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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 laika veiktie pasākumi: 

1. iedzīvotāju aptauja (sagatavots atsevišķs apkopojums). Aptaujā piedalījās 240 respondenti jeb 4% no 
kopējā iedzīvotāju skaita novadā (2019.gada sākumā Krustpils novadā bija 5 496 iedzīvotāji pēc 
Centrālās statistikas pārvaldes datiem); 

2. tematiskās darba grupas (sagatavots atsevišķs apkopojums); 
3. Krustpils novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanas izvērtējums; 
4. statistikas datu un publisko pārskatu apkopošana un analīze. 

Pašreizējās situācijas raksturojums tiek veidots kā sadaļa, kas parāda Krustpils novada pašreizējo situāciju 
un pašreizējās politikas īstenošanas radīto rezultātu analīzi jaunās Attīstības programmas izstrādes posmā. 
Pašreizējās situācijas raksturojumā pie katras jomas sniegts novērtējums gan no iedzīvotāju anketēšanas 
rezultātiem, gan no tematiskām darba grupām. 
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1. Krustpils novada vispārīgs raksturojums 

Krustpils novads atrodas Zemgales 
plānošanas reģionā, Austrumlatvijas 
zemienē, Daugavas upes labajā krastā 
(1.attēls).  

Novads robežojas ar republikas nozīmes 
pilsētu - Jēkabpils pilsētu, Pļaviņu, 
Madonas, Varakļānu, Riebiņu, Līvānu 
novadiem un pāri Daugavai ar Jēkabpils 
un Salas novadiem. Krustpils novads 
robežojas gan ar Zemgales plānošanas 
reģiona pašvaldībām (Jēkabpils pilsēta, 
Jēkabpils, Salas, Pļaviņu novadi), gan ar 
Vidzemes (Madonas, Varakļānu novadi) 
un Latgales plānošanas reģiona 
pašvaldībām (Riebiņu, Līvānu novadi). 

Krustpils novads sastāv no 6 teritoriālām 
vienībām - Atašienes, Kūku, Krustpils, 
Mežāres, Variešu un Vīpes pagasti 
(2.attēls). Krustpils novada pašvaldības 
administrācija atrodas Jēkabpils pilsētā. 

2009.gadā administratīvi teritoriālās 
reformas rezultātā, apvienojoties 
bijušajiem Jēkabpils rajona Atašienes, 
Kūku, Krustpils, Mežāres, Variešu un 
Vīpes pagastiem,  izveidojās Krustpils 
novads. Latvijas Republikas Saeima 
2019.gada 21.martā pieņēma lēmumu 
“Par administratīvi teritoriālās reformas 
turpināšanu”, proti, turpināt 1998.gadā 
iesākto administratīvi teritoriālo reformu 
(turpmāk – teritoriālā reforma) un līdz 
2021.gadam izveidot ekonomiski 
attīstīties spējīgas administratīvās 
teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas 
spēj nodrošināt tām likumos noteikto 
autonomo funkciju izpildi salīdzināmā 
kvalitātē un pieejamībā un sniedz 
iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus 
par samērīgām izmaksām. Saskaņā ar šo 
plānotās teritoriālās reformas modeli 
Krustpils novadu plānots iekļaut Jēkabpils novadā, apvienojot Aknīstes novadu, Jēkabpils novadu, Jēkabpils 
pilsētu, Salas novadu un Viesītes novadu, plānotais administratīvais centrs atradīsies Jēkabpils pilsētā. 

Pagastu centru attālums līdz Jēkabpils pilsētai – Atašienes pagasta Atašiene – 40 km, Krustpils pagasta 
Spuņģēni – 5 km, Mežāres pagasta Mežāre – 28 km, Variešu pagasta Varieši – 11 km, Vīpes pagasta Vīpe – 
18 km un Kūku pagasta Zīlāni – 5,1 km. 

Novada teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava - Baltkrievijas robeža 
(Paternieki) un A12 (E22) Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova), valsts reģionālais autoceļš 
P62 Krāslava – Preiļi - Madona (Madonas apvedceļš), kā arī 19 valsts vietējie autoceļi un pašvaldības ceļi. 

Bez autoceļiem, novada teritoriju šķērso arī dzelzceļa līnijas. Krustpils novada teritorijā izvietoti publiskās 
lietošanas stratēģiskās nozīmes I.kategorijas dzelzceļa sliežu iecirkņi. 

Teritorijas attīstības līmeņa indekss 2017.gadā bija -0,694 vienības un 110 novadu grupā ieņēma 88.vietu, bet 
2018.gadā indekss bija -0,606 vienības (VRAA dati). 

1.attēls. Krustpils novada ģeogrāfiskais novietojums 

2.attēls. Krustpils novada administratīvās teritorijas teritoriālās vienības 
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Novada administratīvās teritorijas platība ir 811 km2 (CSP dati), 38% aizņem meža zeme, 36% 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 14% purvi. Lielākais purvs Krustpils novada novadā ir Teiču purvs.  

Novada teritorijā atrodas vairākas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000 teritorijas) – viens dabas 
rezervāts, četri dabas liegumi, viens dabas parks, kā arī vairāki dabas pieminekļi un mikroliegumi.  
Krustpils novadā 2019.gada sākumā dzīvoja 5 496 iedzīvotāji, izmaiņas pret 2009.gadu (6392 iedzīvotāji), kad 
novads tika izveidots ir par 14% mazāk iedzīvotāju. 

2019./2020.mācību gadā novada izglītības iestāžu struktūru veido septiņas izglītības iestādes, kuras realizē 
vispārējās, pirmsskolas un speciālās izglītības programmas.  

