
APSTIPRINĀTS 

Ar Krustpils novada domes  

17.08.2016. lēmumu (protokols Nr.11., 4.p.) 

Krustpils novada pašvaldības  

Attīstības programmas 2013.-2019 RĪCĪBAS PLĀNS 

SM1: Izglītots un aktīvs cilvēks. Iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana 

 

Nr. Rīcības (aktivitātes vai projekta) 
nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 

termiņš/periods 
Atbildīgais Finanšu 

resursi/avoti 

SM1 IZGLĪTOTS UN AKTĪVS CILVĒKS. IEDZĪVOTĀJU SKAITA SAGLABĀŠANA UN PALIELINĀŠANA  
VTP1 RADOŠS, APŅĒMĪGS UN IZGLĪTOTS CILVĒKS DROŠĀ VIDĒ 
RV1 Izglītība un sports 

U1 Uzlabot un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi, veicināt konkurētspēju 
R 1.1  Veikt Krustpils novada izglītības iestāžu 

optimizāciju 
Izstrādāts izglītības iestāžu attīstības plāns. 
 
Optimāli izveidots izglītības iestāžu tīkls 
novadā. 

2013. 
 

2015. 

Pašvaldība 
 
 

Pašvaldības budžets 
 

R 1.2  Veikt Krustpils novada izglītības iestāžu 
ēku rekonstrukciju /renovāciju 

Rekonstruētas /renovētas Krustpils novada 
izglītības iestādes 
 

2019. Plānošanas un 
attīstības nodaļa 
Pārvalžu vadītāji 

ES fondi, valsts 
finansējums, 

pašvaldības budžets 
R 1.3  Veikt Krustpils novada izglītības iestāžu 

sporta infrastruktūras rekonstrukciju  
Rekonstruētas/renovētas izglītības iestāžu 
sporta zāles un sporta laukumi 

2019. Plānošanas un 
attīstības nodaļa 
Pārvalžu vadītāji 

ES fondi, valsts 
finansējums, 

pašvaldības budžets 
R 1.4  Uzlabot Krustpils novada izglītības 

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

2019. Pārvalžu vadītāji 
Izglītības iestāžu 

direktori 

ES fondi, 
pašvaldības budžets 

R 1.5  Uzlabot praktisko iemaņu apgūšanas 
iespējas izglītības iestāžu skolēniem 

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

2013. 
 

2019. 
2019. 

Pārvalžu vadītāji 
Izglītības iestāžu 

direktori 

ES fondi, 
pašvaldības 

budžets, privātais 
finansējums 



R 1.6  Paaugstināt skolotājus un skolēnus 
motivāciju ārpusskolas aktivitātēm 

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

2019. Dome 
Pārvalžu vadītāji 
Izglītības iestāžu 

direktori 

pašvaldības budžets 

R 1.7  Attīstīt Krustpils novada izglītības 
iestādes kā daudzfunkcionālus centrus 

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

2019. 
 

2019. 

Dome 
Pārvalžu vadītāji 
Izglītības iestāžu 

direktori 
NVO 

ES fondi, 
pašvaldības 

budžets, privātais 
finansējums 

U2 Attīstīt un veicināt mūžizglītības iespējas 
R 1.8  Veicināt mūžizglītības iespēju attīstību Mūžizglītības attīstībai tiek izmantoti 

Krustpils novada iestādēs pieejamie resursi 
Pilnveidota sadarbība starp novada 
biedrībām un organizācijām, Tālākizglītības 
un informācijas tehnoloģiju centru 

2019. 
 

2019. 

Izglītības iestāžu 
direktori 

Kultūras namu 
vadītāji, TITC, 

bibliotēku vadītāji, 

ES fondi, 
pašvaldības 
budžets, privātais 
finansējums 

R 1.9  Atbalstīt NVO darbu mūžizglītības 
projektos 

NVO aktīva dalība mūžizglītības projektu 
organizēšanā un īstenošanā. 

2019. Pašvaldība, NVO ES fondi, 
pašvaldības 
budžets, privātais 
finansējums 

U3 Uzlabot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un attīstīt pakalpojumu dažādību 
R 1.10  Uzlabot un attīstīt sporta infrastruktūru 

un dažādot sporta veidu piedāvājumu 
Uzlabota esošā sporta infrastruktūra novadā.  
Izveidotas jaunas sporta būves ( volejbola un 
basketbola laukumi, u.c.). 
Paplašināta Spuņģēnu sporta zāle un 
izveidotas skatītāju tribīnes. 
Ierīkotas slidotavas. 
Ierīkotas slēpošanas trase (pie bijušās Sūnu 
skolas, pie Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskolas). 
Dažādoti pieejamie sporta veidi. 
Labiekārtotas atpūtas vietas pie ūdeņiem 

2019. 
2019. 

