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IEVADS 

 Krustpils novada attīstības programma 2020. - 2026.gadam (turpmāk tekstā – Attīstības programma) 
ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka Krustpils novada vidēja termiņa 
attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa 
stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, kas nodefinēti Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. -
2030.gadam. 

 Attīstības programmas izstrāde uzsākta, pamatojoties uz 2018. gada 19. septembra Krustpils novada 
pašvaldības domes sēdes lēmumu “Par Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes 
uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.9, 1.punkts) un tā pielikumu Darba uzdevums Krustpils novada attīstības 
programmas 2020.-2026.gadam izstrādei. 

 Attīstības programma izstrāde tiek veikta saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” (19.05.1994.), 
Teritorijas attīstības plānošanas likumu (13.10.2011.), Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” u.c. spēkā esošo Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām. 

 Attīstības programma izstrādāta, ievērojot Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. -
2030.gadam un izvērtējot Nacionālo attīstības plānu 2014. - 2020.gadam, Zemgales plānošanas reģiona 
attīstības programmu, nozaru plānošanas dokumentus, kā arī izvērtēti to pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumenti, ar kurām robežojas Krustpils novads. 

 Kā palīgmateriāls Attīstības programmas izstrādē ņemta vērā Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas izstrādātā 
metodika “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (2019. gada 
7.janvāra redakcija). 

 Attīstības programmā ietilpst: 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums; 
2. Stratēģiskā daļa – ietvertas vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni (pasākumu kopums); 
3. Rīcības plāns – nozīmīgākie pasākumi un aktivitātes septiņu gadu periodam, lai īstenotu Stratēģiskā 

daļā izvirzītos vidēja termiņa uzstādījumus; 
4. Investīciju plāns – nozīmīgākās Krustpils novada pašvaldības investīcijas trīs gadu periodam, lai 

īstenotu Stratēģiskā daļā izvirzītos vidēja termiņa uzstādījumus un Rīcības plānā izvirzītās rīcības; 
5. Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība – noteikti rezultatīvie rādītāji un uzraudzības 

pārskata sniegšanas biežums un saturs. 

Attīstības programmas izstrādes gaitā 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. 
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 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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1. Izglītība, kultūra, sports, jaunatne, sabiedriskā kārtība un drošība 
2019.gada 27.marts 

1.1. Izglītība 

KAS IR LABS, KAS PAVEIKTS? KAS NAV TIK LABS? 

✓ Nodrošināta izglītības pieejamība visos 
novada pagastos 

✓ Pirmskolas grupas vispārējās izglītības 
iestādēs un speciālās izglītības iestāde 

✓ Nodrošināta bezmaksas ēdināšana (tikai 
novadā deklarētajiem bērniem) 

✓ Eiropas Savienības fondu apgūšana 
izglītības iestādēs 

✓ Tiek nodrošināts pašnovērtēšanas 
process izglītības iestādēs (kvalitatīvie, 
kvantitatīvie rādītāji) 

✓ Individuāla pieeja katram skolēnam 
✓ Apkārtējās vides izmantošanas iespējas 

mācību procesā 
✓ Pieejami B kategorijas autovadītāju kursi 

vidusskolā 
✓ Pieejams internāts vidusskolā un Antūžos 
✓ Valsts aizsardzības mācību programmas 

uzsākšana vidusskolā 
✓ Izglītības iestāžu savstarpējā sadarbība 

✓ Apvienotas klases dēļ mazā skolēnu skaita 
✓ Nav stabilitātes kadru jautājumā, bieži 

mainās pedagogi (īpaši fizikas, angļu, 
mūzikas skolotāji) 

✓ Samazinās bērnu skaits izglītības iestādēs 
✓ Novada skolām bieži vien jārisina sociālie 

jautājumi 
✓ Nav veikta skolu tīkla optimizācija 

(slēgšana) 
✓ Neapmaksā ceļa izdevumus uz skolu 

Krustpils pagastā deklarētajiem bērniem 
(izņemot uz Krustpils pamatskolu) 

✓ Ierobežotas mūžizglītības iespējas novadā 
✓ Novadā nav sporta, mūzikas skolas filiāles 

KAS JĀUZLABO, KO NEPIECIEŠAMS MAINĪT? 

