem automašīnas) 
26.05.2017 34 716 



Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegādei (priekšsēdētāja automašīna) 
01.08.2017 19 859 

ELFLA projekta (Nr.17-05-A00702-000056) “Pašvaldības grants 

ceļu pārbūve Krustpils novada Kūku pagastā” īstenošanai 
31.01.2018 9 130 

ELFLA projekta (Nr.17-05-A00702-000060) “Pašvaldības grants 

ceļu pārbūve Krustpils novada Vīpes pagastā” īstenošanai 
31.01.2018 41 989 

ELFLA projekta (Nr.17-05-A00702-000058) “Pašvaldības grants 

ceļu pārbūve Krustpils novada Mežāres pagastā” īstenošanai 
31.01.2018 3 723 

ELFLA projekta (Nr.17-05-A00702-000057) “Pašvaldības grants 

ceļu pārbūve Krustpils novada Krustpils pagastā” īstenošanai 
31.01.2018 717 

ELFLA projekta (Nr.17-05-A00702-000061) “Pašvaldības grants 

ceļu pārbūve Krustpils novada Variešu pagastā” īstenošanai 
31.01.2018 61 079 

ELFLA projekta (Nr.18-05-A00702-000068) “Pašvaldības grants 

ceļa Pāpuļi - Cīruļi pārbūve Krustpils novada Variešu pagastā” 

īstenošanai 

08.10.2018 117 234 

prioritārā investīciju projekta “Gājēju un veloceliņa izbūve no 

Zīlānu ciema līdz Jaunās Muižas ciemam” īstenošanai 
01.08.2018 178 845 

pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegādei (izpilddirektora automašīna) 
06.04.2018 30 000 

ERAF projekta (Nr. 3.3.1.0/16/I/019) “Asfaltbetona seguma ceļa 

izbūve industriālas teritorijas sasniedzamībai un attīstībai 

industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” īstenošanai 

01.08.2018 101 728 

Kopā saistības 
 

2 712 371 

Avots: Krustpils novada pašvaldības dati 

Par 2018. gada pārskatu ir sniegts pozitīvs zvērinātās revidentes N. Pagrabnieces 

atzinums. Gada pārskats apstiprināts 2019. gada maija domes sēdē. Atzinums ir pievienots 

pielikumā (Pielikums Nr.1). 
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Krustpils novada pašvaldības iestāžu un nodaļu darbība 

Krustpils novada sociālais dienests 

Sociālais dienests ir Krustpils novada pašvaldības pakļautībā esoša iestāde ar centralizēto 

grāmatvedību, kas sniedz un organizē sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Krustpils novada 

iedzīvotājiem. Savā darbībā sociālais dienests ievēro sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipu-  

sociālo palīdzību klientiem sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma 

novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību. 

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām 

un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu 

darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 

Viens no galvenajiem Sociālā dienesta uzdevumiem ir iedzīvotāju informēšana par 

sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī palīdzības sniegšana dzīvokļu 

jautājumu risināšanā. 

Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus koordinē, plāno, organizē un sniedz 9 sociālā 

dienesta darbinieces, tajā skaitā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem. 

Savā darbībā sociālais dienests ievēro sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipu-  sociālo 

palīdzību klientiem sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma 

novērtējumu, individuālo paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši likumam “Par sociālo 

drošību”. 

Sociālajā dienestā darbu ar ģimenēm un bērniem veic viena sociālā darbiniece, kuras vadībā 

notiek dažādi izglītojoši pasākumi, kas stiprina ģimeņu savstarpējās attiecības, palīdz izprast 

vecumposmu īpatnības. Notiek regulārs psihosociālais sistēmiskais darbs, kura pamatā ir pozitīva 

attieksme un uzticēšanās klientam. 

Katrā novada pagastā bērniem ir iespēja bezmaksas piedalīties vasaras nometnēs, kuru 

norises laikā nometņu dalībnieki tiek iesaistīti savas dzīves vides uzkopšanā un uzlabošanā, veido 

savu atbildību pret novadu un valsti. 2018. gadā nometnēs piedalījās kopumā 113 bērni. 

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

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

bērnu vecumposmu īpatnībām. Atbalsta grupu noslēgumā tās dalībniekiem tiek organizēta 

ekskursija, lai iepazītos ar citās Latvijas pašvaldībās organizētajām biedrībām, kas sekmē 
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sabiedrības aktivitātes, ģimeņu ar bērniem vērtību saglabāšanu. 45 dalībnieki aktīvi darbojās atbalsta 

grupu nodarbībās. 

Sociālie pakalpojumi 

Aprūpes mājās pakalpojums nodrošināts 2018. gadā, pieņemot saistošos noteikumus Nr. 

2018/4 “Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Krustpils 

novadā”. 

Aprūpes mājās pakalpojumu kopumā saņem 11 personas – 3 vīrieši un 8 sievietes. Trīs 

personām noteikts 1. aprūpes līmenis, bet astoņām personām – 2. aprūpes līmenis. Aprūpes mājās 

pakalpojumu nodrošina 11 pašnodarbinātas personas.  

2018. gadā pakalpojums sniegts par summu 4374 eiro.  

Jauns pakalpojuma veids, kura pilotprojekts uzsākās 2017. gadā ir ģimenes asistents. 

Ģimenes asistents ir resurss sociālajam darbiniekam ar ģimenēm un bērniem. Ģimenes 

asistenta pakalpojums ir preventīvais darbs, kas nodrošina ģimenei atbalstu un apmācību sociālo 

prasmju apgūšanā, bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli 

izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu, lai novērstu bērnu izņemšanu no ģimenes. 

2017. gadā pakalpojumu saņēma 2 ģimenes, savukārt 2018. gadā pakalpojumu saņēma 5 

ģimenes. Pakalpojumu saņēmušajās ģimenēs ir 15 bērni. Asistenta pakalpojumu veic 2 personas, 

kuras reģistrējušās VID kā pašnodarbinātas personas. Pakalpojuma apmaksai izlietoti 2056 eiro.  

2018. gadā ģimenes asistenta pakalpojumu sniedz viena brīvprātīgā persona ģimenei, kurā ir 

trīs nepilngadīgi bērni.  

Attīstot ģimenes asistenta pakalpojumu, bērniem tiek saglabāta ģimeniska vide, uzlabotas 

vecāku sociālās prasmes un samazināti pašvaldības izdevumi pakalpojuma saņemšanai institūcijā. 

Psihologa pakalpojums nepieciešams dažādās dzīves situācijās – stresa situācijas 

pārvarēšanai, izpētes veikšanai par iespējamo vardarbību ģimenē. Sociālais dienests šo pakalpojumu 

pērk slēdzot pakalpojuma līgumu ar psihologu, kā arī izmanto valsts apmaksātos psihologa 

pakalpojumus.  

7. tabula 

Pašvaldības apmaksātie psihologa pakalpojumi 2016. -2018. gads 

Gads Personu skaits Summa eiro 

2016. 19 1720 

2017. 18 1399 

2018. 21 2108 



 
 

27 

8. tabula 

No valsts budžeta segtie psihologa pakalpojumi 2016. -2018. gads, skaits 

Gads Personu skaits 

2016. 5 

2017. 5 

2018. 8 

 

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni sociālo rehabilitāciju institūcijā vairāku gadu 

garumā saņem Nodibinājumā “Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles”, kurš atrodas 

Rugāju novadā.  

9. tabula 

No valsts budžeta segtie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā ģimenēm ar 

bērniem un pieaugušām personām, kuras cietušas no vardarbības 2016. -2018. gads, skaits 

Gads Personu 

skaits 

Pieaugušas 

personas, 

kuras cietušas 

no 

vardarbības 

2016. 6 - 

2017. 16 3 

2018. 24 6 

 

Ar Latvijas Bērnu fonda līdzdalību psiholoģisko palīdzību dzīvesvietā saņem bērni, kuri 

cietuši no prettiesiskām darbībām. Pilns konsultāciju cikls ir 10 nodarbības. 

Sociālais dienests slēdz Pakalpojuma līgumu ar psihologu un pēc atskaišu iesniegšanas 

Latvijas Bērnu fondā, pašvaldības izlietotie budžeta līdzekļi pakalpojuma sniegšanai tiek atgriezti. 

10. tabula 

Bērnu, kas saņem psiholoģisko palīdzību dzīvesvietā 2016. -2018. gads, skaits 

Gads Personu 

skaits 

2016. 8 

2017. 10 

2018. 5 
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Pašvaldības sociālā dienesta pienākums ir nodrošināt asistenta pakalpojuma sniegšanu 

personām ar invaliditāti.  

Sociālajā dienestā ir izstrādāti iekšējie noteikumi “Kārtība klienta sākotnējai izvērtēšanai 

asistenta pakalpojuma piešķiršanai Krustpils novada pašvaldībā”, jo sociālā dienesta pienākums ir 

pirms pakalpojuma piešķiršanas izvērtēt vai personai pakalpojums pienākas un kādā apmērā. 

11. tabula 

Personas, kas saņem asistenta pakalpojumu 2016. -2018. gads, skaits 

Gads Personu 

skaits 

2016. 16 

2017. 11 

2018. 12 

 

Ģimenēm un personām, kurām nav nodrošināta viena no svarīgākajām pamatvajadzībām- 

mājoklis, pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem ir tiesības lūgt piešķirt īres tiesības uz sociālo 

dzīvokli. 2018. gadā īres tiesības uz sociālo dzīvokli piešķirtas 3 ģimenēm, kurās ir 17 personas un 3 

atsevišķi dzīvojošām personām. 

Pēc novada iedzīvotāju lūguma Sociālais dienests nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ievietojot personas Krustpils novada pašvaldības aģentūrā 

“Jaunāmuiža”.  

Pēc iesnieguma saņemšanas dienesta darbinieki novērtē personas fiziskās un garīgās spējas, 

lai noteiktu aprūpes līmeni pirms ievietošanas aprūpes institūcijā. 

12. tabula 

Personu skaits, kas ievietotas Krustpils novada pašvaldības aģentūrā “Jaunāmuiža” 

2016. – 2018. gadā 

Gads Ievietoto personu 

skaits 

2016. 6 

2017. 10 

2018. 9 

 

Personām, kurām ir likumīgie apgādnieki, sociālais dienests nosūta uzaicinājumu ierasties 

sociālajā dienestā, lai izvērtētu apgādnieka maksātspēju. 2018. gadā pašvaldības aģentūrā ievietota 
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viena persona, kurai ir Civillikumā noteiktie apgādnieki, viena apgādnieka maksātspēja ir izvērtēta 

un pieņemts lēmums par atbrīvošanu no uzturmaksas segšanas.  