Kultūras iestāžu struktūru novadā veido septiņi kultūras nami, deviņas bibliotēkas, viens amatniecības centrs. 

Novadā ir pieejamas daudzveidīgas sporta un aktīvās atpūtas iespējas, ko nodrošina sporta laukumi, sporta 
zāles, aktīvās atpūtas laukumi un publiskas labiekārtotas atpūtas vietas. 

Galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība, mežistrāde, kokapstrāde, derīgo izrakteņu ieguve, 
mazumtirdzniecība, kravu pārvadājumi. Novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pamatā darbojas 
kokapstrādes un lauksaimniecības jomās. Visvairāk Krustpils novadā ekonomiski aktīvie uzņēmumi 
nodarbojas ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību, kā arī  augkopības, lopkopības, 
vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarēm. Reģistrēto bezdarbnieku skaits 2019.gada 31.maijā 
novadā bija 159 bezdarbnieki, bezdarba līmenis bija 4,6% , salīdzinot kopējo Zemgales plānošanas reģionā 
bezdarba līmeni šajā datumā tas bija 4,3%. 
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2. Iedzīvotāju raksturojums 
2.1. Apdzīvojuma struktūra 

Krustpils novada apdzīvojuma struktūru veido vēsturiski izveidojies ciemu, t.sk. vasarnīcu jeb dārzkopības 
sabiedrību ciemu teritorijas, viensētu un retinātu viensētu grupu tīkls (3.attēls). 

  

Saskaņā ar Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024.gadam Krustpils novadā ir 11 apdzīvotas 
vietas, kurām noteikts ciema statuss - Atašiene, Spuņģēni, Priži, Zīlāni, Jaunā muiža, Kūkas, Mežāre, Varieši, 
Antūži, Medņi un Vīpe.  

Novada apdzīvojums vēsturiski veidojies ap Jēkabpils pilsētu (izteikti tas ir Krustpils un Kūku pagastu 
teritorijās), gar/vai netālu no valsts autoceļiem un dzelzceļa (Krustpils, Kūku, Mežāres, Vīpes pagastu 
teritorijās), apbūves teritorijas attīstās gar Daugavu (Krustpils un Kūku pagastos). 

Krustpils novada apdzīvojuma attīstības centru līmeņi novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentos 
noteikti  atbilstoši jau vēsturiski izveidojušai apdzīvojuma telpiskai struktūrai, iedzīvotāju skaitam, apbūves 
struktūrai, publisko pakalpojumu un infrastruktūras/inženierkomunikāciju esošajam un plānotajam 
nodrošinājumam, kā arī balstoties uz Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem.  

Krustpils novadā ir noteikti šādi attīstības centru līmeņi: 

1) kā vietējas nozīmes attīstības centri noteikti – Atašiene, Mežāre, Spuņģēni, Varieši, Vīpe un Zīlāni, 
kas vēsturiski ir pildījuši pagastu administratīvo centru lomu;  

2) kā pirmā līmeņa attīstības centri noteikti – Antūži, Medņi, Jaunā muiža, Kūkas un Priži. 

Krustpils novada administratīvais centrs neatrodas novada administratīvajā teritorijā, bet Jēkabpils pilsētā. 

Iedzīvotāju skaits pēc deklarētās dzīvesvietas novada teritoriālās vienībās (pagastos) un apdzīvotās vietās 
(ciemos) dotas 1.tabulā. 

 

 
 

 

3.attēls. Krustpils novada apdzīvojuma struktūra 
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1.tabula. Iedzīvotāju skaits pagastos un ciemos, blīvums 

Teritoriālā vienība / 
ciems 

Teritoriālās vienības 
platība, km2 (TAPIS) 

Iedzīvotāju skaits 
teritoriālā vienībā / 

ciemā, uz 01.01.2019.1 

Iedzīvotāju blīvums 
teritoriālā vienībā, 

cilv. uz km2 
Atašienes pagasts 242,94 569 2,3 

Atašiene  246  
Krustpils pagasts 86,02 817 9,5 

Spuņģēni  203  
Priži  70  

Kūku pagasts 114,31 1 812 15,9 
Zīlāni  294  

Jaunā muiža  320  
Kūkas  236  

Mežāres pagasts 142,76 624 4,4 
Mežāre  309  

Variešu pagasts 148,40 1 040 7,0 
Varieši  259  
Antūži  67  
Medņi  69  

Vīpes pagasts 77 621 8,1 
Vīpe  209  

Kopā 811,43 5 483 7,86 2 282 

Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi informāciju (eksperimentālā statistika) par iedzīvotāju skaitu ciemos, 
kur redzams, ka 2019. gada sākumā 2 282 jeb 41,6% Krustpils novada iedzīvotāju dzīvo ciemos, pārējie 3201 
jeb 58,3% – lauku teritorijā (1.tabula). 

Lielākais iedzīvotāju īpatsvars ir Jēkabpils pilsētai tuvākajos pagastos – no visiem Krustpils novada 
iedzīvotājiem Kūku pagastā 2018. gadā dzīvoja 33% jeb 1 812 iedzīvotāji, savukārt Variešu pagastā dzīvoja 
19% no visiem Krustpils novada iedzīvotājiem (4.attēls). Vismazāk iedzīvotāju Krustpils novadā dzīvo 
Atašienes pagastā, tikai 10% no visiem Krustpils novada iedzīvotājiem. Tas izskaidrojams ar to, ka Atašienes 
pagasts atrodas vistālāk no novada administrācijas un republikas pilsētas Jēkabpils -39 km attālumā, kā arī 
pagasta teritorijas lielu daļu aizņem īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (2 dabas liegumi un Teiču dabas 
rezervāts). 