✓ Veicināt jaunu pedagogu piesaisti izglītības iestādēs 
✓ Izveidot novadā sporta, mūzikas skolas filiāles 
✓ Pārskatīt skolēnu pārvadāšanas transporta ietilpību 
✓ Nodrošināt bezmaksas ēdināšanu citu novadu skolēniem, kas mācās Krustpils novada 

izglītības iestādēs 
✓ Izstrādāt īpašus piedāvājumus jeb programmas katrā izglītības iestādē, lai piesaistītu 

izglītojamos 
✓ Veicināt sadarbību ar citām institūcijām 
✓ Nodrošināt izglītības iestādēs materiāltehnisko bāzi atbilstoši kompetenču izglītībai 
✓ Mūžizglītības pieejamības uzlabošana iedzīvotājiem 
✓ Izglītības iestādēs piedāvāt akreditētas mūžizglītības programmas 
✓ Uzlabot sporta laukumu un bērnu rotaļu laukumu Vīpes pamatskolā 
✓ Veicināt pedagogu materiālo motivāciju 
✓ Sniegt izglītību uzņēmējdarbības prasmju attīstībā 
✓ Nepieciešams izveidot atbalsta personālu – sociālais pedagogs, logopēds, psihologs, u.c. 
✓ Vidusskolā nepieciešama profesionālās orientācijas programma (piemēram, celtnieki, namdari, 

šuvējas, pavāri, u.c.) 
✓ Apmaksāt ceļa izdevumus uz izglītības iestādi visiem Krustpils pagastā deklarētajiem bērniem 
✓ Iesaistīties ERASMUS programmā 
✓ Uzlabot pirmsskolas izglītības grupu darba laiku, to pieejamību, īpaši vasarā un skolu brīvlaikos 
✓ Organizēt un piesaistīt izglītojošas nometnes vasarā 
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1.2. Kultūra, kultūrvēsturiskais mantojums 

KAS IR LABS, KAS PAVEIKTS? KAS NAV TIK LABS? 
✓ Katrā pagastā ir saglabātas kultūras 

iestādes, nodrošināta amatiermāksla, 
saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu 

✓ Amatiermākslas kolektīvi piedalās 
Dziesmu un deju svētku procesā 

✓ Daļēji sakārtota kultūras iestāžu darba 
vide, bet nepieciešams sakārtot visas 
kultūras iestādes 

✓ Laba sadarbība izglītības iestādēm ar 
kultūras namiem 

✓ Sakrālā mantojuma saglabāšana 
✓ Latvisko tradīciju kopšana 
✓ Ir piedāvājums nodarbībām dažādos 

vecumposmos 
✓ Ir sadarbība starp novada kultūras 

iestādēm 
✓ Pašvaldībā strādā kultūras darba 

koordinators 
✓ Krustpils novada pašvaldības darba 

koordinatora vadībā izstrādāti kultūras 
namu 3 gadu attīstības plāni, kuru 
vispārējais mērķis nodrošināt katra 
pagasta iedzīvotāja labklājību - veselīgu, 
labvēlīgu un līdzsvarotu attīstību 

✓ Bibliotēkās ir lēns interneta ātrums 
✓ Samazinoties iedzīvotāju skaitam, 

samazinās kultūras pasākumu 
apmeklētāju skaits 

✓ Nav renovētas visas kultūras iestādes 
✓ Nevienlīdzīgs finansējums novada kultūras 

iestādēm 
✓ Maz pievērsta uzmanība kultūrvēsturisko 

ēku kompleksu apzināšanā un 
saglabāšanā 

✓ Pārklājas pasākumi pagastos 
✓ Cilvēkresursu trūkums 

 

KAS JĀUZLABO, KO NEPIECIEŠAMS MAINĪT? 

✓ Palielināt finansējumu interešu izglītības īstenotājiem 
✓ Dažādot pieaugušo interešu izglītības piedāvājumu 
✓ Antūžu kultūras namam nepieciešama renovācija, arī citām kultūras iestādēm, kuras nav 

renovētas 
✓ Ierīkot interneta pieslēgumu kultūras namos 
✓ Nepieciešama Kūku pagasta brīvdabas estrādes “Mārdadzis” infrastruktūras uzlabošana 
✓ Atašienē, Vīpē, Krustpilī, Mežārē un Variešos nepieciešama brīvdabas pasākumu vietu 

uzlabošana 
✓ Atašienes muižas kompleksa kultūrvēsturisko ēku apzināšana un sakopšana 
✓ Mežāres bibliotēkas  telpu remonts (iekļauts 2019.gada pašvaldības budžetā) 
✓ Uzlabot interneta kvalitatīvos rādītājus un attīstīt IT tehnoloģijas (multimediju) 
✓ Piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus 
✓ Piesaistīt speciālistus kultūras nozarei, piemēram, skaņotāju 

 

1.3. Sports un aktīvā atpūta 

KAS IR LABS, KAS PAVEIKTS? KAS NAV TIK LABS? 