Pašvaldības aģentūrā ievietoto personu rīcībā ir 15% no vecuma vai invaliditātes pensijas 

apmēra. Uzturēšanās maksa ir 17,50 eiro dienā (2016. un 2017. gadā vienas dienas uzturēšanās 

maksa bija mazāka),  kura daļēji tiek segta no personas ienākumiem un iztrūkstošā daļa tiek segta no 

sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.  

13. tabula 

Krustpils novada pašvaldības aģentūrā “Jaunāmuiža” pakalpojumu saņēmušo personu 

skaits no Krustpils novada un segtais līdzfinansējums 2016. – 2018. gadā 

Gads Pakalpojumu 

saņēmušo 

personu 

skaits 

Līdzfinansējums 

eiro 

2016. 48 137979 

2017. 54 145137 

2018. 53 158878 

 

14. tabula 

Krustpils novada pašvaldības aģentūrā “Jaunāmuiža” pakalpojumu saņēmušo personu 

skaits pa pagastiem 2018. gadā 

Pagasts Pakalpojumu 

saņēmušo 

personu skaits 

Atašienes pagasts 7 

Mežāres pagasts 7 

Krustpils pagasts 8 

Kūku pagasts 14 

Variešu pagasts 8 

Vīpes pagasts 9 

Kopā 53 

 

2018. gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Viesītes 

sociālās aprūpes centrā saņem 1 persona, īslaicīgu pakalpojumu Aknīstes Valsts sociālās aprūpes 

centrā saņēma 1 persona, Jēkabpils sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrā pakalpojumu saņēma 7 

personas. 
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Veikta neatpazīta vīrieša līķa apbedīšana, pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem no 

Valsts policijas. 

Gada laikā pieņemti 110 lēmumi sociālo pakalpojumu jautājumos.  

Atsevišķu pabalstu (bērna piedzimšanas pabalsta, apbedīšanas  pabalsta, pabalsta pēc 

atgriešanās no ieslodzījuma vietas) un pakalpojumu (psihologa konsultācijas, sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu piešķiršanai institūcijā utt.) pieprasīšanai personas var iesniegt sociālajā dienestā 

Jēkabpilī vai pagastos pie sociālajiem darbiniekiem. 

Atzīšana par trūcīgu vai maznodrošinātu ģimeni (personu) 

un sociālo pabalstu piešķiršana 

 

2018. gada laikā pieņemti 1560 lēmumi par statusa un sociālo pabalstu piešķiršanu un 6 

lēmumi par atteikumu.  

Atteikuma iemesli:  

Lēmums par atteikumu Atteikuma iemesls Gadījumu 

skaits 

Piešķirt  GMI pabalstu Ienākumu neatbilstība 1 

Atzīt par maznodrošinātu Ienākumu neatbilstība 2 

Atzīt par maznodrošinātu Īpašumu skaits 2 

Atzīt par maznodrošinātu Īpašumu skaits, un nav uzrādīti 

faktiskie ienākumi 

1 

 

Izsniegtas 352 izziņas atzīšanai par trūcīgu ģimeni (personu) un 310 izziņas atzīšanai par 

maznodrošinātu ģimeni (personu).  

Rādītājs Personu skaits 

Personas, kurām no 2018.gada sākuma 

vismaz vienu dienu ir bijis spēkā trūcīgas 

personas statuss 

370 

Personas, kurām no 2018.gada sākuma 

vismaz vienu dienu ir bijis spēkā 

maznodrošinātas personas statuss 

310 
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Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikts, ka pašvaldība no pamatbudžeta 

izmaksā pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu.  

 

Pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksa samazinājusies 

pēdējo triju gadu laikā (2016- 2018).  

 

11.attēls. Izmaksātais pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 2016. 

- 2018. gadā, EUR 

15. tabula 

Pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai saņēmēju skaits 2016. - 

2018. gadā 

Gads Pabalstu saņēmušo 

personu skaits 

2016. 103 

2017. 100 

2018. 77 

 

Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas 

saņemt šo pabalstu pašvaldība ir noteikusi saistošajos noteikumos. 

2018. gadā palielinājusies pabalstos izmaksātā summa, pabalstu saņēmušo personu skaits 

savukārt samazinājies. 
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16. tabula 

Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta saņēmēju skaits 2016. – 2018. gadā 

Gads Pabalstu saņēmušo 

personu skaits 

2016. 642 

2017. 582 

2018. 512 

 

 

12.attēls Izmaksātais Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts 2016. – 2018. gadā, EUR 

Pabalstu veselības aprūpes nodrošināšanai piešķir pilnīgai vai daļējai samaksai par 

ārstēšanos slimnīcā, dažādu izmeklējumu apmaksai, briļļu un medikamentu iegādes izdevumu 

segšanai nepilngadīgajiem bērniem. 

2018. gadā minēto pabalstu saņēmušas 128 personas par kopējo summu 12713 eiro. 

Pēdējo triju gadu laikā trūcīgo personu skaits samazinājies. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos un pašvaldības saistošajos 

noteikumos paredzētos pabalstus piešķir pēc materiālās un sociālās situācijas izvērtēšanas – tie ir 

testētie pabalsti. 
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13.attēls Trūcīgo personu skaits Krustpils novadā 2016. – 2018. gadā 

Pabalsts krīzes situācijā (iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ) tiek piešķirts bez materiālā 

stāvokļa izvērtēšanas un ir noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pabalsta 

apmēru un gadījumus kādos to piešķir, pašvaldība nosaka saistošajos noteikumos.  

17. tabula 

Pabalsta krīzes situācijā saņēmušo personu skaits 2016. – 2018. gadā 

Gads Personu skaits ģimenēs, 

kuras saņēmušas 

pabalstu 

2016. 17 

2017. 18 

2018. 6 
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14.attēls Izmaksātais Pabalsts krīzes situācijā 2016. – 2018. gadā, EUR 

 

Bez materiālā stāvokļa izvērtējuma piešķir pabalstu bērniem bāreņiem, kuriem beigusies 

ārpusģimenes aprūpe līdz 24 gadu vecumam. 

 

 Gads Personu skaits kuras 

saņēmušas pabalstu 

2016. 13 

2017. 12 

2018. 13 

 

 

15.attēls Izmaksātais Pabalsts bērniem bāreņiem 2016. – 2018. gadā, EUR 

Pamatojoties uz Krustpils novada bāriņtiesas lēmumu bez vecāku gādības palikušie bērni 

tiek ievietoti audžuģimenē, pēc tam sociālais dienests noslēdz līgumu ar audžuģimeni par ikmēneša 
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pabalsta piešķiršanu bērna uzturam audžuģimenē, kā arī vienreizēja pabalsta apģērba, sadzīves 

priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. 

 

16.attēls Izmaksātais Pabalsts audžuģimenēm 2016. – 2018. gadā, EUR 

Gads Audžuģimeņu 

skaits 

Bērnu skaits, 

kuri uzturas 

audžuģimenē 

2016. 1 1 

2017. 1 1 

2018. 1 2 
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17.attēls Sociālo pabalstu izmaksas dinamika laika periodā no 2016. līdz 2018. gadam, 

EUR 

Pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva citu pabalstu piešķiršanā 

Pašvaldībai ir tiesības piešķirt cita veida pabalstus iedzīvotājiem, ja apmierināts iedzīvotāju 

pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, mājokļa pabalsta un 

pabalsta krīzes situācijā. 

Pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva izpaužas tādu pabalstu kā bērna piedzimšanas pabalsta, 

pabalsta izglītībai, pabalsta politiski represētajām personām, pabalsta apbedīšanai un pabalsta 

atgriežoties no apcietinājuma izmaksai. 

Pabalstus brīvprātīgai iniciatīvai izmaksā bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas, vienīgais 

vērtēšanas kritērijs ir atbilstība saistošajos noteikumos noteiktajam. 

Bērna piedzimšanas pabalsts: 

Gads Ģimeņu 

skaits 

Summa eiro 

2016. 80 22092 

2017. 62 17318 

2018. 45 11688 
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Pabalstu bērna izglītībai 100 eiro apmērā piešķir katram bērnam, kurš uzsāk pirmo reizi 

mācības 1. klasē, bet uzsākot jauno mācību gadu bērni vecumā no 5 līdz 18 gadiem no daudzbērnu 

ģimenēm un bērni, kuri kuriem nodibināta aizbildnība, vai ievietoti audžuģimenē, 2018. gadā 

pabalstu varēja saņemt 25 eiro apmērā. 

 

Gads Ģimeņu 

skaits 

Summa eiro 

2016. 125 9180 

2017. 130 9740 

2018. 131 10350 

 

Politiski represētās personas pabalstu saņem divas reizes gadā un 2018.gadā pabalstu saņēma 

28 personas par kopējo summu 4200 eiro. 

Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts gadījumos, ja nav tiesību uz citu valstī noteikto 

apbedīšanas pabalstu vai valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais pabalsts ir mazāks par 

pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu 430 eiro apmērā.  

  

Gads Gadījumu 

skaits 

Summa eiro 

2016. 39 6096 

2017. 45 5610 

2018. 32 6969 

 

Sociālā dienesta darbība ir vērsta uz to, lai sniegtā sociālā palīdzība un sociālā  palīdzība un 

sociālie pakalpojumi spētu apmierināt iedzīvotāju pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu 

līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.  

 

Pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža” 

Aģentūras funkcija ir sniegt ilgstošu un īslaicīgu sociālo aprūpi pensijas vecuma 

sasniegušajām personām, I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma, pārējām personām, 

kuras nonākušas krīzes situācijā. 

 2018. gadā aģentūra darbu turpina: 
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• ilgstošā sociālā aprūpe (pansionāta daļa); 

• īslaicīgā sociālā aprūpe; 

 Kopumā var nodrošināt 250 gultas vietas. 

 Aģentūrā gada laikā tika aizpildītas 69962 gultas dienas, kas ir par 3128 gultas 

dienām vairāk nekā 2017. gadā (66834 g/d). Lielākoties pieaugumu veicinājis noslēgtais sadarbības 

līgums ar Rīgas Labklājības departamentu. Vidēji dienā apkalpoti 192 klienti. 