 Atašiene – vistālākais ciems Krustpils novada teritorijā, izveidojies abpus valsts reģionālam autoceļam 
P62. Atašienes pagasta administratīvais centrs, kurā atrodas Atašienes pagasta pārvalde, ciemā 
pieejami publiskie pakalpojumi un centralizētās inženierkomunikācijas. 

 Spuņģēni – atrodas novada rietumu daļā, virzienā no Rīgas pirms Jēkabpils pilsētas, pie valsts 
galvenā autoceļa A6. Attālums līdz Jēkabpils pilsētai – 5 km. Krustpils pagasta administratīvais centrs, 
kurā atrodas Krustpils pagasta pārvalde, pieejami publiskie pakalpojumi un centralizētās 
inženierkomunikācijas. 

 Priži - sākotnēji Priži bija vienkārša apdzīvota vieta gar Daugavas krastu, kur pamazām sāka attīstīties 
apbūves teritorijas, galvenokārt dzīvojamās apbūves teritorijas, ņemot vērā vietas ainavisko pievilcību, 
un Jēkabpils pilsētas tuvumu. 

 Zīlāni – ciems izveidojies abpus valsts galvenajam autoceļam A12. Attālums līdz Jēkabpilij – 1 km. 
Kūku pagasta administratīvais centrs, kurā atrodas Kūku pagasta pārvalde, pieejami publiskie 
pakalpojumi un centralizētās inženierkomunikācijas. Jēkabpils piepilsētas ciems. 

 Jaunā muiža - ciems izveidojies valsts galvenā autoceļa A12 labajā pusē virzienā no Jēkabpils 
pilsētas. Ciems izveidojās saistībā ar VAS “Latvenergo” ražošanas bāzes izveidi, ciemu var uzskatīt 
arī par “aprūpes ciemu”, jo lielākā daļa no ciema nekustamiem īpašumiem atrodas pansionāta 
“Jaunāmuiža” īpašumā. 

 
1 Datu avots: Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietne www.csb.gov.lv, statistika Iedzīvotāji, Teritoriālā statistika (eksperimentālā 
statistika). Datu avots izmantots, jo pieejams iedzīvotāju skaits ciemu griezumā. 

http://www.csb.gov.lv/
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 Kūkas - ciems izveidojies abpus valsts galvenajam autoceļam A12. Kūkas ciems kā apdzīvota vieta 
izveidojusies pie bijušā kūdra fabrikas strādnieku ciemata “Driksnas”.  

 Mežāre – ciems izveidojies netālu no valsts autoceļa A12, autoceļa kreisajā pusē no Jēkabpils puses. 
Attālums līdz Jēkabpilij – 25 km. Mežāres pagasta administratīvais centrs, kurā atrodas Mežāres 
pagasta pārvalde, pieejami publiskie pakalpojumi un centralizētās inženierkomunikācijas. 

 Varieši – atrodas novada R daļā, abpus valsts vietējam autoceļam V841. Attālums līdz Jēkabpils 
pilsētai 11 km. Variešu pagasta administratīvais centrs, kurā atrodas Variešu pagasta pārvalde, 
pieejami publiskie pakalpojumi un centralizētās inženierkomunikācijas. 

 Antūži – atrodas novada ZR daļā, valsts vietējo autoceļu Jēkabpils – Antūži – Medņi un Krievciems – 
Varieši – Kūkas krustojumā. Attālums līdz Jēkabpils pilsētai 19 km, līdz Variešu ciemam 6 km. 

 Medņi – atrodas novada ZR daļā, abpus valsts vietējam autoceļam V794 Jēkabpils – Ļaudona – 
Madona. Attālums līdz Jēkabpils pilsētai 20 km, līdz Variešu ciemam 6 km. 

 Vīpe – atrodas novada D daļā. Attālums līdz Jēkabpils pilsētai 18 km. Vīpes pagasta administratīvais 
centrs, kurā atrodas Vīpes pagasta pārvalde, pieejami publiskie pakalpojumi un centralizētās 
inženierkomunikācijas. 

 

 

 

 

 

 

4.attēls. Iedzīvotāju skaits ciemos un iedzīvotāju blīvums novadā 
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2.2. Demogrāfiskie rādītāji 

Iedzīvotāju skaits Krustpils novadā 2019. gada sākumā bija 5 496 iedzīvotāji. Aplūkojot datus par iedzīvotāju 
skaitu novadā kopš 2009.gada, vērojama tendence, ka iedzīvotāju skaits novadā samazinās (5.attēls).   

 

5.attēls. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas Krustpils novadā2 

Iedzīvotāju skaits 2019.gada sākumā bija 5 496 iedzīvotāji, izmaiņas pret 2009.gadu, kad novads tika izveidots 
ir 14% mazāk iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaita prognozes uz 2030.gadu ir, ka Krustpils novadā dzīvos  4 811 
iedzīvotāji (Jāņu sēta, 2019). 

Salīdzinot ar vispārējiem demogrāfiskajiem procesiem valstī kopumā arī Krustpils novadā iedzīvotāju skaitam 
pēdējo gadu laikā bijusi tendence samazināties. 10 gadu laikā iedzīvotāju skaits novadā samazinājies par 896 
jeb 14% iedzīvotājiem no pašreizējā iedzīvotāju skaits.  