✓ Pati novada vide un esošā infrastruktūra 
sniedz iespējas nodarboties ar sportu vai 
aktīvo atpūtu 

✓ Nodrošināts finansiālais atbalsts sportam 
no pašvaldības puses 

✓ Dalība projektos 
✓ Sporta pasākumu pieejamība un dažādība 
✓ Sporta komandas 
✓ Pasākumu atpazīstamība Latvijas un 

Baltijas līmenī 
 

✓ Sporta speciālistu / treneru trūkums 
✓ Sporta infrastruktūras nevienmērīgs 

pārklājums pa pagastiem 
✓ Nav sporta speciālista, kas koordinē un 

organizē sporta pasākumus visā novadā 
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KAS JĀUZLABO, KO NEPIECIEŠAMS MAINĪT? 

✓ Sporta inventāra pieejamības uzlabošana 
✓ Sporta pasākumu satura kvalitātes pilnveidošana 
✓ Aktīvās atpūtas centra “Sūnas” attīstība 
✓ Esošās sporta infrastruktūras ilgtermiņa noslogošana 

 

1.4. Jaunatnes politika 

KAS IR LABS, KAS PAVEIKTS? KAS NAV TIK LABS? 

✓ Iespējas un vēlme piedalīties dažādās 
aktivitātēs 

✓ Sēlijas novadu jauniešu dienas 
✓ Iespēja izvēlēties izglītības iestādes 
✓ Ārpusskolas nodarbību pieejamība 
✓ Jaunatnes darbs tiek veikts arī bibliotēkās 

un kultūras namos 
✓ Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras 

pieejamība 
✓ Sociālā dienesta organizētās nometnes 
✓ Pašvaldības atbalsts jauniešu dalībai 

dažādās sporta sacensībās 
✓ Pašvaldībā strādā jaunatnes, tūrisma 

speciālists 

✓ Jauniešu pasivitāte, pašiniciatīvas trūkums 
✓ Līderu trūkums jauniešu vidū 
✓ Nav jauniešu telpu / centru 
✓ Nav attīstīta brīvprātīgā darba sistēma 
✓ Vienveidīgums ārpusskolas nodarbību 

piedāvājumā 

KAS JĀUZLABO, KO NEPIECIEŠAMS MAINĪT? 

✓ Veikt novada jaunatnes politikas plāna izstrādi un tās īstenošanu (2019.gadā uzsākts izstrādāt) 

 

1.5. Sabiedriskā kārtība un drošība 

KAS IR LABS, KAS PAVEIKTS? KAS NAV TIK LABS? 

✓ Ceļa infrastruktūra laba / vai ceļu tīkls, valsts 
galvenie autoceļi ir labā tehniskā kvalitātē/ 

✓ Drošības pasākumi 
✓ Notiek velo apmācības bērniem 
✓ Bērniem tiek nodrošināts skolēnu 

pārvadāšanas transports 
✓ Apgaismojuma izveide ciemu teritorijās 
✓ Pieejami valsts policijas iecirkņa inspektori 
✓ Vides un civilās aizsardzības dienests 

✓ Izglītojoša darba trūkums 
✓ Ēku neatbilstība bērnu un jauniešu nometņu 

rīkošanai saskaņā ar ugunsdrošību 
✓ Plūdu riska zona 
✓ Novadā nav izveidota Pašvaldības policija 

KAS JĀUZLABO, KO NEPIECIEŠAMS MAINĪT? 

✓ Nepieciešams pašvaldībā Darba drošības speciālists 
✓ Nelaimes gadījumu apdrošināšana riska profesijās 
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2. Bērnu un ģimeņu lietas, sociālā palīdzība, pakalpojumi un veselības 
aprūpe 

2019.gada 27.marts 

2.1. Bērnu un ģimeņu atbalsta politika 

KAS IR LABS, KAS PAVEIKTS? KAS NAV TIK LABS? 