 
2019. 

 
2015. 
2015. 

 
 

2018. 
2017. 

 
Pašvaldība, 

 
 
 

LVM 

ES fondi, valsts 
finansējums, 
pašvaldības 
budžets, privātais 
finansējums 

R 1.11  Ierīkot atpūtas un sporta zonas novada 
ciemu teritorijās 

Katrā vietējas nozīmes centrā vismaz viens 
sporta/ aktīvās atpūtas un atpūtas laukums. 

2019 Pārvalžu vadītāji, 
Plānošanas un 

attīstības nodaļa 

ES fondi, valsts 
finansējums, 
pašvaldības budžets 

R 1.12  Organizēt sporta un aktīvās atpūtas 
pasākumus visām vecuma grupām 

Novada sporta svētki reizi gadā  
Regulāri sporta pasākumi un turnīri 
Regulāras jauniešu sporta spēles 
Netradicionālās sporta spēles 

2019. 
2019. 
2019. 
2019. 

Pašvaldība, 
Pārvalžu vadītāji 

pašvaldības budžets 

R 1.13  Piesaistīt speciālistu sporta dzīves 
organizēšanai 

Piesaistīts speciālists; 
Palielinās sporta komandu skaits dažādos 

2014. 
2019. 

Pašvaldība pašvaldības budžets 



sporta veidos 
Pieaicināti dažādu sporta veidu treneri 
Uzlabojušies sasniegumi sportā lokālā, 
reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī 
 

 
2015. 
2019. 

R 1.14  Atbalstīt veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu 

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

2019. 
 

2019. 

Pašvaldība ES fondi, valsts 
finansējums, 
pašvaldības budžets 

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

2019 Pašvaldība, Pārvalžu 
vadītāji 

ES fondi, valsts 
finansējums, 
pašvaldības budžets 

RV2 Kultūra un tradīcijas 

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

R 1.16  Uzlabot un modernizēt kultūras iestāžu 
materiāltehnisko bāzi 

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

2019. 
 
 
 
 

Pašvaldība, kultūras 
namu vadītāji, 

bibliotēku vadītāji 

ES fondi, valsts 
finansējums, 
pašvaldības budžets 

R 1.17  Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru Veikti kultūras namu telpu remonti. 
Uzlabota siltumapgāde Atašienes un Antūžu 
kultūras namos 
Ierīkotas piekļuves vietas kultūras namiem 
cilvēkiem ar kustības traucējumiem. 
Veikti bibliotēku rekonstrukcijas/ 
renovācijas darbi. 
Veikta siltumapgādes rekonstrukcija un ēkas 
rekonstrukcija kluba/bibliotēkas ēkai 
„Vālodzīte”, lietusūdeņu novadīšanas 
sistēmas izveidošana un teritorijas 
labiekārtošana ap ēku Vīpes pagastā. 

2019. 
2019. 

 
2015. 

 
2019. 

 
2019. 

Pašvaldība, pārvalžu 
vadītāji, Plānošanas 
un attīstības nodaļa 

ES fondi, valsts 
finansējums, 
pašvaldības budžets 

R 1.18  Ierīkot brīvdabas estrādi Ierīkota brīvdabas estrāde Krustpils novadā. 2019 Pašvaldība ES fondi, 
pašvaldības budžets 

U5 Aktivizēt iedzīvotāju līdzdarbību visos procesos un attīstīt tradīcijas 
R 1.21 Popularizēt novada pasākumus novadā 

un ārpus novada robežām 
Rīkoti novada nozīmes pasākumi (Krustpils 
novada svētki, Annas dienas u.c. pasākumi) 
Regulāri sniegta informācija par novada 

2019. 
 

2019. 

Pašvaldība, 
sabiedrisko attiecību 

speciālists 

pašvaldības budžets 



pasākumiem pašvaldības mājas lapā, vietējos 
masu saziņas līdzekļos 

R 1.22 Veidot jaunas novada tradīcijas Rīkotas profesiju dienas u.c. pasākumi. 2019. Pašvaldība pašvaldības budžets 

RV3 Veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi un drošība 

U6 Uzlabot veselības aprūpes iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 
R 1.23.  Atbalstīt veselības aprūpes iestāžu 

infrastruktūru 
Uzlabota ģimenes ārstu prakšu vietu 
infrastruktūra. 
 