Aģentūrā vidējais patstāvīgi strādājošo darbinieku skaits - 94 darbinieki. 

Plānoti jaunie pakalpojumi 2019. gadam (papildus esošajiem sniegtajiem pakalpojumiem): 

1. ĪSLAICĪGĀ SOCIĀLĀ APRŪPE (uzturēšanās laiks nav ierobežots) - tiek nodrošināti 

kopšanas līdzekļi, pamperi, toties klientiem ir jābūt nodrošinātiem ar saviem medikamentiem, 

apģērbu. 

2. DIENAS SOCIĀLĀ APRŪPE - (klients nāk ar saviem medikamentiem, apģērbu, 

pamperiem). Tiek nodrošināts ar ēdināšanu, sociālo aprūpi, nepieciešamības gadījumā tiek 

piesaistīta medicīniskā palīdzība. Klients ierodas no rīta un vakarā dodas uz savu dzīvesvietu. 

3. NAKTS MĪTNES PAKALPOJUMS 

4. TRANSPORTA PAKALPOJUMI  

5. TRAKTORTEHNIKAS PAKALPOJUMI – aršanas pakalpojums, kultivēšana, vagošana. 

6. DUŠAS PAKALPOJUMI ciemata iedzīvotājiem. 

7. TEHNISKO PALĪGLĪDZEKĻU UN FUNKCIONĀLO GULTU noma. 

Plānota sadarbība un telpu noma krīzes centra vajadzībām. 

2019. gadā jāveic iestādes pārreģistrācija Labklājības Ministrijas sociālo pakalpojumu 

sniedzēju reģistrā. 

Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” ieņēmumi 2019. gadam plānoti  EUR 1 312 690, 

izdevumu daļa sastāda EUR 1 316 856. No 2018. gada 1. janvāra tika palielināta uzturēšanās maksa 

pansionātā Jaunāmuiža uz 18 EUR. Aģentūrā vidēji uzturas 192 iemītnieki, no kuriem 9, kas 

ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim. Aģentūrā strādā 94 darbinieki. 

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. 
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Bāriņtiesas sastāvā strādā priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietniece, trīs bāriņtiesas locekles un 

bāriņtiesas sekretāre. Pilna darba slodze ir tikai bāriņtiesas priekšsēdētājai. Bāriņtiesas darbinieki 

regulāri pilnveido savas profesionālās zināšanas, apmeklējot Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijas (turpmāk – VBTAI), Latvijas Pašvaldību mācību centra organizētās maksas un 

bezmaksas apmācības, seminārus un kursus, lai pilnvērtīgi varētu veikt savus darba pienākumus un 

paaugstināt savu kvalifikāciju. 

Bāriņtiesai atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir jāievada ziņas par nepilngadīgām personām 

IeM IC NPAIS sistēmā, ko Bāriņtiesa arī aktīvi dara. 

Bāriņtiesa 2018. gadā vairākas reizes gan ar pašvaldības laikraksta, gan ar novada mājas 

lapas www.krustpils.lv starpniecību uzrunāja Krustpils novada iedzīvotājus un lūdza pārdomāt savas 

spējas un vēlmi sniegt ģimenisku vidi bērniem, kļūstot par audžuģimeni. 2018. gadā vienai personai 

tika piešķirts audžuģimenes statuss. Minētā audžuģimene darbojas joprojām.  

Kopš 2018. gada 1. jūlija spēkā stājās jauni 2018. gada 26. jūnija Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi” (turpmāk – atbalsta centrs), 

kuri uzliek par pienākumu Bāriņtiesai sadarboties ar audžuģimenes izvēlēto atbalsta centru (doties 

kopīgā apsekošanā, veikt sarunas ar personām u.tm.l.), kas tika izpildīts 2018. gadā.  

Saskaņā ar bāriņtiesā esošajiem reģistrācijas žurnāliem:  

- Nosūtītās korespondences žurnālā tika veikti 881 ieraksti.  

- Saņemtās korespondences žurnālā tika veikti 760 ieraksti.  

- Iesniegumu reģistrācijas žurnālā tika veikti 108 ieraksti.  

- Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu apliecību reģistrācijas žurnālā tika veikti 13 

ieraksti.  

- Bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumu pamatdarbības jautājumos reģistrācijas žurnālā tika 

veikti 37 ieraksti.  

- Tika sagatavoti 36 rīkojumi par atvaļinājumiem un komandējumiem.  

- No pašvaldības saņemto rīkojumu, lēmumu žurnālā tika veikti 46 ieraksti.  

Bāriņtiesā 2018. gadā tika pieņemti 48 lēmumi. Administratīvajā rajona tiesā netika 

pārsūdzēts neviens Bāriņtiesas lēmums.  

Par bāriņtiesas darbu Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā tika saņemtas 2 (divas) 

sūdzības. Par saņemtajām sūdzībām Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai tika sniegtas 
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atbildes un lietas materiālu kopijas, uz kurām netika saņemtas pretenzijas no Valsts Bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas, kas liecina, ka Bāriņtiesa rīkojās savas kompetences ietvaros.  

Bāriņtiesa apmeklēja “Supervīzijas un atbalsta grupas nodarbības”, kuras notika Latvijas 

pašvaldību mācību centrā Rīgā. Šīs nodarbības sniedz lielu atbalstu objektīvu lēmumu pieņemšanā 

un darbā ar ģimenēm. 

Aizgādības lietas 

Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide un katram bērnam ir neatņemamas 

tiesības uzaugt ģimenē, taču nereti vecāki nenodrošina atbilstošu bērnu aprūpi un uzraudzību, kā 

rezultātā nākas iejaukties iestādēm. 2018. gadā ar bāriņtiesas lēmumiem 6 personām tika pārtrauktas 

16 nepilngadīgo bērnu aizgādības tiesības, no tām 2 mātēm, 4 tēviem. Iemesls – vecāki 

nenodrošināja bērnu aprūpi un uzraudzību. Vienam tēvam divu bērnu aizgādības tiesības tika 

pārtrauktas, jo tika konstatēta vardarbība pret bērniem. Pārējiem vecākiem aizgādības tiesības tika 

pārtrauktas, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 22. panta pirmo prim daļu (bāriņtiesa, ierosinot lietu 

par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, veic riska novērtēšanu (vecāka līdzatkarība, 

problēmas neatzīšana u.tml.), informē vecāku par sekām un uzdod viņam sadarbībā ar sociālo 

dienestu noteiktā termiņā novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Ja vecāks šajā termiņā 

kavējas novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus un bērna palikšana ģimenē var radīt draudus 

bērna dzīvībai un veselībai, bāriņtiesa lemj par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam un bērna 

šķiršanu no ģimenes), jo pēc vecākam dotā termiņa viņš nebija novērsis bērna attīstībai nelabvēlīgos 

apstākļus un bērna palikšana ģimenē var radīt draudus bērna dzīvībai un veselībai.  

Bāriņtiesa Zemgales rajona tiesā iesniedza 2 prasības pieteikumus un tiesa ierosināja 

civillietas par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem. Vienas lietas izskatīšana turpināsies 2019. 

gadā, bet 2018. gadā celtajā prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākam prasība tika 

apmierināta 2018. gadā, un tiesa nolēma tēvam atņemt bērna aizgādības tiesības.  

2016. gada 1. janvārī stājās spēka grozījumi Bāriņtiesu likuma 22. pantā, kur tas tika 

papildināts ar pirmo prim daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesa, ierosinot lietu par bērna aizgādības 

tiesību pārtraukšanu vecākam, veic riska novērtēšanu (vecāka līdzatkarība, problēmas neatzīšana 

u.tml.), informē vecāku par sekām un uzdod viņam sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktā termiņā 

novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Ja vecāks šajā termiņā kavējas novērst bērna 

attīstībai nelabvēlīgos apstākļus un bērna palikšana ģimenē var radīt draudus bērna dzīvībai un 

veselībai, bāriņtiesa lemj par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam un bērna šķiršanu no 
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ģimenes. Pamatojoties uz šo likuma panta daļu Bāriņtiesā 2018. gadā tika ierosinātas 7 jaunas lietas, 

no kurām trīs lietu izskatīšana turpināsies 2019. gadā.  

Ārpusģimenes aprūpes lietu pārraudzība 

Bez vecāku gādības palikušiem bērniem primāri tiek meklēta iespēja augt pie aizbildņa vai 

audžuģimenē, institūcijās ievietojot bērnus tikai ar smagām veselības problēmām, kuriem atbilstošu 

aprūpi veselības stāvokļa dēļ nevar nodrošināt aizbildnis vai audžuģimene.  

Ārpusģimenes aprūpē 2018. gadā atradās 21 bērns, no tiem - aizbildnībā 19 bērni, 

audžuģimenē – 2 bērni, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 1 bērns 

(VSAC “Latgale” filiālē „Kalkūni”). 2018. gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā uzturēšanos pārtrauca 1 bērns, kurš tika nodots aizbildnībā. Līdz ar to ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā neatrodas neviens bērns.  

2018. gadā Bāriņtiesā tika nodibinātas 5 aizbildnības un tika iecelti 5 aizbildņi. Pēc citas 

bāriņtiesas lūguma 1 persona tika atzīta par atbilstošu aizbildņa pienākumu pildīšanai. Viena 

aizbildnības lieta tika saņemta pārraudzībai no citas bāriņtiesas.  

Kopā 2018. gada nogalē ir 13 aktīvās aizbildnības lietas.  

Krustpils novadā darbojas trīs viesģimenes, kuras periodiski uzņem ciemos bērnus, kuri 

atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs.  

Aizgādnības lietas 

Aizgādnībā esošie cilvēki ir pilngadīgas personas ar ierobežotu rīcībspēju. Bāriņtiesa 

piedalās lietas izskatīšanā tiesā, iesniedzot pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā par rīcībspējas 

ierobežošanu.  

2018. gadā viena aizgādnības lieta tika saņemta pārraudzībai no citas bāriņtiesas. Vienā 

aizgādnības lietā personai tika nomainīts aizgādnis (iepriekšējais aizgādnis miris).  

Aizgādnība var tikt nodibināta arī mantojumam, ja mantojuma atstājējam piederējis 

uzņēmums vai saimniecība un tā darbība jāturpina līdz brīdim, kad mantiniekiem apstiprinātas 

mantojuma tiesības. 2018. gadā bāriņtiesā tika ierosināta 1 lieta.  

Kopā 2018. gada nogalē ir 8 aktīvās aizgādnības lietas.  