Iedzīvotāju skaita samazināšanās un vienlaikus sabiedrības novecošanās ir būtiskākās vidējā un ilgtermiņa 
tendences demogrāfiskā aspektā kā Latvijā, tā Eiropas Savienībā kopumā, un attiecīgi arī Krustpils novadā. 
Vidējais iedzīvotāju vecums palielinās (Krustpils novadā tas šobrīd ir 42,2 gadi), vienlaikus summārajam 
dzimstības koeficientam jau ilgstoši esot zem 2,0 rādītāja (rādītājs 2,1 - 2,2 nodrošina pilnīgu paaudžu 
nomaiņu; Latvijā tas šobrīd ir 1,7 līmenī, bet Eiropas Savienības vidējais – 1,6). Demogrāfiskos izaicinājumus 
saasina arī izteiktā jauniešu emigrācija pēdējo 15 gadu laikā. 

Pēc dzimuma Krustpils novadā sieviešu un vīriešu skaits ir līdzvērtīgs, 2019. gada sākumā Krustpils novadā 
dzīvoja 2 753 sievietes jeb 50,0% un 2 743 vīrieši jeb 49,9%. Savukārt valstī kopumā vairāk 2019. gada 
sākumā bija sieviešu 54%, bet vīriešu bija 46%.3 

Lielākais iedzīvotāju skaits dzīvo Jēkabpils pilsētai tuvākajos pagastos – Kūku pagastā 2019. gada sākumā 
bija 33% no visiem Krustpils novada iedzīvotājiem jeb 1 813 iedzīvotāji un Variešu pagastā – 19% jeb 1 045 
iedzīvotāji no visiem Krustpils novada iedzīvotājiem. Vismazāk iedzīvotāju Krustpils novadā ir Atašienes 
pagastā – 571 iedzīvotājs jeb 10% no novada kopējā iedzīvotāju skaita (6.attēls).  

 

 
2 Centrālās statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
3 Centrālās statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
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6.attēls. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas Krustpils novada pagastos4 

Iedzīvotāju blīvums Krustpils novadā 2019. gada sākumā bija 7 cilv./km2, kas Latvijas mērogā ir ļoti zems 
rādītājs, jo vidēji valstī 2019. gada sākumā iedzīvotāju blīvums bija 30 cilv./km2, bet Zemgales reģionā 21 
cilv./km2, Latgales reģionā 18 cilv./km2, bet Vidzemes reģionā 12 cilv./km2.5 No kaimiņu pašvaldībām Krustpils 
novadā ir sestais lielākais iedzīvotāju blīvums (7.attēls). 

 

7.attēls. Iedzīvotāju blīvums (cilv./km2) 2019. gada sākumā6 

Krustpils novadā dabiskais pieaugums ir ar negatīvu tendenci, jau pēdējos piecus gadus mirstība pārsniedz 
dzimstību (8.attēls). Vislielākais dzimstības rādītājs bija 2016. gadā – 90 jaundzimušie, bet vislielākais 
mirstības rādītājs bija 2015. gadā -146. 2015. gadā bija arī vislielākā starpība starp dzimušajiem un mirušajiem 
– 87, savukārt vismazākā starpība starp dzimušajiem un mirušajiem bija 2016. gadā – 37. 

 
4 Centrālās statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
5 Centrālās statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv  
6 Centrālās statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
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8.attēls. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Krustpils novadā no 2013.-2018.gadam7 

Vēl viens būtisks Krustpils novada iedzīvotāju skaita ietekmes faktors ir iedzīvotāju migrācija (gan Latvijas 
robežās, gan starptautiskā), kas arī pēdējos piecos gados ir ar negatīvu tendenci, izbraukušo iedzīvotāju skaits 
pārsniedz iebraukušo iedzīvotāju skaitu (9.attēls). 

 

9.attēls. Iedzīvotāju migrācija no 2013. - 2018.gadam8 

Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo iedzīvotāju skaita attiecība pret 
darbspējas vecumā esošo iedzīvotāju skaitu, ko aprēķina uz 1000 iedzīvotājiem. 10.attēlā salīdzināts 
demogrāfiskās slodzes līmenis Latvijā, Zemgales reģionā un Krustpils novadā, atsevišķi atzīmējot arī izmaiņas 
Krustpils novadā piecu gadu griezumā. Kopumā vērojama pakāpeniska darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvara 

 
7 Centrālās statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
8 Centrālās statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
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samazināšanās gan valstī kopumā, gan arī Krustpils novadā, kas attiecīgi palielina demogrāfisko slodzi. 
Krustpils novadā demogrāfiskā slodze vidēji ir augstāka nekā Zemgales reģionā un Latvijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.attēls. Demogrāfiskās slodzes līmenis9 

Pēc iedzīvotāju darbspējas vecuma, Krustpils novadā kopš 2013.gada ik gadu samazinās iedzīvotāju skaits 
darbspējas vecumā (-8,3%). Savukārt līdz darbaspējas vecumam vērojams pieaugums (+2,2%) (11.attēls)10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.attēls. Iedzīvotāju skaita iedalījums pēc darbaspējas vecuma 

Pēc etniskā sastāva Krustpils novadā 2019. gada sākumā plašāk pārstāvētā tautība ir latvieši 3 985 jeb 72,5%, 
aiz tās sekojot 20,4% krievu tautības pārstāvjiem. Pārējās tautības sastāda 6,3% no kopējā iedzīvotāju skaita 
– čigāni (romi), baltkrievi, igauņi, ukraiņi, lietuvieši, poļi, vācieši un citi11. 