2019. Pašvaldība,  
privātais sektors 

pašvaldības 
budžets, privāts 
finansējums 

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

Tiek piedāvāti aptieku izbraukumu 
pakalpojumi. 

2019. Pašvaldība, privātais 
sektors 

pašvaldības 
budžets, privāts 
finansējums 

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

Uzlabota veselības aprūpes iestāžu 
materiāltehniskā bāze un paaugstināta 
speciālistu kapacitāte. 

2019. Pašvaldība, privātais 
sektors 

ES fondi, 
pašvaldības 
budžets, privāts 
finansējums 

R 1.26.  Atbalstīt veselības aprūpes jauno 
speciālistu piesaisti 

Tiek rastas iespējas atbalstīt jaunus 
veselības aprūpes speciālistus. 

2019. Pašvaldība, privātais 
sektors 

pašvaldības 
budžets, privāts 
finansējums 

R 1.27.  Uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumiem 

Organizēti valsts un vietēja mēroga veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumus 

2017. – 2019. Pašvaldība ES fondi, 
pašvaldības budžets 

U7 Attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru un pilnveidot pakalpojumu pieejamību 
R 1.28.  Attīstīt uz sabiedrības  vajadzībām 

balstītus sociālos pakalpojumus 
Izveidota mobilā brigāde . 
Izveidotas higiēnas istabas katrā novada 
vietējas nozīmes centrā. 
Izveidots dienas centrs novada teritorijā. 
Izveidotas brīvā laika pavadīšanas vietas 
bērniem, jauniešiem, senioriem u.c. 

2019. Pašvaldība, Sociālais 
dienests 

ES fondi, 
pašvaldības budžets 

R 1.29.  Pilnveidot sociālo dzīvokļu pieejamību Pilnveidoti esošie sociālie dzīvokļi. 
Jaunu sociālo dzīvokļu/ māju izveide. 

2019. Pašvaldība, ES fondi, 
pašvaldības budžets 

R 1.30.  Izveidot rehabilitācijas centru Antūžu 
speciālajā internātpamatskolā 

Fizioterapijas pakalpojumi. 2019. Pašvaldība, Antūžu 
speciālajā internāt-

pamatskola 

ES fondi, 
pašvaldības budžets 

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

Veikta pansionāta ēkas renovācija. 
Veikta siltumapgādes rekonstrukcija. 
Veikta energoefektivitātes paaugstināšana. 

2019. Pašvaldība, PA 
„Jaunāmuiža” 

ES fondi, 
pašvaldības 
budžets,  PA 



Pieejami īslaicīgas uzturēšanās 
pakalpojumus pansionātā „Jaunāmuiža”. 

„Jaunāmuiža” 

R 1.32.  Pilnveidot speciālistu klāstu sociālajā 
dienestā 

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

2019. Pašvaldība, Sociālais 
dienests 

ES fondi, 
pašvaldības budžets 

R 1.33.  Veicināt brīvprātīgā darba popularitāti 
sociālo pabalstu saņēmējiem 

Veicināta sociālo pabalstu saņēmēju 
motivācija atgriezties darba tirgū un 
ieinteresēti darboties. 
Nodrošināti palīgstrādnieku darbi īslaicīgā 
periodā. 

2019. Pašvaldība, Sociālais 
dienests 

ES fondi, 
pašvaldības budžets 

U8 Pilnveidot sabiedrisko drošību 
R 1.34.  Uzlabot sabiedrisko drošību  Izstrādāt sabiedriskas drošības stratēģiju 

Izveidota pašvaldības policiju 
Izveidota brīvprātīgo ugunsdzēsēju brigādi 

2014. 
2019. 
2019. 

Pašvaldība ES fondi, valsts 
finansējums, 
pašvaldības budžets 

R 1.35.  Attīstīt civilās aizsardzības 
materiāltehnisko bāzi 

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

2014. 
2019. 

Pašvaldība 
Civilās aizsardzības 

dienests 

ES fondi, valsts 
finansējums, 
pašvaldības budžets 

RV4 Jaunatnes politika 

U9 Attīstīt jaunatnes aktivitāšu daudzveidību  
R 1.36.  Izstrādāt jaunatnes politikas attīstības 

programmu 
Izstrādāta Krustpils novada jaunatnes 
politikas attīstības programma. 