Bāriņtiesa ne retāk kā vienu reizi gadā apseko aizbildņu un aizgādņu ģimenes un aizbildnībā 

esošos bērnus, kā arī aizgādnībā esošas personas, par ko noformē dzīves apstākļu apsekošanas aktus 

un sarunu protokolus, kuri glabājas lietās. Aizbildņiem un aizgādņiem līdz katra gada 1. februārim 

Bāriņtiesā ir jāiesniedz norēķins par aizbildnības un aizgādnības pārvaldību, un līdzekļu izlietojumu. 
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Bāriņtiesa uzraudzības ietvaros vismaz reizi gadā pieprasa ģimeni raksturojošu informāciju, tai 

skaitā izglītības iestādēm un ģimenes ārstiem, par to, vai aizbildnis pienācīgi rūpējas par saviem 

aizbilstamajiem, jo aizbildnis ir persona, kura iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, 

lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto aizbilstamajam vecākus, kā 

arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. 

Bāriņtiesu likums paredz to, ka bāriņtiesai ir tiesības ar bērnu vai aizgādnībā esošu personu 

veikt pārrunas bez citu personu klātbūtnes. Tāpat Bērnu tiesību aizsardzības likums un citi 

normatīvie akti paredz, ka visās lietās, kas saistītas ar bērna tiesību nodrošināšanu, iespēju robežās ir 

jānoskaidro bērna viedoklis.  

Nepilngadīgo mantas lietu pārraudzība 

Bērniem var piederēt naudas noguldījumi kredītiestādēs, nekustamie īpašumi vai kustama 

manta. Bez bāriņtiesas atļaujas, vecāki vai aizbildņi ar nepilngadīgo mantu rīkoties nedrīkst. Katru 

gadu bērna vecāki vai aizbildņi atskaitās bāriņtiesai par bērna mantas pārvaldību, iesniedzot gada 

norēķinu. Bāriņtiesa pārbauda šī norēķina pareizību, ja nepieciešams, pieprasa ziņas attiecīgai 

institūcijai.  

Nepilngadīgo mantas lietās 2018. gadā tika pieņemti 5 lēmumi par atļauju pieņemt 

nekustamo īpašumu vai mantojumu nepilngadīgo vārdā.  

2018. gadā tika ierosinātas trīs bērna mantas pārvaldības lietas.  

Kopā 2018. gada nogalē ir 12 aktīvās lietas par bērnu mantas pārvaldību. 

Citas lietas 

Lai efektīvāk nodrošinātu bērnu tiesību un interešu aizsardzību, lai uzlabotu situāciju 

novadā, strādājot ar ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, 

Bāriņtiesa kopā ar Krustpils novada pašvaldības Sociālo dienestu 2018. gadā turpināja organizēt 

starpinstitucionālās sanāksmes.  

2018. gadā bāriņtiesā notika 30 bāriņtiesas sēdes. Bāriņtiesa piedalījās 29 tiesas sēdēs – gan 

kā prasītāji, gan kā atbildētāji, gan kā trešās personas, kur tiek risināti jautājumi par bērnu 

dzīvesvietas noteikšanu, saskarsmes kārtības noregulēšanu, pagaidu aizsardzību pret vardarbību, 

adopciju, kā arī krimināllietās. Vienā no Krimināllietām Bāriņtiesa pārstāvēja pilngadīgu, 

rīcībspējīgu personu.  

Bāriņtiesa veic arī citas funkcijas, vadoties no starptautiskajiem un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem (Civillikums, Bāriņtiesu likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, u.c. ).  
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Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus arī citos gadījumos - sniegusi atzinumus pēc tiesu 

pieprasījuma, kas ir ļoti laikietilpīgs process.  

Bāriņtiesā 2018. gadā tika pieņemti 2 lēmumi par ģimenes valsts pabalsta izmaksu otram 

vecākam.  

Sniegta palīdzība gadījumos, kad vecāki nolēmuši vērsties tiesā ar prasības pieteikumu 

pagaidu aizsardzībai pret vardarbību. Šis pieteikums nozīmē, ka no ģimenes tiek izolēta vardarbīgā 

persona, vardarbībā cietušajam vecākam un bērniem paliekot dzīvesvietā. Likums nosaka, ka 

dzīvesvieta jāatstāj varmākam, policijas noteiktajā termiņā un uzraudzībā, sev paņemot tikai 

sadzīvei nepieciešamāko. Prasības pieteikumā pagaidu aizsardzībai pret vardarbību paredzēti arī citi 

ierobežojumi- aizliegums kontaktēties ar cietušo personu, aizliegums tuvoties un uzturēties noteiktās 

adresēs.  

Bāriņtiesa ir veikusi ģimeņu apsekošanu arī kopā ar sociālo dienestu, notiek intensīva 

sadarbība ar policiju, ar psihologiem, ar citām bāriņtiesām, ar probācijas dienestu un citām 

institūcijām. Tika izsniegti norīkojumi bezmaksas psihologa konsultāciju saņemšanai ģimenēm 

krīzes situācijās, pamatā pie Jēkabpils psihologa.  

Bāriņtiesu apliecinājumi 

Ņemot vērā, ka Krustpils novadā nav notāra, Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos 

sniedz palīdzību mantojumu lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara 

apliecinājumus un citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus, nodrošinot pakalpojumus Krustpils 

novada iedzīvotājiem (darījuma akta projektu sagatavošana, apliecināšana, testamentu sastādīšana 

un atsaukšana, pilnvaru sagatavošana, apliecināšana un atsaukšana, kopiju, norakstu, izrakstu 

pareizības apliecināšana, nostiprinājuma lūgumu sastādīšana, parakstu apliecināšana u.c.).  

Kopā veikti 355 apliecinājumi:  

 Atašienes pagasta pārvaldē - 69 apliecinājumi, 

 Mežāres pagasta pārvaldē - 44 apliecinājumi, 

 Kūku pagasta pārvaldē - 99 apliecinājumi, 

 Krustpils pagasta pārvaldē - 46 apliecinājumi, 

 Variešu pagastā - 58 apliecinājumi, 

 Vīpes pagasta pārvaldē - 39 apliecinājumi. 

Kopumā iekasējot valsts nodevu Krustpils novada budžetā 2854,67 EUR.  
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Darījumu dokumentiem, kuri tiek sagatavoti Bāriņtiesā, ir jāiegulda liels darba apjoms. 

Sagatavojot dokumentu projektus, tiek pārbaudītas datu bāzes par personām, par īpašumiem, kā arī 

to, vai personai ir rīcībspēja. Par ziņu pārbaudi datu bāzē atsevišķas nodevas netiek iekasētas. Daļa 

dokumentu, ņemot vērā personas veselības stāvokli, tiek apliecināti pie iedzīvotājiem dzīvesvietā, 

par ko papildus maksa netiek iekasēta.  

Papildus iedzīvotājiem tiek sniegta palīdzība prasības sniegšanai tiesā par uzturlīdzekļu 

piedziņu (sniegtas mutiskas konsultācijas un bez maksas sagatavoti prasības pieteikumi), sniegtas 

bezmaksas konsultācijas par paternitātes noteikšanu, apstrīdēšanu, laulības šķiršanu, mantojuma 

nokārtošanu, bērnu dzīvesvietas noteikšanu u.c.  

Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus kļūt par audžuģimeni, viesģimeni vai aizbildni, dāvājot iespēju 

bērniem augt vai ciemoties ģimeniskā vidē! 

 

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.  

Skola īsteno trīs speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām, divas speciālās pirmskolas izglītības programmas un divas profesionālās 

pamatizglītības programmas: 

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(kods 21015811); 

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911); 

 speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 

21015921); 

 profesionālā pamatizglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi” (kods 

22811021); 

 profesionālā pamatizglītības programma „Būvdarbi” (kods 22582011); 
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 speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911);  

 speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods 01015811). 

Skolas darbības mērķi ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas 

nodrošinātu valsts speciālās pamatizglītības mērķu un uzdevumu izpildi.  

2017./2018. mācību gadā Antūžu speciālajā internātpamatskolā mācījās 81 izglītojamais. 

Antūžu speciālo internātpamatskolu 2018. gadā absolvēja 12 izglītojamie(2.a kurss – 5, 9.kl – 7 )  

2018./2019.m.g. uz 1. septembri skolā mācās 85 izglītojamie, uz 2018. gada 7. janvāri 82 

izglītojamais, ir 15 klašu komplekti, 7 audzināšanas grupas, tai skaitā pirmskolas. 2018. gada 

septembrī skolā tika uzņemts 21 audzēknis.  

Audzēkņu skaits samazinājies gan demogrāfisko tendenču dēļ, gan arī vispārējās izglītības 

skolās integrējot bērnus ar speciālajām vajadzībām. 

Skolēnu skaitam ir tendence samazināties, kaut arī jaunieši pēc 9.klases absolvēšanas labprāt 

turpina mācības mūsu iestādē. Profesionālās izglītības programmu audzēkņi veiksmīgi apgūst amata 

prasmes prakses uzņēmumos, no kuriem skola saņem pozitīvas atsauksmes par pilnvērtīgo zināšanu 

apguvi mācību procesā izglītības iestādē.  

Problēmas rada mazais skolēnu skaits jaunākajās klasēs, kā rezultātā esam spiesti veidot 

apvienotās klases, kas ievērojami sarežģī mācību procesu. 

Skolā strādā 34 pedagogi, no tiem 15 maģistri, un 27 tehniskie darbinieki (tai skaitā 4 

sezonas kurinātāji). Darbinieku kolektīvs lielāko daļu ir nemainīgs. Vairums darbinieku ir pieredzes 

bagāti, kuri speciālās izglītības sistēmā ir nostrādājuši vairāk nekā desmit gadus.  

Grāmatvedības darbs tiek veikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

2018. gada ieņēmumus veido: 

 pašvaldības saņemtie transferti 765 265 EUR; 

 pašu ieņēmumi 3 420 EUR. 

Saimnieciskajā gadā iestādes funkciju un uzdevumu izpildei, atbilstoši prioritātēm un 

vajadzībām izmantoti 772 842 EUR, no tiem 5 948 EUR kapitālizdevumu segšanai. Regulāri tiek 

izvērtēts līdzekļu izlietojuma optimālākais risinājums. Preču un pakalpojumu izdevumi segti 114 

288 EUR apmērā. Pedagogu darba slodze un atalgojuma apmērs katru mācību gadu tiek noteikts 
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tarifikācijā. Saimnieciskā personāla likmes un atalgojuma apmērs noteikts štatu sarakstā. Patstāvīgi 

darbojas ar rīkojumu nozīmēta iepirkumu komisija un norakstīšanas komisija. 