 

 

 
9 Centrālās statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
10 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
11 Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv 
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3. Pakalpojumi 
3.1. Izglītība 

Krustpils novadā darbojas 7 izglītības iestādes, no kurām viena ir vidusskola, viena sākumskola un piecas 
pamatskolas, t.sk. viena speciālā pamatskola (2019./2020.m.g. Antūžu speciālā internātpamatskola mainīja 
nosaukumu uz Antūžu pamatskola). Krustpils novadā izglītību nodrošina pastarpinātas pārvaldes institūcijas, 
kas realizē pamatizglītības, vidējās izglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmu: Brāļu Skrindu 
Atašienes vidusskola, Mežāres pamatskola, Krustpils pamatskola, Sūnu pamatskola, Variešu sākumskola, 
Vīpes pamatskola, Antūžu pamatskola (skatīt 2.tabulu). Izglītības iestāžu izvietojums attēlots 12.attēlā. 

2.tabula. Skolēnu un bērnu skaits izglītības iestādēs un grupās uz mācību gada sākumu12 

Izglītības iestāde 

2019./2020.m.g.13 2018./2019.m.g. 2017./2018.m.g. 2016./2017.m.g. 

Skolēnu 
skaits/ 
klašu 

komplektu 
skaits 

Bērnu 
skaits 

PI/ 
grupu 
skaits 

Skolēnu 
skaits/ 
klašu 

komplektu 
skaits 

Bērnu 
skaits 

PI/ 
grupu 
skaits 

Skolēnu 
skaits/ 
klašu 

komplektu 
skaits 

Bērnu 
skaits 

PI/ 
grupu 
skaits 

Skolēnu 
skaits/ 
klašu 

komplektu 
skaits 

Bērnu 
skaits 

PI/ 
grupu 
skaits 

Brāļu Skrindu 
Atašienes 
vidusskola 

70/7 14/1 61/11 19/2 59/11 21/2 62/10 24/2 

Mežāres 
pamatskola 

27/5 16/1 28/9 17/2 34/9 20/2 43/9 21/2 

Krustpils 
pamatskola 

190/11 0 183/12 0 185/12 0 182/13 0 

Sūnu pamatskola 93/9 37/3 105/9 43/3 95/9 42/4 103/9 48/4 

Variešu 
sākumskola 

40/5 50/4 34/5 51/4 37/6 39/4 40/6 37/4 

Vīpes pamatskola 34/4 23/2 36/5 27/2 34/5 28/2 31/5 32/2 

Antūžu pamatskola 67+10 
(prof. 
grupu 

skol.)/10 
+2 

5/1 79/14 6/1 77/13 4/1 75/13 10/1 

Kopā 531/53 145/12 526/65 163/14 521/65 154/15 536/65 172/15 

Skolēnu skaits, kas deklarēti Krustpils novadā, bet mācās Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs uz 31.08.2019. 
kopā bija 237 skolēni (1.- 9.klase,  1.-5.klase, 6.klase, 10.-11.klase, 12.klase), t.sk. no Atašienes pagasta 6 
skolēni, 49 skolēni no Krustpils pagasta, 138 skolēni no Kūku pagasta, 4 – no Mežāres pagasta, 26 – no 
Variešu pagasta un 14 – no Vīpes pagasta.  

Skolēnu skaits, kas deklarēti Krustpils novadā, bet mācās Madonas novada izglītības iestādēs uz 31.08.2019. 
kopā bija 36 skolēni. 

Skolēnu skaits, kas deklarēti Krustpils novadā, bet mācās Līvānu novada izglītības iestādēs uz 31.08.2019. 
kopā bija 15 skolēni. 

Skolēnu skaits, kas deklarēti Krustpils novadā, bet mācās Pļaviņu novada izglītības iestādēs uz 31.08.2019. 
kopā bija 12 skolēni. 

Skolēnu skaits, kas deklarēti Krustpils novadā, bet mācās citu novada izglītības iestādēs uz 31.08.2019. kopā 
bija 24 skolēni. 

 
12 Datu avots: Krustpils novada pašvaldība 
13 Datu avots: Krustpils novada pašvaldība, dati uz 09.09.2019. 
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Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai uz vienu izglītojamo novada izglītības iestādēs 2017.gadā bija 3 137,9 
EUR, bet 2016.gadā – 2 797,4 EUR (RAIM apr.). Pašvaldības budžeta izdevumu pozīcija “Izglītība” 2018.gadā 
sastādīja 3 229 715 EUR jeb 94% no precizētā plāna, kas ir par 116 728 EUR vairāk nekā 2017.gadā. 
Pašvaldībai lieli izdevumi 481 739 EUR 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. Vispārizglītojošo skolu 
izdevumi 2018.gadā bija 2 745 638 EUR14. 

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir Jēkabpils novada pašvaldības struktūrvienība, 
izveidota saskaņā ar Izglītības likuma 18.pantā minētajiem nosacījumiem, kas, pašvaldību noteikto, pilnvaru 
ietvaros, veic Jēkabpils, Krustpils, Salas, Aknīstes, Viesītes novadu pašvaldību kompetencē esošās funkcijas 
izglītības jomā, saskaņā ar deleģējuma līgumiem. Pārvalde, deleģēto funkciju jomā, ir pakļauta visu piecu 
novadu pašvaldībām, bet administratīvi pakļauta Jēkabpils novada pašvaldībai. Pārvaldi finansē Jēkabpils, 
Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadu pašvaldības, atbilstoši noslēgtajam Deleģēšanas līgumam. 