✓ Bērna piedzimšanas pabalsts tiek maksāts 
✓ Tiek rīkoti bērnu svētki (kultūras pasākumi 

bērniem, pulciņi) 
✓ Iespēja strādāt jauniešiem no 15 gadiem 

pagastos (1 mēnesi vasaras sezonā) 
✓ Notiek Stipro ģimeņu pasākums 
✓ Izveidota starpinstitucionāla sadarbības 

grupa bērnu tiesību aizsardzības jomā 
✓ Bērnu vasaras nometnes tiek rīkotas 
✓ Pieejamas izglītības iestādes un 

pirmsskolas izglītības grupas pagastos 
✓ Novadā atrodas speciālā 

internātpamatskola 
✓ Tiek rīkotas atbalsta grupas vecākiem 
✓ Nevalstiskās biedrības darbojas šajā jomā 
✓ Tiek piedāvāta B kategorijas autovadītāju 

tiesību apguve Atašienes vidusskolā 
✓ Skolēnu ceļa izdevumu un ēdināšanas 

segšana u.c. finansiāls nodrošinājums, 
piem., Ziemassvētku paciņas pašvaldība 
nodrošina 

✓ Interešu izglītība, pašdarbnieku pulciņi 
✓ Bērnu rotaļu un sporta laukumi pieejami 
✓ Audžuģimenes izveide 
✓ Katra pagastā pieejama bibliotēka 

✓ Trūkst dzīvojamās platības, sociālo dzīvokļu 
✓ Maz darbavietu novadā, problēmas ar 

sabiedrisko transportu 
✓ Pirmsskolas izglītības nepieejamība 

vasaras mēnešos un skolēnu brīvlaikos 
✓ Trūkst audžuģimeņu, ģimenes asistentu, 

auklīšu dienesta (pašvaldība varētu 
nodrošināt ar telpu) 

KAS IR JĀUZLABO, KO NEPIECIEŠAMS MAINĪT? 

✓ Nepieciešams atbalsts aizbildņiem un aizgādņiem (nav finansiāla un psiholoģiska atbalsta ne no 
valsts, ne no pašvaldības) 

✓ Nodrošināt psihologa pieejamību (Sociālā dienestā ir pieejams psihologs) 
✓ Veicināt uzņēmējdarbību novadā, tādejādi nodrošinot iedzīvotājus ar darbavietām 
✓ Nepieciešami atbalsta pasākumi invalīdiem 
✓ Pilnveidot pašvaldības mājas lapu 
✓ Sociālajam dienestam, Bāriņtiesai nepieciešams specializēts transports (ar šoferi) 

 

2.2. Sociālie pakalpojumi, sociālā aprūpe 

KAS IR LABS, KAS PAVEIKTS? KAS NAV TIK LABS? 

✓ Pieejami ģimenes asistenti 
✓ Sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem 
✓ Aprūpes mājās pakalpojums tiek 

nodrošināts 
✓ Psihologa pakalpojums 
✓ Bērnu un jauniešu nometnes tiek rīkotas 
✓ Atbalsta grupas pieaugušajiem pieejamas 
✓ Sociālā palīdzība (pabalsti) no pašvaldības 
✓ Materiālie pabalsti 
✓ Ilgstošās sociālās aprūpes un reabilitācijas 

pakalpojums 

✓ Aprūpētāji nav Sociālā dienesta darbinieki 
✓ Sakarā ar pensijas paaugstināšanos 

personas nevar saņemt mājokļa pabalstu, 
maznodrošināto statusu 

✓ Transporta pakalpojuma trūkums 
(Sociālajam dienestam) 

✓ Trūkst dzīvesvietas personām ar maziem 
ienākumiem 



 

 

9 

✓ Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums 
✓ Sociālās reabilitācijas pakalpojums 

dzīvesvietā un institūcijā – ģimenēm ar 
bērniem 

✓ Sociālie dzīvokļi pieejami 
✓ Sadarbība ar institūcijām, starpprofesionāļu 

sadarbība 
 

KAS IR JĀUZLABO, KO NEPIECIEŠAMS MAINĪT? 

✓ Organizēt un nodrošināt aprūpētāju apmācības 
✓ Mobilās brigādes izveide (speciāls auto ar aprīkojumu un speciālistiem – ārsts, aprūpētājs, šoferis) 
✓ Nepieciešama higiēnas istabas iekārtošana katrā pagastā 
✓ Dienas centru izveide 
✓ Dzīvojamais fonds sociāli mazaizsargātām personām 
✓ Nepietiekama pieejamība psihologam, specifiski ar bērnu tiesību likumā noteiktām prasībām 

 

2.3. Veselības aprūpe, veselīga dzīvesveida veicināšana 

KAS IR LABS, KAS PAVEIKTS? KAS NAV TIK LABS? 