 

Informācija par būvniecības norisēm KRUSTPILS novadā 2018. 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. 

18. tabula 

Ekspluatācijā nodotie objekti juridiskām personām, kas finansēti no valsts un pašvaldības 

budžeta līdzekļiem, Krustpils novada administratīvajā teritorijā 2018. gadā 

Būves nosaukums, adrese  Pasūtītājs Kopējās 

izmaksas (€) 

1.Ceļa Nr.6-13 Spolāni - Dārzupīte 

(0,00km-1,68km) pārbūve, Kūku pagasts, 

Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

 

94327,49 

2.Kultūras nama pārbūve, Ceriņu iela 1, 

Atašienes, Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

 

238610,37 

3.Ceļa Nr.6-39 Zīlāni - Jaunāmuiža 

(0,00km-0,97km) pārbūve, Kūku pagasts, 

Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

 

 

56529,78 

4.Ceļa Nr.5-10 Vīpes skola - Luksti 

(0,00km-3,1km) pārbūve, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

 

 

195601,80 

5.Ceļa Nr.1-24 Darvasbrenči - Kaķīši 

(0,00km-0,40km; 2,30km-3,21km) 

pārbūve; Krustpils pagasts, Krustpils 

novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

 

 

 

103237,01 

6.Ceļa 4-3 Atašiene – Joksti - Zalāni 

(1,50km-2,45km; 6,40km-7,90km) 

pārbūve; Atašienes pagasts, Krustpils 

novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

 

 

 

125200,77 

7.Uguns novērošanas torņa pārbūve; 

“Kūku tornis”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads 

Zemkopības ministrijas 

Valsts meža dienests 

 

 

45582,88 

8.Ceļa 3-3 Ļamāni - Luksti (0,00km-

1,25km) pārbūve; Mežāres pagasts, 

Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

 

 

65858,09 

9.Ceļa 2-22 Kaupernieki - Ieriņi (0,00km- Krustpils novada  
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2,76km) pārbūve; Variešu pagasts, 

Krustpils novads 

pašvaldība  

245254,49 

10.Ceļa 3-14 Kropiņi - Druvasnieki 

(1,50km-4,30km) pārbūve; Mežāres 

pagasts, Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

 

 

130103,27 

11.Valsts nozīmes ūdensnotekas 

Donaviņa, ŪSIK 43132:01, pik.35/00-

105/39 pārbūve; Variešu pagasts, Kūku 

pagasts, Krustpils novads  

VSIA “ZMNĪ”  

 

 

133501,27 

12.Ceļa 6-21 Pakalnes - Sūnas (0,00km-

1,90km) pārbūve; Kūku pagasts, Krustpils 

novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

 

 

144993,66 

13.Stāvlaukuma izbūve; Kūku pagasts, 

Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

 

104627,95 

14.Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma 

izveide; Vīpes pagasts, Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

 

65984,30 

15.Pašvaldības ceļa “Kazubrenči - 

Stacija” pārbūve; Krustpils pagasts, 

Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

 

 

337304,98 

16.Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu būvniecība; Antūži, Variešu 

pagasts, Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

 

 

76910,71 

17.Ceļa 2-8 Pāpuļi - Cīruļi (2,57km-

2,94km) pārbūve; Variešu pagasts, 

Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

 

 

148935,01 

Avots: Krustpils novada Būvvaldes dati 

Salīdzinot ar 2017. gadu ekspluatācijā pieņemto objektu skaits juridiskām personām ir 

palielinājies. 

19. tabula 

Ekspluatācijā nodotie objekti par privātajiem līdzekļiem Krustpils novada administratīvajā 

teritorijā 2018. gadā 

 

Būves nosaukums, adrese  Kopējās 

izmaksas (€) 

1.Palīgēkas jaunbūve, “Kļaviņas”, Kūku pagasts, Krustpils novads  

35000,00 

2.Saimniecības ēkas būvniecība, “Amuči”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads 

 

12000,00 

3.Dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēkas jaunbūve, “Punu 

Muižnieki”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

 

30000,00 

4.Ģimenes mājas un saimniecības ēkas jaunbūve, „Catlaksis”, 

Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads 

 

80000,00 
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5.Dzīvojamās ēkas jaunbūve, “Tūjas”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads 

 

100000,00 

6.Meliorācijas sistēmas “Lauces” pārbūve,  Mežāres pagasts, 

Krustpils novads 

 

159099,30 

7.Meža meliorācijas sistēmas “Pelečāres” pārbūve,  Atašienes 

pagasts, Krustpils novads 

 

39809,40 

8.Šķūņa pārbūve, “Biksti”, Vīpes pagasts, Krustpils novads  

22000,00 

9.Pirts pārbūve, “Ozollejas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads  

20000,00 

10.Granulu rūpnīcas kravu kontroles ēkas jaunbūve, “Ābeles”, 

Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads 

 

50000,00 
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Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 iepriekšējos divos gados un kārtējā gadā plānotie pasākumi 

 

2018. gadā Krustpils novada pašvaldības darbs bija vērsts uz mūsu novada iedzīvotāju dzīves 

vides kvalitātes uzlabošanu. Šim mērķim tika izmantots ne tikai no Eiropas Savienības struktūrfondiem 

un citiem avotiem piesaistītais finansējums, bet arī novada budžetā paredzētie līdzekļi Investīciju plānā 

iekļautajiem pašvaldības projektiem. 

Kopumā 2018.gadā Krustpils novada pašvaldībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu 

finansējuma piesaisti ir realizēti 19 projekti, kuri aptver dažādas pašvaldības darbības jomas – ceļu 

infrastruktūras uzturēšanu, dabas vides sakārtošanu, izglītību un kultūru, iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

paaugstināšanu. Septiņu projektu realizācijā arī tika iesaistīts ārējs finansējums – Jaunatnes 

programmas izstrāde finansēta no IZM valsts programmas, zivju resursu aizsardzības pasākumu trīs 

projektu realizāciju atbalstīja Zivju fonds, divu projektu tradicionālajā amatniecībā realizāciju– Valsts 

Kultūrkapitāla fonds, vienu uz Daugavas ielejas attīstību vērstu projektu  – biedrība “Daugavas 

Savienība”.  

Izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu novada 

teritorijā gandrīz divdesmit kilometru kopgarumā tika pārbūvēti desmit pašvaldības grants ceļi, kopumā 

piesaistot 1 188 301,50 EUR struktūrfondu finansējuma. Kā Eiropas Savienības projektu savstarpēji 

papildinošs projekts tika īstenots Mežāres kultūras nama pagasta pārvaldes ēkas ieejas mezglu pārbūves 

projekts ar kopējo izmaksu summu 43 590,03 EUR, kuras procentuāli lielāko daļu sastāda pašvaldības 

līdzfinansējums. Arī Rogāļu gravā Kūku pagastā, izbūvējot kāpnes un laipu, būtiski uzlabojās 

aizsargājamā dabas objekta - Rogāļu akmens – pieejamība. Ar ELFLA līdzfinansējumu novada 

teritorijā tika uzsākta vēl sešu projektu realizācija, kuru īstenošanas gaitā 2019.gadā tiks atjaunota 

pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēma “Mežāre” Mežāres pagastā, pārbūvēts pašvaldības grants ceļš 

“Prodsala- Uģernieki” Krustpils pagastā, uzstādīti informācijas stendi visos novada pagastos, daļēji 

atjaunots apgaismojums Jaunāsmuižas ciemā, uzstādītas vingrošanas iekārtas pie Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskolas. Minēto projektu īstenošanas gaitā pašvaldības teritorijai tiks piesaistīti vēl 180 

919,58 EUR struktūrfondu finansējuma, bet pašvaldība šo projektu realizācijas līdzfinansēšanai 

ieguldīs vairāk kā 20 000 EUR.  

Ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu tika realizēti divi projekti  - 

“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un atjaunošana dabas parkā “Laukezers”” un 
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“Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā 

teritorijā pie Krustpils stacijas”. Pirmā projekta rezultātā dabas parkā “Laukezers” uzbūvēja 

infrastruktūras elementus aktīvās atpūtas dabā mīļotājiem un automašīnu stāvlaukumu pie Laukezera 

galvenās pludmales par kopējo summu 204 859,99 EUR (ERAF finansējums – 160 002,84 EUR). 

Projekta “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai 

industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” ietvaros tika pārbūvēts un noasfaltēts pašvaldības ceļš 

“Kazubrenči - Stacija” 1,12 km garumā, ar kopējām projekta izmaksām 345 044,09 EUR (ERAF 

finansējums 245 717,98 EUR, valsts budžeta dotācija 13 008,60 EUR). 

Ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu, sadarbībā ar IZM Krustpils novada izglītības 

iestādes īsteno projektus "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" un “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, ar mērķi nodrošināt izglītības pakalpojuma 

daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kā arī mazināt to bērnu un 

jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Aizvadītajā gadā individuālā atbalsta 

nodrošināšanai izglītojamajiem kopumā izmantoti  vairāk kā 35 000 EUR ESF finansējuma. Savukārt 

ar mērķi uzlabot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību Krustpils 

novada iedzīvotājiem, no 2017.gada līdz 2019.gadam pašvaldībā tiek īstenots projekts “Veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem”. 2018.gadā nodarbību, 

pasākumu un aktivitāšu nodrošināšanai izmantoti 31 911,08 EUR ESF finansējuma, projekta norisēs 

iesaistījušies vairāk kā 800 apmeklētāji, galvenokārt Krustpils novada iedzīvotāji. 