 

 

12.attēls. Izglītības iestāžu piedāvājums, to izvietojums novadā un izglītojamo skaits 

 

 

 
 
 

 
14 Datu avots: Krustpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2018.gadu 
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Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 
“Marinzeja”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, LV – 
5211  

2019./2020.mācību gada sākumā skolā mācās 70 
skolēni un 14 pirmskolas vecuma bērni, kopā – 84 
izglītojamie.  

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā tiek īstenotas 5 
izglītības programmas un viena no tām dod iespēju iegūt 
vispārējo vidējo izglītību neklātienē:  

✓ Pirmsskolas izglītības programma; 
✓ Pamatizglītības programma; 
✓ Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem; 
✓ Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma; 
✓ Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātienes programma). 

Skolā tiek piedāvātas dažādas interešu izglītības programmas: 

✓ Avīzes pulciņš; 
✓ Vizuālās mākslas pulciņš; 
✓ Novadpētniecības pulciņš; 
✓ Teātra pulciņš; 
✓ Vokālie ansambļi; 
✓ Grāmatu draugu pulciņš; 
✓ Esi līderis; 
✓ Velo pulciņš; 
✓ Sporta pulciņš (peldēšana, tiek nodrošināta Varakļānu novada Varakļānos); 
✓ Tautisko deju pulciņš. 

Skola nodrošina visiem izglītojamajiem kvalitatīvu izglītību un piedāvā individuālu pieeju katram bērnam. Brāļu 
Skrindu Atašienes vidusskola nodrošina izglītojamos ar mācību līdzekļiem - mācību grāmatas, darba 
burtnīcas, dienasgrāmatas, u.c. 

Lai gan skolas ēka ir kultūrvēstures piemineklis, skolas mācību telpas atbilst Ministru Kabineta noteikumu 
prasībām. Skolā ir bibliotēka, skolas vēstures stūrītis, atpūtas telpa skolēniem. Pēc stundām sākumskolas 
audzēkņiem ir iespēja mācīties pagarinātajā dienas grupā. Reizi nedēļā sākumskolas bērni apmeklē 
peldēšanas nodarbības. Pirmsskolas bērni mācās atsevišķā ēkā no skolas izglītojamajiem. Skolā pieejams 
internets, TV, DVD, video, audio, ir interaktīvā tāfele, datorklase. Tālāk dzīvojošiem audzēkņiem tiek 
nodrošināts skolas internāts. Mācoties vidusskolas klasēs, ir iespēja par pašvaldības līdzekļiem iegūt 
autovadītāja “B” kategorijas apliecību.  

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) finansiālu atbalstu ir iegādāts sporta inventārs mācību 
priekšmeta “Sports” standarta īstenošanai Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā (2013.gadā, 2016.gadā). 
2018.gadā ar ELFLA līdzfinansējuma atbalstu ir īstenots projekts “Sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju 
dažādošana pie Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas”. 

Mežāres pamatskola 
Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads, LV- 5226  

2019./2020.mācību gada sākumā skolā mācās 27 
skolēni un 16 pirmskolas vecuma bērni, kopā – 43 
izglītojamie.  

Skolā tiek realizētas 4 izglītības programmas: 

✓ Pirmsskolas izglītības programma (no 1,5 g.v.); 
✓ Pamatizglītības programma; 
✓ Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem; 
✓ Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 



 
 

17 
 

Skolā tiek piedāvātas dažādas interešu izglītības programmas: 

✓ Sporta spēles; 
✓ Dambrete; 
✓ Vokālie ansambļi; 
✓ Kokapstrādes pulciņš; 
✓ Skolas teātris; 
✓ Vizuālās mākslas pulciņš. 

Ar IZM finansiālu atbalstu 2013.gadā un 2016.gadā ir iegādāts sporta inventārs mācību priekšmeta “Sports” 
standarta īstenošanai Mežāres pamatskolā. 2016.gadā pie Mežāres pamatskolas tika ierīkots bērnu rotaļu 
laukums. Skolā ir viss nepieciešamais telpu un materiāltehniskais nodrošinājums izglītības programmu 
realizācijai. 2017./2018.gadā iegādāta jauna datortehnika pirmsskolas vajadzībām e-klases ieviešanai, un 3 
datori veco datoru nomaiņai, tādējādi izveidojot kvalitatīvāku un pieejamāku mācību vidi. 2018.gadā ir veikta 
skolas fasādes krāsošana. 

Krustpils pamatskola 
Madonas iela 48, Jēkabpils, LV-5202  

2019./2020.mācību gada sākumā skolā mācās 190 skolēni. 

Skolā tiek realizētas 3 izglītības programmas:  

✓ Pamatizglītības programma;  
✓ Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem 

ar mācīšanās traucējumiem; 
✓ Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem 

ar garīgās attīstības traucējumiem. 

99% mācību kabinetos ir datori, kurus skolotāji izmanto 
mācību procesā, visos mācību kabinetos ir interneta 
pieslēgums. Skolēni ir nodrošināti ar mācību grāmatām un 
darba burtnīcām, skolā darbojas pagarinātās dienas grupa. 
Krustpils pamatskola izmanto skolvadības sistēmu E-klase, skolēniem ir bezmaksas dienasgrāmatas arī 
papīra formātā. Skolā tiek piedāvātas dažādas interešu izglītības programmas. 

Kultūrizglītības jomā:  
✓ Koris 1.-4.kl, koris 5.-9.kl., ansamblis “Saulstariņš” 1.-4.kl., radošā darbnīca vizuālajā mākslā 

“Pindzelītes” 1.-7.kl., tautastērpa vainaga izšūšana 7.-9.kl., dramatiskā studija 5.-9.kl., teātra klubiņš 
1.-4.kl., ritmika 1.-4.kl., kapella “Krauķi” 5.-9.kl., filcēšana 5.-9.kl., angļu valoda 2.kl., valodiņa 3.kl. 