✓ Tiek īstenots Veselības veicināšanas 
projekts ar dažādām veselības uzlabošanas 
aktivitātēm 

✓ Ģimenes ārstu prakšu vietas katrā pagastā 
✓ Pašvaldības līdzfinansējums projektā 

“Dzīvo vesels”  
✓ Valsts apmaksātais medicīniskās aprūpes 

pakalpojums dzīvesvietā pēc ģimenes ārsta 
norīkojuma 

✓ Notiek sporta nodarbības ar treneri 
✓ Tiek rīkota sporta dienas ģimenēm 
✓ Komandu sporta sacensības (volejbols, 

futbols, u.c.) 
✓ Redzes pārbaude katrā pagastā 

✓ Nav zobārstniecības pakalpojuma 
✓ Ģimenes ārsts ne vienmēr ņem vērā, ka 

personai piešķirts trūcīgais statuss 
✓ Par maz pieņemšanas laiki  ģimenes 

ārstiem (1x nedēļā) 
 

KAS IR JĀUZLABO, KO NEPIECIEŠAMS MAINĪT? 

✓ Uzlabot ģimenes ārstu prakšu vietu infrastruktūru un aprīkojumu (pašvaldība 2019.gadā piedalās 
projektā) 

✓ Uzlabot sadarbību ar ģimenes ārstiem 
✓ Dažādot sporta pakalpojumus 
✓ Ievietot informāciju pašvaldības mājas lapā par ģimenes ārstu pieejamību 
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3. Tehniskā infrastruktūra, komunālo pakalpojumu attīstība, publiskā 
ārtelpa 

2019.gada 28.marts 

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

KAS IR LABS, KAS PAVEIKTS? KAS NAV TIK LABS? 

✓ Ir veikti pārbūves darbi pašvaldības grants 
ceļiem 

✓ Labs ceļu tīkls, novadu šķērso galvenie 
valsts ceļi un dzelzceļš 

✓ Pieejami projekti finansējuma piesaistei 
✓ Uzsākta gājēju un veloceliņa izbūve Zīlāni – 

Jaunā muiža 
✓ Uzsākti projektēšanas darbi gājēju un 

veloceliņam no Spuņģēniem līdz Jēkabpils 
pilsētai 

✓ Tiek veikta pašvaldības ceļu reģistrācija 
Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā 

✓ Tiek veikta ceļu dubultās virsmas apstrāde 
uz ciemiem – AS “Latvijas Valsts ceļi” to 
dara 

✓ Apgaismojuma ierīkošana pie gājēju ceļiem 
un veloceliņiem 

✓ Tūrisma vietās izveidoti stāvlaukumi 
✓ Krustpils novadā ir pieejami 2 lidlauki             

(Mežāres un Krustpils pagastos) 

✓ Finansējuma trūkuma dēļ, pašvaldības ceļi 
līdz šim pārbūvēti mazā apjomā 

✓ Nav šobrīd skaidrības par valsts plāniem 
(“Maskavas ceļa” izbūvē) 

✓ Mazs finansējums pašvaldības ceļu 
uzturēšanai 

✓ Sabiedriskais transports nekursē uz 
mazapdzīvotām teritorijām 

✓ Valsts policijai zema aktivitāte ceļu 
kontrolēšanā (šķīdoņa laikā) atļautās masas 
neievērošana - zīmes 

✓ Būvniecības procesu apgrūtina nesakārtotie 
zemes īpašumi 

✓ Nav sakārtots optiskā kabeļa pieejamības 
tīkls 

✓ Nolietojies skolēnu pārvadājumu transports 
✓ Nolietojušies stāvlaukumi pie pagastu 

pārvaldes ēkām (Sūnu pamatskola) 

KAS IR JĀUZLABO, KO NEPIECIEŠAMS MAINĪT? 