Līdztekus Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajiem projektiem, Krustpils novadā aktīvi ir 

noritējusi arī pašvaldības investīciju plāna realizācija. Līdzekļus investīciju plānā iekļauto objektu 

uzlabošanai, papildināšanai vai pat izveidošanai pašvaldība plāno savā budžetā, īpašas nepieciešamības 

gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu iegūstot pārdodot kādu īpašumu izsolē vai 

aizņemoties nepieciešamos līdzekļus Valsts Kasē. Tādējādi tikai ar pašvaldības spēkiem 2018. gadā 

atjaunota/izbūvēta publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra Atašienes, Spunģēnu un Zīlānu 

ciemā, pabeigti 2017.gadā uzsāktie Antūžu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un jauniešu aktīvās atpūtas 

laukuma Vīpes ciemā būvniecības darbi, veikta amatniecības centra “Māzers” telpu renovācija 

energoefektivitātes paaugstināšanai un izstāžu zāles iekārtojuma izveide, pabeigta, uzlabota 

centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamība Vīpes ciema iedzīvotājiem, izbūvēts gājēju celiņš 

Marinzejas muižas parkā uz atpūtas vietu Marija, uzsākta gājēju un velo celiņa, kas savienos Zīlānu un 

Jaunāsmuižas ciemā esošos celiņus, izbūve, labiekārtota teritorija pie vairākām kapsētām, uzstādītas āra 
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nestandarta vingrošanas iekārtas pie Krustpils pamatskolas. 2018.gadā uzsākti arī priekšdarbi vairākiem 

pašvaldībai nozīmīgiem objektiem, kuru būvniecība plānota 2019.gadā: izstrādāta būvniecības 

dokumentācija Mežāŗes kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcijai energoefektivitātes 

paaugstināšanai, Zīlānu ciema apgaismojuma izbūves 2.kārtai, bijušajai skolas ēkai Sūnās izstrādāts 

apkures sistēmas atjaunošanas projekts, izstrādāts būvprojekts notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvei 

pie Vīpes pamatskolas, sakārtotas zemes īpašuma tiesības Atašienes kultūras nama stāvlaukuma 

būvprojekta izstrādes uzsākšanai un apbūves tiesību jautājumi Spunģēnus un Jēkabpili savienojoša 

gājēju un veloceliņa būvprojekta izstrādes turpināšanai. 

Aizvadītajā gadā pašvaldība ir veikusi arī vairākus pasākumus novada  teritorijā esošo 

kultūrvēsturisko vērtību izpētē un popularizēšanā. Ar biedrības “Daugavas Savienība” finansējumu tika 

īstenots projekts “Caur vēstures prizmu - uz 12. gadsimtu!”, kurā tika izgatavots un Asotes pilskalna 

pakājē uzstādīts stends – pilskalna vēsturiskā retrospekcija. Krustpils novada pašvaldības īpašumā 

esošajam Valsts nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma objektam - Marinzejas muižas ēkai un parkam  - 

veikta vēsturisko ēku atjaunošanas darbu un parka labiekārtošanas uzsākšanai nepieciešamā pils ēkas 

mākslinieciski arhitektoniskā inventarizācija, parka izpēte, apsekošana un inventarizācija, parka 

labiekārtošanas koncepcijas izstrāde. Nemateriālā kultūras mantojuma – amatniecības prasmju – 

tālāknodošanai ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu amatniecības centrā “Māzers” norisinājās divi 

projekti "Simtgades podi godā celti" un "Simts gadi linu dreļļos".  

Domājot par Krustpils novada attīstību nākotnē, 2018. gadā ir uzsākta valsts programmas 

finansēta Jaunatnes programmas izstrāde un Krustpils novada Attīstības programmas 2020. - 2026. 

gadam izstrāde. Šo dokumentu izstrādes procesā  ir aicināti iesaistīties novada iedzīvotāji un uzņēmēji, 

izsakot savu viedokli aptaujās vai iesniedzot priekšlikumus un idejas publiskās pieejamības teritoriju 

attīstīšanai. 
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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 2019. 

gadam paredz īstenot sekojošas aktivitātes: 

1. Lietus ūdeņu novadsistēmas un auto stāvvietas izbūve Atašienes centrā pie kultūras nama 

izmantojot videi draudzīgus risinājumus; 

2. Sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana pie Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas (ELFLA); 

3. Labiekārtošanas darbi pie Atašienes pagasta pārvaldes ēkas;  

4. Sabiedriskā centra izveide Variešu ciemā - ēkas energoefektivitāti un vidi uzlabojoši 

būvdarbi pašvaldības īpašumā "Kokles"; 
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5. Stāvlaukuma pretī Vīpes pagasta pārvaldes ēkai rekonstrukcija; 

6. Vienota stila informatīvo stendu izveide Krustpils novada pagastos; 

7. Asfaltētā laukuma pie ēkas Kalmītes atjaunošana; 

8. Asfaltētā laukuma pie ēkas Daugavieši atjaunošana; 

9. Sūnu pamatskolas mācību korpusa energoefektivitātes un telpu mikroklimata uzlabošana; 

10. Sūnu pamatskolas pagalma labiekārtošana; 

11. Norādes zīmju uz Krustpils novada publiski pieejamiem objektiem izvietošana; 

12. Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes 

paaugstināšanai; 

13. Grīdas seguma nomaiņa Mežāres kultūras nama lielajā zālē; 

14. Būvniecības dokumentācijas izstrāde jumta un cokola siltināšanai, lietusūdeņu novadīšanas 

sistēmas rekonstrukcijai nekustamajā īpašumā Vālodzīte; 

15. Ēkas Kūkas 36 pārbūve - sanitārā mezgla izbūve ģimenes ārsta praksei paredzētajās telpās; 

16. Projekts "Atver sirdi Zemgalē"; 

17. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem; 

18. Pārrobežu sadarbība  aizsardzības un drošības jautājumos, civilās aizsardzības 

materiāltehniskās bāzes pilnveidošana; 

19. Ilgtspējīga vides apsaimniekošanas  sistēmas izveide risku novēršanai Zemgales plānošanas 

reģionā un nacionālajā dabas  parkā “Braslavskie ozera""; 

20. Krustpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas izstrāde; 

21. E-pakalpojumu ieviešana; 

22. Krustpils novada pašvaldības lauku ceļu pārbūve 1.kārta; 

23. Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Jaunās Muižas ciemā; 

24. Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Variešu ciemā (1.kārta); 

25. Asfaltbetona ielu seguma izveidošana Spunģēnu ciematā - Zaķu un Braslavas iela; 

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

27. Asfaltbetona ielu seguma izbūve Ceriņu ielā 110m garumā; 

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

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

30. Ielu apgaismojuma uzlabošana novada ciemos; 
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31. Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Kūku ciemā (1.kārta) - ciema ielu un publisko 

teritoriju apgaismojuma izbūve; 

32. Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Jaunās Muižas ciemā (1.kārta); 

33. Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Zīlānu ciemā (1.kārta) - Sarmas, Dārzupītes  

ielā; 

34. Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Antūžu ciemā; 

35. Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Medņu ciemā; 

36. Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Vīpes ciemā - Neretas iela, Vārkaļu iela, Jaunā 

iela; 

37. Esošo gājēju celiņu apgaismes armatūru nomaiņa Kūku pagastā - Zīlānu ciemā uz LED 

tehnoloģijām; 

38. Energoefektīvas apkures sistēmas izbūves projektēšana  (Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskola); 

39. Ūdenssaimniecības attīstība Variešu pagasta Antūžu ciemā - kanalizācijas trases remontdarbi 

un posma atjaunošana līdz ietekai; 

40. Mežāres katlumājas šķūņa jumta nomaiņa 2.kārta; 

41. Katlu mājas rekonstrukcija Variešu ciemā; 

42. Katlu mājas Dūmi rekonstrukcija Krustpils pagastā; 

43. Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu pārbūve pie Vīpes pamatskolas; 

44. Energoefektīvas apkures sistēmas ierīkošana vecajā Sūnu skolā; 

45. Meliorācijas sistēmas atjaunošana "Mežāre" Mežāres pagastā; 

46. Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada ūdenstilpēs; 

47. Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Marinzejas ezerā; 

48. Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Baļotes ezerā; 

49. Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Laukezerā; 

50. Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Ildzenieku ezerā; 

51. Zivju resursu  aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs; 

52. Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai 

industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas; 

53. Projekts "Proti un Dari!"; 
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54. Asfaltbetona seguma ceļa izbūve industriālajā zonā Krustpils pagastā bijušā Jēkabpils 

lidlauka teritorijā (projektēšana); 

55. Valsts nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma Marinzejas muižas ēkas un parka saglabāšana un 

atjaunošana multifunkcionālu pakalpojumu nodrošināšanai; 

56. Asotes pilskalna teritorijas labiekārtošana pieejamības apmeklētājiem uzlabošanai (Daugavas 

Savienība); 

57. Ieraugi un atklāj no jauna (Daugavas Savienība); 

58. Baļotes ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana. 

2018. gada 19. septembra domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par Krustpils novada attīstības 

programmas 2020. - 2026. gadam” izstrādes uzsākšanu. 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 2020. - 2026. gadam 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. 

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

gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”). 

 

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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2018. gadā tika uzsākts darbs pie Attīstības programmas 2020. – 2026. gadam izstrāde. Tās 

ietvaros tika organizētas tematiskās darba grupas, kuru mērķis bija noskaidrot pašvaldības 

administrācijas, iestāžu, kapitālsabiedrību speciālistu, uzņēmēju, NVO, kaimiņu pašvaldību u.c. 

iesaistīto pušu un interesentu viedokli par turpmākām Krustpils novada attīstības iespējām, 

aktualitātēm dažādās jomās, sadarbības iespējām.  

Tematisko darba grupu tēmas: 

1. Izglītība, kultūra, sports, jaunatnes politika, sabiedriskā kārtība un drošība; 

2. Bērnu un ģimeņu lietas, sociālā palīdzība un pakalpojumi, veselības aprūpe; 

3. Tehniskā infrastruktūra (lineārā, apkalpojošā, mobilitāte), komunālie pakalpojumi, 

energoefektivitāte, mājokļi, publiskā ārtelpa; 

4. Uzņēmējdarbība un NVO; 

5. Pašvaldības pārvaldība un sadarbība (iekšējā komunikācija un ārējā komunikācija, 

t.sk. kopīgo interešu teritorijas, funkcionālās saites, novada tēls, marketings). 

Tematiskās darba grupas tika organizētas 2019. gada 27. martā, 28. martā un 3. aprīlī, 

kopumā pulcējot 66 dalībniekus. Darba grupu norises vieta bija Krustpils novada pašvaldības 

administrācijas ēkas sēžu zāle Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a.  