Sporta izglītības jomā:  
✓ Sporta spēles 4.-9.kl., mākslīgās kāpšanas sienas apguves nodarbības 3.-6.kl., sports 3.kl., galda 

spēles 7.kl., volejbols 5.-9.kl., taisna, vesela mugura 2.kl. 

Jaunatnes klubi: 
✓ Mazpulks 4.-9.kl., jaunsargi 4.-9.kl. 

Tehniskā jaunradē: 
✓ Žurnālistikas pulciņš 5.-9.kl., cipariņa klubs 5.-9.kl., mazais ziepnieks 5.-9.kl. 

Vides izglītības jomā;  
✓ Vides objekti 5.-9.kl., gudrās spēles 2.kl., ceļu satiksmes noteikumi 4.-7.kl., noformēšana (telpu 

rotājumi) - 5.-9.kl. 

Skola ir iesaistījusies projektos:  
1) ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (2016. – 2021.g.); 
2) ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (2017. – 2020.g.); 
3) IKVD projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (2017. – 2022.g.); 
4) VIAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”; 
5) LOK projekts “Sporto visa klase” (piedalīsies 3. un 4.klase); 
6) Latvijas simtgades projekts “Skolas soma”. 

Izglītības iestādē ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamie materiāltehniskie resursi. Pēdējos gados 
skolā veikti lieli remontdarbi - visu mācību kabinetu un telpu remonts, sporta zāles remonts, iebūvēta atpūtas 
telpa 1.-4.kl. skolēniem un pagarinātās grupas vajadzībām, veikts remonts bibliotēkā un izveidota lasītava-
atpūtas telpa. 2016.gadā uz jaunā skolas korpusa telpām tika pārvietots mājturības un tehnoloģiju kabinets 
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zēniem, speciāli izveidotā telpā. 2017.gadā skolas iekšpagalmā izveidota Zaļā klase, lai dažādotu mācību vidi, 
nodarbības brīvā dabā veicinātu pētnieciskās un sadarbības prasmes, uzstādīti āra trenažieri.  

Sūnu pamatskola 
Kūkas, Skolas iela 1, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV – 5222  

Sūnu pamatskola 2020.gadā svinēs skolas 100 gadu jubileju. 
Pašreizējā ēkā skola darbojas no 2007.gada 1.septembra. 

2019./2020.mācību gada sākumā skolā mācās 93 skolēni un 37 
bērni pirmskolas izglītības grupās, kopā – 130 izglītojamie. 

Skolā tiek realizētas 6 izglītības programmas: 

✓ Pirmsskolas izglītības programma;  
✓ Pamatizglītības programma; 
✓ Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;  
✓ Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;  
✓ Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem;  
✓ Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem. 

Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi. Ir atsevišķa 
telpa bibliotēkai, datorklasei, Sākumskolas dienas centram, logopēdam, medmāsai, karjeras konsultantam, 
interešu izglītības pulciņu nodarbībām. Skolā darbojas atbalsta personāls - medmāsa, logopēds, pedagoga 
palīgs, pēc nepieciešamības pieaicināts psihologs. Regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociāli 
pedagoģiskās vajadzības, sadarbojoties ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta 
centru. Notiek aktīva sadarbība ar Krustpils novada sociālo dienestu, īpaši ar darbinieku, kurš atbild par 
sadarbību ar ģimenēm. Skolā notiek izglītojošais darbs veselīga dzīvesveida izpratnes veidošanā, skola 
iesaistās veselīga uztura projektos – “Skolas piens”, ‘Skolas auglis”, Putras programma. 

Skolā tiek piedāvātas dažādas interešu izglītības programmas: 

✓ Vizuālās mākslas pulciņš; 
✓ Tautisko deju pulciņš; 
✓ Vokālais pulciņš solistiem; 
✓ Vokālie ansambļi; 
✓ Peldēšana (Citrus SPA, Jēkabpilī); 
✓ Vieglatlētika; 
✓ Orientēšanās pulciņš; 
✓ Zaļās prasmes - Sūnu 748. Mazpulks; 
✓ Jaunsargu pulciņš; 
✓ Pulciņš “Esi līderis! “. 

Skola ir iesaistījusies projektos: 

✓ ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (2018. - 2020.g); 
✓ ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (2017. - 2022.g.); 
✓ ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.” (2016. - 2022.g.); 
✓ Kompetenču pieeja mācību saturā (2017. - 2022.g.). 

Ar IZM finansiālu atbalstu 2013.gadā un 2016.gadā ir iegādāts sporta inventārs mācību priekšmeta “Sports” 
standarta īstenošanai Sūnu pamatskolā. 2015.gadā īstenots projekts “Sūnu pamatskolas sporta laukuma 
rekonstrukcija”. 

Variešu sākumskola 
Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV – 
5236  

2019./2020.mācību gada sākumā skolā mācās 40 
skolēni (1.-6.klase) un 50 bērni pirmskolas izglītības 
grupās, kopā – 90 izglītojamie. 

Skolā tiek realizētas 2 izglītības programmas:  

✓ Pirmsskolas izglītības programma;  
✓ Pamatizglītības programma.  



 
 

19 
 

Skolā tiek piedāvātas dažādas interešu izglītības programmas: 

✓ Vides noformēšana; 
✓ Teātra pulciņš; 
✓ Vokālais ansamblis;  
✓ Deju pulciņš;  
✓ Sporta pulciņš.  