✓ Nepieciešama iekšpagalmu izbūve un sakārtošana novada ciemu pagalmos 
✓ Gājēju celiņa izveide Mežāres ciemā 
✓ Izvērtēt prioritāros ceļus, kuriem nepieciešams melnais segums 
✓ Veicināt sadarbību ar AS “Latvijas Valsts ceļi” 
✓ Zaļās enerģijas ieviešana, lai samazinātu degvielas izdevumus pašvaldības autotransportam 
✓ Gājēju celiņa izveide Variešu ciemā, Atašienes ciemā, Vīpes ciemā 
✓ Atjaunot skolēnu pārvadājumu transportu 
✓ Atjaunot stāvlaukumus un apgaismojumu pie pašvaldības iestāžu ēkām 
✓ Nepieciešama zemes īpašumtiesību sakārtošana 

 

3.2. Komunālā saimniecība, mājokļi, energoefektivitāte, publiskā ārtelpa 

KAS IR LABS, KAS PAVEIKTS? KAS NAV TIK LABS? 

✓ Regulāri tiek papildināti zivju krājumi 
✓ Realizēti ūdenssaimniecības projekti 
✓ Izveidoti bērnu rotaļu laukumi visos ciemos 
✓ Daļēji realizēti Lauku atbalsta dienesta ceļu 

pārbūves projekti 
✓ Nosiltinātas 2 daudzdzīvokļu mājas (Vīpē 

un Kūkās) 
✓ Tūrisma objektu sakārtošana, uzturēšana 
✓ Energoefektīvā ielu apgaismojuma 

ierīkošana ciemos 
✓ Atjaunotas siltumtrases – Variešos, Kūkās, 

Mežārē 
✓ Pašvaldības liela dotācija komunālo 

pakalpojumu nodrošināšanā 

✓ Nav realizēti visi ūdenssaimniecības projekti 
(2.kārta) 

✓ Maza iedzīvotāju aktivitāte daudzdzīvokļu 
māju siltināšanā 

✓ Nepietiekošs finansējums pašvaldības ceļu 
uzturēšanā un sakārtošanā 

✓ Nepieciešama katlu māju modernizācija 
✓ Nolietojies dzīvojamas fonds 
✓ Nepieciešams sakārtot daudzdzīvokļu māju 

iekšpagalmus 
✓ Maza iedzīvotāju aktivitāte atkritumu 

šķirošanā 
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(iedzīvotajiem). Tarifi, kas tika apstiprināti 
Domes sēdē un tiek piemēroti iedzīvotājiem, 
nesedz komunālo pakalpojumu 
pašizmaksu, it sevišķi apkurei 

✓ Pie atsevišķiem tūrisma apskates objektiem 
ir uzstādīti tūrisma plūsmas uzskaites 
skaitītāji 

✓ Nav nodrošināta ūdens pieejamība, 
atkritumu konteineri kapsētās, nolietojušies 
žogi 

✓ Liels parāds par komunālajiem 
pakalpojumiem 

✓ Lieli izdevumi komunālo pakalpojumu 
nodrošināšanā 

✓ Tehnisko projektu izstrāde pēc finansējuma 
iespējām, nevis pēc vajadzības 

✓ Nav noslēgti līgumi par atkritumu izvešanu 
viensētās 

✓ Dzīvojamā fonda trūkums piepilsētas 
pagastos 

KAS IR JĀUZLABO, KO NEPIECIEŠAMS MAINĪT? 

✓ Atsevišķu daudzdzīvokļu māju kanalizācijas sistēmu sakārtošana 
✓ Veicināt iedzīvotāju ieinteresētību daudzdzīvokļu māju siltināšanā 
✓ Veicināt iedzīvotāju ieinteresētību atkritumu šķirošanā 
✓ Rast finansējumu, lai kapsētās nodrošinātu ūdens pieejamību, atkritumu konteinerus, atjaunotu 

žogus (pašvaldībā ir plānots un pieejams finansējums šīm darbībām 
✓ Rast finansējumu pašvaldības ceļu sakārtošanai 
✓ Atkritumu laukumos nodrošināt videonovērošanu 
✓ Tūrisma infrastruktūras plūsmas uzskaite 
✓ Viedo skaitītāju (ūdens) ierīkošana 
✓ Realizējot projektus, rast finansējumu katlu māju modernizācijai 
✓ Veikt aktīvāku parādu piedziņu par komunālajiem pakalpojumiem 
✓ Valsts autoceļu V795 “Mežāre – Stūrnieki” noklāt ar dubulto bitumena segumu, valsts ūdensnoteku 

tīrīšana (Bērzaunes upe) 
✓ Pašvaldības darbība tiesvedībās komunālo pakalpojumu parādu piedziņas lietās 
✓ Jāuzlabo kapitālsabiedrības darbība 
✓ Nepieciešama Neretas upes tīrīšana (sanesumi, koki ,u.c.) 
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4. Uzņēmējdarbība un NVO 
2019.gada 28.marts 

4.1. Uzņēmējdarbība (valsts un pašvaldības atbalsta instrumenti, atbalstoša 
infrastruktūra uzņēmējdarbībai) 

KO SAGAIDĀM NO PAŠVALDĪBAS? KO SAGAIDĀM NO VALSTS?  