Tematisko darba grupu dalībnieki tika iepazīstināti ar iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas 

rezultātiem, nozīmīgākajiem īstenotajiem projektiem konkrētā jomā, Attīstības programmas lomu un 

nepieciešamību, un izstrādes posmiem. Darba grupās dalībnieki darbojās grupās, kur sniedza idejas 

un vērtējumu par to, kas labs ir jau paveikts konkrētā jomā, kas vēl nav tika labi paveikts, kas būtu 

jāmaina un jāuzlabo turpmākajos gados. Tematisko darba grupu rezultāti tiks iekļauti Attīstības 

programmas sējumā Pašreizējās situācijas raksturojums, kā arī darba grupu dalībnieku priekšlikumi 

tiks ņemti vērā, izstrādājot Attīstības programmas vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus, nosakot 

rīcības virzienus, uzdevumus un rīcības. 
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Tūrisma attīstība Krustpils novadā 2018. gadā 

Krustpils novada primāro tūristu piesaistes objektu kopējais skaits tradicionālā izpratnē nav 

liels, ja salīdzina ar citiem populāriem tūrisma galamērķiem – pamatā to veido kultūrvēsturiskas 

nozīmes objekti (atsevišķi izdalot valsts un vietējas nozīmes), dabas objekti un aktīvās atpūtas 

vietas. Krustpils novada tūrisma piedāvājumā norādītas 22 dažādi apmeklētāju piesaistes objekti. 

Sekundāro tūrisma pakalpojumu klāstu Krustpils novadā veido 7 uzņēmumi – novadā  

darbojas  motelis “Sapnis”,  viesu māja “Avotiņi”, “Akmentiņi”, brīvdienu māja “Celmiņi”, 

“Martaskalns” un  lauku māja “Kieģeļmājas”. Novadā darbojas 2 sabiedriskās ēdināšanas 

uzņēmumi- kafejnīca “A12” un “Murdiņš”. 

Samērā maz ir tādu ceļotāju, kas brauc atpūsties tieši uz Krustpils novadu, līdz ar to viena no 

galvenajām mērķauditorijām ir caurbraucēji un atpūtnieki, kas dodas uz citiem galamērķiem. 

Vasaras un ziemas sezonā klientu loks sevišķi neatšķiras – caurbraucēji un pastāvīgie klienti 

iegriežas visa gada garumā. Nakšņošanas sektorā konkurence ir vāja, jo arī piedāvājums ir ļoti mazs, 

ceļotājiem nav daudz izvēles iespēju nakšņošanai. Naktsmītņu piedāvājums vasaras sezonā vairāk 

vērsts uz pasākumu organizēšanu (jubilejas, bērnu ballītes, kāzas, bēres) – šos pakalpojumus 

lielākoties izmanto Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji un  ciemiņi no apkārtējiem novadiem. Ziemā 

vērojams liels klientu apsīkums, savukārt pavasara mēnešos naktsmītņu pakalpojumus izmanto 

semināru dalībnieki, studentu salidojumu dalībnieki, kā arī uzņēmumi, kas rīko korporatīvos 

pasākumus. 

Tūristu TOP 3  objekti Krustpils novadā 

1. Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija Atašienē; 

2. Kristakrūga skatu tornis; 

3. Krustpils novada ūdenstilpes- Laukezers, Baļotes ezers un Marinzejas ezers. 

2018. gada sākumā starptautiskā izstāžu centra telpās jau 25. reizi pulcējās tūrisma nozares 

profesionāļi un ceļotgribētāji starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū “Balttour 2018”. Arī 

Krustpils novads, startējot kopējā Zemgales stendā, apmeklētājus iepazīstināja ar aktualitātēm 

tūrismā. Ar dažādām interesēm atbilstošu piedāvājumu izstādē bija pārstāvētas visas 22 reģionā 

ietilpstošās pašvaldības, kas tradicionāli apvienojušās sešos sadarbības puduros. Vienu no tiem 

veidoja Krustpils novads ar Jēkabpils pilsētu. Izstādes apmeklētājus priecēja Krustpils novada izdotā 

tūrisma kartes un tūrisma pakalpojuma sniedzēju sagatavotie informatīvie materiāli. Krustpils 
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novada stendā bija iespējams iepazīties ar aktuālo informāciju tūrisma jomā, salikt īpaši šai izstādei 

veidotu puzli - cimdiņu, aplūkot keramiķes Inetas Dzirkales māla izstrādājumus, pielaikot 

amatniecības centra “Māzers” adītos cimdiņus un nogaršot “Kikijas darbnīcas” garšīgās piparkūkas.  

Kopējam Zemgales stenda noformējumam oriģinalitāti piešķira katrai pašvaldībai īpaši izveidota 

krāšņa pastmarka, kas sevī ietvēra pašvaldības nosaukumu, ģerboni un konkrētajai teritorijai 

visraksturīgākā tūrisma objekta vai ainavas fotoattēlu. Uz Krustpils novada pastmarkas attēlots 

Baļotes ezers putna lidojumā. Katram Zemgales novadam un pilsētām bija izgatavotas arī drukātas 

pastkartes, ko stenda apmeklētāji bez maksas kā sveicienu varēs nosūtīt kādam īpašam cilvēkam, 

aicinot viņu apceļot Zemgali. Norādot precīzu saņēmēja pasta adresi, turpat stendā minēto pastkarti 

varēja iemest speciālā pastkastītē, bet organizatori pēc izstādes noslēguma nodrošināja tās 

nosūtīšanu. Kopumā izstādes apmeklētāji  izrādīja lielu interesi par aktīvās atpūtas iespējām, 

piedāvājumu ģimenēm ar bērniem, kā arī  lielo tūristu grupu atpūtas iespējām. 

Preiļos tika aizvadīts piektais Latvijas tūrisma informācijas tirgus. Tirgū piedalījās Latvijas 

tūrisma informācijas sniedzēji gan  Latvijas, gan no Lietuvas – TIC pārstāvji, reģionālās tūrisma 

asociācijas un citas ar tūrismu saistītas organizācijas, novadu mājražotāji un amatnieki. Tirgus tika 

rīkots jau piekto reizi, lai aicinātu ceļotājus apmeklēt dažādas Latvijas vietas, popularizēt reģionu un 

novadu tūrisma piedāvājumu – maršrutus, apskates objektus, ekskursijas. Krustpils novadu tūrisma 

informācijas gadatirgū pārstāvēja tūrisma, jaunatnes lietu speciāliste Angelīna Tukiša, keramikas 

darbnīca “Zaļbirzes” un atpūtas vieta “Daugmales”. Tirgus apmeklētājiem Krustpils novada stendā 

bija iespēja iepazīties ar aktuālo informāciju  par tūrisma iespējām un pasākumiem novadā. 

Erudītākie izstādes apmeklētāji piedaloties Krustpils novada logo - cimdiņa puzles salikšanā, varēja 

iegūt oriģinālus suvenīrus. Atpūtas vieta “Daugmales” aicināja ikvienu izbaudīt neaizmirstamu laivu 

braucienus pa Daugavu, Aivieksti, Dubnu vai Neretu. Savukārt, keramikas darbnīca “Zaļbirzes” 

demonstrēja to, cik skanīgam jābūt māla traukam. Tirgus laikā apmeklētājiem bija iespēja piedalīties 

dažādās loterijās un laimēt kādu no dalībnieku sarūpētajām pārsteiguma balvām. Amatnieki un 

mājražotāji piedāvāja savus izstrādājumus, degustācijas, darbojās radošās darbnīcas. Tāpat visu 

pasākuma laiku notika dažādi muzikāli priekšnesumi, kas priecēja gan tirgus dalībniekus, gan 

apmeklētājus. Pasākuma ietvaros norisinājās gadatirgus, kas pulcēja pircējus no Preiļiem un tuvākās 

apkaimes, bet tirgotājus – no visas Latvijas un arī kaimiņvalstīm. 

2018. gada maijā ar plašu un daudzveidīgu programmu tika atklāta Krustpils novada tūrisma 

sezona, simbolizējot ne tikai dabas pamošanos, bet arī cilvēku interesi apskatīt Latvijas skaistākās 
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vietas, tostarp Krustpils novadu. Krustpils novada tūrisma sezonas atklāšanas pasākums nu ir kļuvis 

par tradicionālu pasākumu, kas norisinās ik gadu maija mēnesī. 2018. gadā Krustpils novada tūrisma 

sezona Vīpes pagasta atpūtas vietā “Daugmales” tika atklāta ar laivu braucienu pa Daugavu. Diena 

iesākās ar jaudīgu grupas "Jauda” koncertu. Pēc tam motoklubu pārstāvji pasākuma apmeklētājiem 

ļāva izbaudīt neaizmirstamus, adrenalīna piesātinātus mirkļus. Dienas gaitā pasākuma apmeklētāji 

varēja iepazīties ar Krustpils novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu, izbaudīt laivu 

braucienus pa Marinzejas ezeru, radošajās darbnīcās kopā ar biedrību “Silta sirds” darināt gaismas 

ķermeņus, kā arī gida pavadībā izzināt Marinzejas muižas noslēpumus. Vakara noslēgumā seno deju 

grupa “Magnolia” pasākuma apmeklētājiem caur deju uz mūziku ļāva aizceļot uz 19. gadsimtu. 

“Magnolia” rādīja 19. gadsimta balles deju meistarklases un stāstīja par tā laika balles un deju 

tradīcijām. Savukārt Kūku pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Minima” priecēja klātesošos ar 

muzikāliem priekšnesumiem. 

2018. gada vasarā norisinājās vēl nepieredzēta Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes 

ekspedīcija ar mērķi pirmo reizi izstrādāt publiski pieejamu, vienotu karti Latvijas lielākās upes 

ūdenstūrisma ceļam. Ekspedīcijā ar plostiem bija devusies 5 vides ekspertu komanda un 10 

brīvprātīgie palīgi, mērojot ūdens ceļu no Daugavas augšteces Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, 

līdz Mangaļsalas bākai Rīgā, kopā veicot 352 kilometrus. Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes 

ekspedīcija piestāja arī Krustpils novadā. Ekspedīcija piestāja dažādās Krustpils novada apskates 

vietās, lai izpētītu to piemērotību laivotājiem. 