2014. Pašvaldība valsts finansējums, 
pašvaldības budžets 

R 1.37.  Piesaistīt jaunatnes lietu speciālistu Piesaistīts jaunatnes lietu speciālists. 2014. Pašvaldība valsts finansējums, 
pašvaldības budžets 

R 1.38.  Iesaistīt jaunatni sabiedrisko procesu 
organizēšanā un norisē 

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

2019. Pašvaldība ES fondi, 
pašvaldības budžets  

R 1.39.  Rīkot dažādu paaudžu un sociālo grupu 
solidaritātes pasākumus 

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

2019. Pašvaldība ES fondi, 
pašvaldības budžets 

R 1.40.  Atbalstīt jauniešu biedrību izveidi un 
iniciatīvu 

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

2019. Pašvaldība ES fondi, 
pašvaldības budžets 

RV5 NVO darbība 
U10 Atbalstīt NVO sektora darbību 

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

2019. pašvaldība pašvaldības budžets 



SM2: Sakārtota dzīves telpa un dabas vides līdzsvarota un dinamiska savstarpējā mijiedarbība 

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

Rīkoti konkursi, iesaistīšanās brīvprātīgā 
darba organizēšanā un darbībā. 

2019. pašvaldība pašvaldības 
budžets,  ES fondi 

Nr. Rīcības (aktivitātes vai projekta) 
nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes 

termiņš/periods 
Atbildīgais Finanšu 

resursi/avoti 

SM2 SAKĀRTOTA DZĪVES TELPA UN DABAS VIDES LĪDZSVAROTA UN DINAMISKA SAVSTARPĒJĀ MIJIEDARBĪBA  
VTP2 APDZĪVOJUMA CENTRU SASNIEDZAMĪBA UN PAŠVALDĪBAS INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA 
RV6 Pārvalde un sadarbība 

U11 Uzlabot pašvaldības komunikāciju ar visām ieinteresētajām pusēm un veicināt starptautisko sadarbību 
R 2.1.  Apzināt dažādu sabiedrības grupu vēlmes 

un vajadzības 
Rīkotas aptaujas jeb anketēšanas. 
Fokusgrupu tikšanās. 

2019. pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

R 2.2.  Rīkot regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem 

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

2019. pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

R 2.3.  Organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus 
vietējā un starptautiskā mērogā 

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

2019. pašvaldība ES fondi, 
Pašvaldības 
budžets 

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

2014. pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

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

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

2015. pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

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

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

2019. pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

R 2.7.  Izstrādāt un ieviest Krustpils novada 
mārketinga programmu  

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

2014. 
 

2015. 
 

2019. 

Pašvaldība, 
sabiedrisko 
attiecību speciālists 

Pašvaldības 
budžets 



 

U12 Nodrošināt efektīvu un atvērtu vietējās pašvaldības darbību 
R 2.8.  Paaugstināt Krustpils novada pašvaldības 

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

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

R 2.9.  Samazināt administratīvo slogu  Ieviesti e-pakalpojumi. 2015. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets,  ES fondi 

RV7 Satiksmes infrastruktūra 
U13 Uzlabot satiksmes infrastruktūru 

R 2.10.  Uzlabot pašvaldības ceļu infrastruktūru 
pagastos  

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

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 
 

R 2.11.  Uzlabot ciemu ielu un iekšpagalmu 
infrastruktūru 

Veikta ielu un iekšpagalmu rekonstrukcija un 
asfaltēšana.  

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

R 2.12.  Veicināt valsts autoceļu infrastruktūras 
uzlabošanu 

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

2019. Latvijas Valsts ceļi, 
Satiksmes 
ministrija, 
Pašvaldība 

Valsts budžets, ES 
fondi 
 

R 2.13.  Nodrošināt nepieciešamo zemju platību 
iegūšanu pašvaldības īpašumā 

Sakārtotas īpašumtiesības. 2019. Pašvaldība, 
Nekustamo īpašumu 
nodaļa 

Pašvaldības 
budžets 

R 2.14.  Izveidot jaunas sabiedriskā transporta 
pieturvietas 

Izveidotas sabiedriskā transporta pieturvietas 
uz pašvaldības ceļiem. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

U14 Pilnveidot ceļu satiksmes drošību 
R 2.15.  Izveidot gājēju un veloceliņus  Izveidoti gājēju celiņi vietās, kas savieno 

publiskās teritorijas un ēkas. 
Izveidoti veloceliņi.  