✓ Aktuālās informācijas aprite pašvaldības 
mājas lapā (grūti orientēties) 

✓ Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 
(saistošie noteikumi) 

✓ Informatīvie pasākumi pie uzņēmējiem uz 
vietas 

✓ Izbraukuma sanāksmes ar atgriezenisko 
saiti (publicitāte) 

✓ Pieredzes apmaiņas organizēšana un labās 
prakses pārņemšana 

✓ Ceļu infrastruktūras uzlabošana 

✓ Nodokļu atlaides mazajiem uzņēmējiem 
lauku apvidū 

✓ Samazināt birokrātiju un birokrātisko slogu 
✓ Projektus uzņēmējdarbības atbalstam, 

izvērtējot atrašanās vietu (priekšroka 
degradētajām, mazattīstītām teritorijām) 

✓ Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 
mazajiem uzņēmējiem 

✓ Sakārtot normatīvos aktus, kas regulē 
nepieciešamību sakārtot infrastruktūru, 
objektus 

KAS IR LABS, IZDEVIES JAU TAGAD KAS IR SLIKTS, JĀUZLABO? 

✓ Uzlabota industriālās teritorijas pieejamība 
Kūku un Krustpils pagastos 

✓ Konkurss jaunajiem uzņēmējiem “Lēciens 
biznesā”  

✓ Gadatirgus 2019 
✓ Tūrisma pakalpojumu popularizēšana 
✓ Zemnieku (perspektīvā rīkot – lauku 

uzņēmēju pasākumu) pasākums 

✓ Infrastruktūra, autoceļu tehniskā stāvokļa 
uzlabošana 

✓ Uzņēmējiem jāsakārto vide, kur gūst peļņu 
(mežizstrāde, lauksaimniecība) 

✓ Nepieciešams sakopt novadgrāvjus, lai 
uzlabotu hidromelioratīvo stāvokli  

✓ Nelabprāt sadarbojas ar pašvaldību 
✓ Sociālās uzņēmējdarbības atbalsts 
✓ Privātās publiskās partnerības ietvaros 

jābūvē daudzdzīvokļu mājas novada 
pagastos, kuros ir rinda uz dzīvokļiem 

 

4.2. Nevalstiskais sektors (tā loma novadā, aktivitātes, funkcijas) 

KAS IR LABS, KAS PAVEIKTS? KAS NAV TIK LABS? 

✓ Notiek NVO projektu konkursi Krustpils 
novadā 

✓ Īstenoti daudz un dažādi projekti 
✓ Līdzfinansējums lielākiem projektiem 
✓ Pozitīva sadarbība ar pagastu pārvaldēm 
✓ Sakoptākas teritorijas, kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana projektu 
īstenošanas rezultātā 

✓ Sabiedrības izglītošana 
✓ NVO atbalsts pasākumu organizēšanā 
✓ Nodrošināta dalība izstādēs 
✓ Informācija vienotā bukletā 

✓ Krustpils novada NVO atbalsta šauru loku 
✓ Nepietiekams projektu finansējums 
✓ Bez pamatojuma piešķir tikai pusi 

finansējuma 
✓ Pamatlīdzekļu iegādes atbalstīšana 
✓ Sabiedrības pasivitāte 
✓ Visāda veida ierobežojumi (valsts mērogā) 
✓ Sabiedriskā labuma organizācijām netiek 

ieskaitīti ziedojumi no uzņēmējiem, jo nav 
nodokļu atlaides 

✓ Naudas līdzekļu nevienmērīgs sadalījums 
valstī (sabiedriskā labuma organizācijām) 

KAS IR JĀUZLABO, KO NEPIECIEŠAMS MAINĪT? 

✓ Uzlabot komunikāciju pašvaldībai ar NVO sektoru (NVO sapulces) 
✓ Palielināt finansējumu projektiem 
✓ Trūkst pieredzes apmaiņas braucienu uz citām NVO 
✓ Varētu ātrāk sludināt projektus 
✓ Valsts mēroga projektu atbalsts (izlīdzināt) pa reģioniem 
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5. Pārvaldība un sadarbība 

2019.gada 3.aprīlis 

5.1. Pārvalde un iekšējā sadarbība, komunikācija ar iedzīvotājiem, novada tēls 

KAS LABS ĪSTENOTS, IEVIESTS? KAS NAV TIK LABS? 