Ar Daugavas Savienības un pašvaldības finansiālu atbalstu tika realizēts projekts “Caur 

vēstures prizmu – uz 12.gs”. Projekta ietvaros ar ainavu arhitektes Māras Urtānes un arheologa Jura 

Urtāna palīdzību pēc Elvīras Šņores Asotes pilskalna rekonstrukcijas tika izveidots Asotes pilskalna 

pils inversēts zīmējums. Izmantojot iegūto zīmējumu, tika izveidots caurspīdīgs vides objekts ar 

iezīmētām pils un tā nocietinājuma kontūrām - tādejādi ikvienam pilskalna apmeklētājam tiks 

sniegta iespēja acu priekšā uzburt seno pili. 2019. gada septembrī Asotes pilskalnā notika svinīga 

vides objekta atklāšana. Arheologs Juris Urtāns un ainavu arhitekte Māra Urtāne klātesošajiem 

sniedza izzinošu stāstījumu par Asotes pilskalnu, tā vēsturu, uzbūvi un tā nozīmi. Savukārt par 

1951.gada izrakumiem Asotes pilskalnā stāstīja to dalībniece Stefānija Urtāne. Biedrība “Kroma 

kolna brouliste” klātsesošajiem demonstrēja senos tērpus, ieročus, notika cīņu 

paraugdemonstrējumi. Vadītājs Aleksandrs Lubāns pastāstīja, ar ko viņi nodarbojas savās saiešanas 
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reizēs, kā viņi būvē savu pili Zundu ciemā, Dagdas novada Andrupenes pagastā. Pastāstīja, kā var 

kļūt par viņu brolistes biedru. 

2018. gada rudenī noslēdzās Latvijas simtgadei veltīto pārgājienu cikls. Kopumā tika  

organizēti 8 pārgājieni, pirmais no tiem norisinājās 2017. gada rudenī. Pārgājienā tika aicināti 

piedalīties kā lielie, tā arī mazie gājēji, ģimenes ar bērniem un citi aktīvās atpūtas cienītāji. 

Dalībnieki nesteidzīgi, bez sacensības, varēja iepazīties un izbaudīt Krustpils dabas skaistumu un 

 kopīgos piedzīvojumos jaunatklāt kādus vēl neiepazītus mūsu novada stūrīšus. Jāatzīmē, ka 

pārgājienā dalībnieki nesacentās savā starpā, taču pārgājiena trasē pavadītais laiks tiks fiksēts un tā 

maršruts ir nopietns izaicinājums ikvienam tā dalībniekam. Ikviens pārgājiena dalībnieks, kurš 

kontrollaikā veic pārgājiena maršrutu saņem piemiņas nozīmīti un sertifikātu ar komandas 

fotogrāfiju. Pirmais pārgājiens 2016. gada nogalē norisinājās pie Vecās Sūnu pamatskolas. 

Pārgājienā pulcējās 15 komandas jeb 58 dalībnieki, lai pārvietojoties kājām (soļojot vai skrienot) 

veiktu 30 kilometrus garo, līkumoto un pauguraino trasi pa Sūnu apkārtnes  meža masīviem. Otrajā 

posmā, Namiķa  ezera apkārtnē, startēja  18 komandas jeb 103 dalībnieki, lai pārbaudītu savu spēku 

un izturību ne tikai 30 kilometru, bet arī  10 kilometru garā trasē. Trešais  posms norisinājās 

Timsmales  ezera (Baltezera)  apkārtnē, kura ir pievilcīga visos gadalaikos. Tās mazie meža un 

lauku celiņi ir īpašs baudījums dabas mīļotājiem un aktīvās atpūtas cienītājiem. Desmit  kilometru 

garā pārgājienā devās 4 komandas, savukārt 10 komandas pārbaudīja savus spēkus 30 kilometru 

maršrutā. Kopumā piedalījās 60 dalībnieki. Ceturtajā  pārgājienā Krustpils pagastā, kas sākās 

dzestrā, bet saulainā un skaistā svētdienas rītā, devās 31 komanda – 14 komandas 15 kilometru 

distancē un 17 komandas 30 kilometru distancē. Kopējais dalībnieku skaits – 118 dalībnieki.   

Piektais pārgājiens, kas sākās agrā, kurā termometra stabiņš bija nokrities līdz  - 19 grādu atzīmes 

pēc Celsija savu gribasspēku un spēju robežas pārbaudīja 55 dalībnieki. Piecpadsmit kilometru garā 

distancē  devās 7 komandas, savukārt 7 komandas pārbaudīja savus spēkus 30  kilometru distancē. 

Sestajā pārgājienā 87 aktīvās atpūtas cienītāji jaunatklāja un iepazina Vīpes pagasta dabas 

skaistumu. Kopumā pārgājienā piedalījās 23 komandas- 12 komandas startēja 15 kilometru distancē, 

savukārt 11 komandas 30 kilometru distancē. Uz septīto Latvijas simtgadei veltīto pārgājienu 

pulcējās 65 pārgājienu cienītāji. Trīsdesmit kilometru distancē izgāja 7 komandas, savukārt 30 

kilometru distancē 8 komandas. Noslēdzošais pārgājiena posms Latvijas simtgadei veltīto pārgājienu 

ciklā norisinājās 15. decembrī Sūnu apkārtnes meža masīvos un uz starta izgāja 72 dalībnieki. 

Ņemot vērā to, ka Pasaules veselības organizācija ir izpētījusi, ka katram cilvēkam, lai viņš būtu 
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vesels un nostiprinātu imunitāti, dienā jānoiet aptuveni 10 000 soļu vai septiņi kilometri, pārgājiena 

dalībnieki kopumā nogājuši  19 915 578 soļus jeb 14 465 kilometrus. 

 

Kultūras nozare Krustpils novadā 2018. gadā 

Salīdzinot ar 2017. gadu Krustpils novadā ir nemainīgs darbojošos kultūras namu skaits: 

septiņi kultūras nami, kuri joprojām aktīvi darbojas Atašienes, Mežāres, Vīpes, Krustpils, Kūku un 

Variešu pagastos. Variešu pagastā darbojas divi kultūras nami – Variešu pagasta centrā un Antūžu 

ciemā, kuru darbību vada viens darbinieks - pagasta kultūras darba organizators.  

Krustpils novadā kopumā strādā seši kultūras darba organizatori, katrā pagastā kultūras dzīvi 

vada viens kultūras darba organizators. Sākot ar 2018. gada martu novadā tika ieviesta jauna štata 

vienība - novada kultūras darba koordinators.  

Krustpils novadā, Vīpes pagastā darbojas Amatniecības centrs “Māzers”, kurš joprojām 

piedāvā apgūt prasmes kokapstrādē, aušanā, mašīnadīšanā un keramikas trauku izveidošanā. 

Krustpils novadā 2018. gadā darbojas 30 amatiermākslas kolektīvi:  

 6 vokālie ansambļi,  

 10 amatierteātri,  

 9 deju kolektīvi,  

 1 koris,  

 2 folkloras kopas,  

 1 tautas mūzikas spēlēšanas pulciņš  

 1 līnijdeju kolektīvs.  

Krustpils novadā kopskaitā ir aizvadītas 167 norises, no kuriem 28 ir bijuši pasākumi par 

maksu, bet pārējie 139 ir bijuši bez ieejas maksas.  

2018. gadā Atašienes pagastā norišu skaits ir 40, Mežāres pagastā – 20, Vīpes pagastā – 22, 

Krustpils pagastā – 36, Kūku pagastā – 28 un Variešu pagastā – 21.  

Norišu apmeklētības skaits pavisam kopā sastāda 12 009, no kuriem 2315 apmeklētāju 

ieradās uz maksas pasākumiem, bet uz bezmaksas 9694. 

Katra pagasta kopīgais kultūras norišu apmeklējumu skaits ir: 

 Atašienes pagastā – 3610,  

 Mežāres pagastā 1039,  

 Vīpes pagastā – 825,  
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 Krustpils pagastā – 2580,  

 Kūku pagastā – 1630  

 Variešu pagastā – 2325.  

Datu analīzei pieejami portāla kultūrkarte.lv dati. 

Nozīmīgākie kultūras pasākumi 2018. gadā: 

 2.03. Dižkoncerts “Ceļā uz Lielajiem Dziesmu un Deju svētkiem” Mežāres KN;  

16.03. Novada Leģionāru diena Kūku pagasta Sūnu pamatskolā;  

18.03. Atašienes KN atvēršanas svētki pēc KN renovācijas;  

6.04. Krustpils novada darbinieku godināšanas pasākums Atašienes KN;  

7.04. Variešu pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Malduguns” 20 gadu jubilejas pasākums 

Variešu KN;  

4.05. Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītie Baltā galdauta svētki katrā 

pagastā;  

25. - 26.05. Teātru festivāls “Āksts - 2018” Variešu pagastā;  

21.06. Saulgriežu svētki Asotes pilskalnā, Kūku pagastā;  

30.06 – 8.07. Krustpils novada 3 kolektīvi piedalās Vislatvijas Lielajos Dziesmu un Deju 

svētkos Rīgā Mežāparkā un Daugavas stadionā;  

14.07. Krustpils novada svētki “Svētki, kas vieno” Variešu pagastā;  

21.07. Kūku pagasta estrādes “Mārdadzis” vārda došanas svētki Zīlānos;  

28.07. Annas un Jēkaba diena un folkloras kopu sadziedāšanās “Atašīnes suseklis”;  

4.08. Zirgu jāšanas sporta sacensības “Svētki kopā ar zirgiem” Krustpils pagastā;  

11.08. Mārdadža estrādē 100-gades Zaļumballe Zīlānu ciemā;  

14.09. Grāmatu svētki Marinzejas muižā Atašienes pagastā;  

3.11. Novada Zemnieku svētki Krustpils pagasta KN;  

18.11. Latvijas valsts 100-gadadienas svinīgs pasākums “Ar saknēm debesīs” Mežāres KN; 

 8.12. Novada amatiermākslas svētki Mežāres KN. 

SABIEDRĪBAS INFORMĒTĪBA 

Krustpils novada pašvaldība aktīvi turpina sadarboties ar citām pašvaldībām pieredzes 

apmaiņas nolūkā. 2018. gadā pieredzes apmaiņās dažādās interesentu grupās Krustpils novada 

pašvaldības uzņēma ciemos arī citu pašvaldību darbiniekus. Novada domes priekšsēdētājs regulāri 
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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 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.  

2018. 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”, „Vidusdaugavas 

Televīzija”, „Brīvā Daugava”, „Jaunais Vēstnesis”, reklāmas izdevumiem “Ceturtdiena”, “Vērtīgs”, 

portāliem „radio1.lv”, „jekabpilslaiks.lv”.  

2018. gadā bija liela iedzīvotāju aktivitāte Krustpils novada sociālajos tīklos. Krustpils 

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

 

 

Priekšsēdētājs        K. Pabērzs 

 

http://www.krustpils.lv/
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2.pielikums 

 

 