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

R 2.16.  Uzlabot ielu apgaismojumu ciemos Esošo apgaismojuma tīklu rekonstrukcija. 
Jaunu apgaismojuma tīklu izveide. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

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

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

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 



 
 

RV8 Energoefektivitāte un inženiertehniskā infrastruktūra 
U15 Uzlabot un attīstīt inženierinfrastruktūru 

R 2.18.  Attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru 
 

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

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

R 2.19.  Veikt siltumapgādes sistēmas 
optimizāciju un energoefektivitātes 
paaugstināšanu 

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

2019. Pašvaldība, 
Komunālās 
saimniecības nodaļa 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi, 
valsts finansējums 

R 2.20.  Attīstīt PII Varavīksne ēkas siltumapgādes 
sistēmu 

Veikta ēkas kas pieslēgšana pie kopējās 
apkures sistēmas. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

R 2.21.  Paplašināt un attīstīt telekomunikāciju 
sakaru tīklu  

Optiskā kabeļa izbūve no Zīlānu ciema līdz 
Atašienes ciema centram. 

2019. Lattelecom Valsts 
finansējums, ES 
fondi 

U16 Attīstīt ēku un būvju apsaimniekošanu 
R 2.22.  Veicināt energoefektivitātes pasākumu 

ieviešanu daudzdzīvokļu mājās un 
pašvaldību ēkās. 

Ieviesti energoefektivitātes pasākumi 
daudzdzīvokļu mājās  
Ieviesti energoefektivitātes pasākumi 
pašvaldības objektos un ēkās 

2019. Pašvaldība,  Pašvaldības 
budžets, ES fondi, 
valsts finansējums 

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

Nojauktas bīstamās pašvaldības ēkas un būves. 
Informēti privātīpašnieki. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi, 
valsts finansējums 



 

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

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

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi,  

R 2.25.  Nodrošināt publisko ēku pieejamību 
visām sabiedrības grupām 

Nodrošināta pieejamība pie novadā esošām 
publiskām ēkām visām sabiedrības grupām. 

 Pašvaldība, attiecīgā 
iestāde 

 

RV9 Publiskās teritorijas labiekārtošana 
U17 Labiekārtot publisko ārtelpu 

R 2.26.  Sakārtot un paplašināt esošās novada 
kapsētas 

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

2015. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

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

 

 

 

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

2019. 

 

 

 

 

 

Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

R 2.28.  Izveidot daudzfunkcionālus bērnu spēļu 
jeb rotaļu laukumus 

Izveidoti bērnu spēļu un rotaļu laukumi 
Krustpils novada vietējas nozīmes un pirmā 
līmeņa centros, kas piemēroti dažādām vecuma 
grupām. 

2015. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

R 2.29.  Atbalstīt rekreācijas un atpūtas vietu 
izveidi novadā 

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

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 



 

SM3: Ekonomika – tās vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai 

Nr. Rīcības (aktivitātes vai projekta) nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes 
termiņš/ 
periods 

Atbildīgais Finanšu 
resursi/avoti 

SM3 EKONOMISKĀS VIDES SAKĀRTOŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI UN ATTĪSTĪBAI  
VTP3 INDUSTRIĀLO UN AGRĀRO TERITORIJU ATTĪSTĪBA UN SAGLABĀŠANA  
RV10 DABAS RESURSI 

U18 NODROŠINĀT DABAS RESURSU RACIONĀLU UN ILGTSPĒJĪGU IZMANTOŠANU 
R 3.1.  Veicināt dabas resursu atjaunošanu Meliorācijas sistēmu sakārtošana. 

Atjaunoti zivju resursi un nodrošināta zivju 
resursu aizsardzība. 
Nodrošināta ilgtspējīga dabas resursu 
izmantošana. 

2019. KNP Pašvaldības 
budžets, ES fondi, 
valsts finansējums 

R 3.2.  Veikt pretplūdu pasākumus un šo teritoriju 
atbilstošu apsaimniekošanu 

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

2019. LR VARAM Valsts finansējums 

R 3.3.  Nodrošināt derīgo izrakteņu racionālu 
izmantošanu 

Ilgtspējīga derīgo izrakteņu izmantošana. 2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

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

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi, 
valsts finansējums 

R 3.5.  Ieviest atkritumu šķirošanas laukumu Ierīkots atkritumu šķirošanas laukums. 2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi,  

R 3.6.  Paaugstināt iedzīvotāju informētības līmeni 
vides aizsardzības jautājumos 

Īstenoti informatīvi vides aizsardzības un 
sakopšanas pasākumi. 