✓ Tiek rīkoti Krustpils novada svētki (dažādi 
pasākumi – kultūras, sporta jomā, 
mūžizglītībā) 

✓ Novadam ir izveidots logo 
✓ Izdotas grāmatas par Krustpils novadu 

(piem., Krustpils hronika) 
✓ Tika uzrakstīta Krustpils novada dziesma 
✓ Regulāri tiek izdoti un pilnveidoti bukleti par 

Krustpils novadu 
✓ Regulāri iznāk informatīvais izdevums 

“Krustpils Novadnieks” 
✓ Tika rīkots bērnu zīmējumu konkurss, kā 

rezultātā tika izgatavots 2019.gada 
kalendārs 

✓ Tika izveidots buklets, kurā apkopotas bērnu 
teikas par Krustpils novadu 

✓ Darbs ar jaunatni 
✓ Atbalsts NVO un uzņēmējdarbībai 
✓ Dalība izstādēs – Balttur, Uzņēmēju dienas 

Zemgalē 
✓ Tiek organizēti pieredzes apmaiņas 

braucieni  

✓ Iedzīvotāju vienaldzība, pasivitāte 
✓ Dažāda darbinieku noslogotība pārvaldēs 
✓ Iedzīvotāju skaita samazināšanās 
✓ Netiek organizētas regulāras tikšanās ar 

iedzīvotājiem 
✓ Trūkst informācijas pašvaldības mājaslapā 
✓ Trūkst saliedētības administrācijas 

kolektīvā, savstarpējā komunikācijā 

KAS BŪTU JĀMAINA, JĀUZLABO?? 

✓  Veikt darbinieku noslogojuma izvērtējumu un optimizāciju, jo ne visi pašvaldības darbinieki ir 
vienlīdzīgi noslogoti 

✓ Jāuzlabo savstarpējā komunikācija, sadarbība novada administrācijā un struktūrās 

 

5.2. Krustpils novada ārējā sadarbība, kopīgās intereses, teritorijas, funkcionālās 
saites 

KĀDA VEIDA SADARBĪBA NOTIEK, KAS LABS IR PAVEIKTS? KAS BŪTU JĀUZLABO? 

✓ Būvvalde kopīga 
✓ Izglītības pārvalde kopīga 
✓ Kultūra (pasākums “Sēlija rotā”) 
✓ Veselības aprūpe, sociālā aprūpe 
✓ Civilā aizsardzība, vides dienests 
✓ Sports 
✓ Bibliotēkas (labs sadarbības modelis) 
✓ Jauniešu sadarbība (jauniešu apvienība 

SēJa)  

✓ Tūrisms – rīkot kopējas sezonas atklāšanas 
tikšanās apkārtējiem novadiem 

✓ Sporta pasākumu turnīri katru gadu citā 
vietā (nevis novada ietvaros, bet plašāk) 

✓ Interešu izglītība (pilsēta + novadi) 

KAS BŪTU JĀMAINA? KO VĒLAS KAIMIŅU PAŠVALDĪBAS NO KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS? 

✓ Stiprināt spēcīgu, plašāku Būvvaldi 
✓ Būvvaldes darbinieku sertifikācija, kvalifikācijas celšana 
✓ Palielinot darbinieku skaitu Izglītības pārvaldē, var izveidot kopēju pārvaldi ar pilsētu 
✓ Kopīgu projektu izstrāde (palielinot mērķauditoriju) 
✓ Speciālistu kontaktu uzturēšana (uzsvars uz pašvaldību Attīstības nodaļām) 
✓ Sociālo speciālistu, veselības speciālistu, u.c. speciālistu iniciatīvu izrādīšana – līderu izvirzīšana 
✓ Kopīgs projekts – pie Jēkabpils reģionālās slimnīcas izveidot iespēju pārnakšņot, ja pacientu 

izraksta vakarā, ideja par līdzīgu ēku kā Rīgā “Vecāku māja” 
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✓ Starppilsētu autobusi nepietur Spuņģēnos, pilsētas autobusa maršruta pagarināšana 
✓ Kopējas intereses tilta būvniecībai pāri Daugavai 
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