2019. Pašvaldība, LR 
VARAM 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi, 
valsts finansējums 

R 3.7.  Attīstīt un atbalstīt alternatīvos un 
atjaunojamos energoresursu izmantošanu 

Izstrādāti TEP saules bateriju izmantošanai 
siltuma ražošanai pašvaldības ēkās 
Koģenerācijas staciju izveide 
Pāriets uz koģenerācijas apkuri pansionātā 
Jaunā muiža 

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi, 
valsts finansējums 

RV11 UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA 
U19 VEICINĀT UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBU UN NOZARU ATTĪSTĪBU 



R 3.8.  Nodrošināt informācijas pieejamību 
uzņēmējiem 

Elektroniski vai pie pašvaldības 
uzņēmējdarbības speciālista. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības budžets, 
ES fondi,  

R 3.9.  Piesaistīt uzņēmējdarbības speciālistu 
pašvaldībā 

Nodrošināts uzņēmējdarbības speciālists 
pašvaldībā. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības budžets, 
ES fondi 

R 3.10.  Izveidot Uzņēmēju konsultatīvo padomi Izveidota Uzņēmēju konsultatīvā padome. 2015. Pašvaldība Pašvaldības budžets 

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

2019. Pašvaldība Pašvaldības budžets 

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

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

2015.-2019. Pašvaldība Pašvaldības budžets, 
ES fondi, valsts 
finansējums 

R 3.13.  Izveidot uzņēmējdarbības zonas pie autoceļiem 
un atbilstošas infrastruktūras 

Uzņēmējdarbības statisko vienību pieaugums 
novadā. 
Jaunu darbavietu radīšana. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības budžets, 
ES fondi, valsts 
finansējums 

R 3.14.  Veicināt augstvērtīgo lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju intensīvu izmantošanu 

Pilnīga augstvērtīgo LIZ zemju izmantošana. 2019. Pašvaldība, 
privātīpašnieki 

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, privāts 
finansējums 

R 3.15.  Veicināt intensīvās lauksaimniecības attīstību Attīstās intensīvā lauksaimniecība, ilgtspējīgi 
izmantojot resursus. 

2019. Pašvaldība, 
privātīpašnieki 

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, privāts 
finansējums 

R 3.16.  Popularizēt bioloģisko lauksaimniecību 
veicināt tās attīstību 

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

2019. Pašvaldība, 
privātīpašnieki 

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, privāts 
finansējums 

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

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

2019. Pašvaldība, 
privātais sektors 

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, privāts 
finansējums 

R 3.18.  Veicināt sadarbību ar visu nozaru uzņēmējiem Uzlabota dažādu nozaru uzņēmēju savstarpējā 
sadarbība jeb kooperācija. 
Uzlabota uzņēmēju un pašvaldības savstarpējā 
sadarbība. 

2019. Pašvaldība, 
privātais sektors 

Pašvaldības budžets, 
privāts finansējums 

R 3.19.  Veicināt jauniešu iekļaušanos darba tirgū Prakses vietas novada jauniešiem 
Organizētas novada „ēnu dienas”  
Stipendijas vai studiju maksas segšana, 
motivējot atgriezties novadā 
 
 

2019. Pašvaldība, 
privātais sektors 

ES fondi, valsts 
finansējums, privāts 
finansējums 



 

 

RV12 Tūrisms 
U20 Veicināt tūrisma nozares attīstību 

R 3.20.  Atbalstīt vietējā tūrisma uzņēmēju dalību 
izstādēs 

Nodrošināta tūrisma nozares uzņēmēju dalība 
izstādēs. 

2019. Pašvaldība, 
privātais sektors 

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, privāts 
finansējums 

R 3.21.  Atbalstīt jaunu tūrisma produktu izveidei 
 

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

2019. Pašvaldība, 
privātais sektors 

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, privāts 
finansējums 

R 3.22.  Atbalstīt ziemas sporta veidu attīstību Slēpošanas trašu izveide, slidotavu izveide u.c. 
ziemas sporta veidu nepieciešamās 
infrastruktūras izveide. 

2019. Pašvaldība, 
privātais sektors 

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, privāts 
finansējums 

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

Silabebru apkaime, Laukezera apkārtne, u.c.  2019. Pašvaldība,  Pašvaldības budžets 

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

2019. Pašvaldība, 
privātais sektors 

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, privāts 
finansējums 

R 3.25.  Saglabāt un attīstīt valsts un vietējās nozīmes 
kultūras un dabas mantojumu 

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

2017. - 2019. Pašvaldība Pašvaldības budžets, 
ES fondi, valsts 
finansējums 



 