Projektu ietvaros darbojas Dabas pētnieku un Kaligrāfijas pulciņi un robotika. Skolā ir visu  izglītības 
programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi. Ir atsevišķa telpa bibliotēkai, 
lasītavai,  datorklasei, logopēdam, interešu izglītības pulciņu nodarbībām. Skolā pieejamas TV, foto, video, 
audio un DVD iekārtas, ir 5 interaktīvās tāfeles. Datortehnika ir pieejama katrā mācību kabinetā. 

2013.gadā ar KPFI līdzfinansējumu tika īstenots projekts “Vienkāršotās renovācijas būvdarbi kompleksu 
pasākumu ieviešanai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Krustpils novada Variešu pagasta Variešu 
sākumskolas ēkā”. 2014.gadā tika īstenots projekts “Variešu sākumskolas piebūves – mācību telpu un sporta 
zāles būvniecība”. 
Vīpes pamatskola 
Skola, Vīpes pagasts, Krustpils novads, LV – 5238  

2019./2020.mācību gada sākumā skolā mācās 34 skolēni un 23 bērni 
pirmskolas izglītības grupās, kopā – 57 izglītojamie. 

Skolā tiek realizētas 4 izglītības programmas:  

✓ Pirmsskolas izglītības programma;  
✓ Pamatizglītības programma;  
✓ Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem;  
✓ Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem.  

 

 

Skolā tiek piedāvātas dažādas interešu izglītības programmas: 

✓ Vizuālās mākslas pulciņš; 
✓ Netradicionālo rokdarbu pulciņš;  
✓ Vokālie ansambļi;  
✓ Teātra pulciņi; 
✓ Vieglatlētika; 
✓ Kokapstrādes pulciņš.  

Skolā darbojas atbalsta personāls - logopēds, pedagoga palīgs, pēc nepieciešamības pieaicināts psihologs.  

Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie resursi. Ir atsevišķa 
telpa bibliotēkai, datorklasei. Skola ir saņēmusi IT aprīkojumu no ERAF projekta līdzekļiem - interaktīvo tāfeli 
un četrus stacionāros datorus datorklasei. 2016.gadā nopirkti 5 jauni datori datorklasei. IZM projekta ietvaros 
2013.gadā un 2015.gadā saņemts atbalsts sporta inventāra iegādei. 2014.gadā īstenots projekts “Vīpes 
pamatskolas sporta zāles renovācija” 1.kārta. 2016.gadā īstenots projekts “Vīpes pamatskolas ēkas fasādes 
vienkāršota atjaunošana” (jumta seguma maiņa, zibens aizsardzības sistēmas izveide). 

Antūžu pamatskola 
“Bārenīši”, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5236  

Antūžu speciālā internātpamatskola ar 2019./2020.m.g. nomainīja 
nosaukumu uz Antūžu pamatskola. 

Antūžu pamatskola ir 1969./1970.mācību gadā Jēkabpils rajona 
padomes, tagad Krustpils novada pašvaldības, dibināta speciālās 
izglītības iestāde skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, kura 
īsteno vairākas speciālās izglītības programmas. Izglītības iestādē 
ir visas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas. 
Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītības iestādes īstenojamās izglītības programmas specifikai un 
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izglītojamo skaitam. Labvēlīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, gleznaina daba, skaisti sakopta skolas apkārtne, ierīkoti 
bruģēti celiņi, renovēta skolas ēka, gaumīgi iekārtotas klases, kabineti, pirmsskolas grupiņas telpas un 
internāts ar visām labierīcībām higiēnas normu ievērošanai, tehniski labi aprīkota virtuve kā pamats 
kvalitatīvas ēdināšanas nodrošināšanai, kā arī profesionālo priekšmetu kabineti izglītības programmās 
"Būvdarbi" un "Ēdināšanas pakalpojumi", kuros audzēkņiem ir iespēja apgūt darbam un dzīvei nepieciešamās 
zināšanas un prasmes individuāli vai grupā, sporta zāle, ritmikas kabinets skolēnu rehabilitācijas nodarbību 
nodrošināšanai, datorklase ar interneta pieslēguma lietošanas iespējām, sporta un rotaļu laukumi. Skola 
piemērota bērnu invalīdu vajadzībām. Ierīkota ugunsdrošības signalizācija ar balss iekārtu un video 
novērošanas sistēma. 

2019./2020. mācību gada sākumā Antūžu pamatskolā mācās 72 izglītojamie, no tiem pirmsskolas grupiņā – 5 
bērni.  

2017./2018.mācību gadā Antūžu pamatskolā mācījās 81 izglītojamais. 2018./2019.mācību gadā uz 
1.septembri skolā mācījās 85 izglītojamie, uz 2018.gada 7.janvāri 82 izglītojamie. Audzēkņu skaits 
samazinājies gan demogrāfisko tendenču dēļ, gan arī vispārējās izglītības skolās integrējot bērnus ar 
speciālajām vajadzībām. 

Antūžu pamatskola īsteno 3 speciālās pamatizglītības programmas, 2 profesionālās pamatizglītības 
programmas un 2 speciālās pirmsskolas izglītības programmas: 

• Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.  
• Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.  
• Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. 
• Profesionālā pamatizglītības programma “Būvdarbi”. 
• Profesionālā pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi”. 
• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. 
• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. 

Veselības, uzvedības un mācīšanās traucējumu novēršanai, pēc iespējas maksimālai un veiksmīgākai katra 
bērna rehabilitācijai un integrēšanai sabiedrībā Antūžu speciālā internātpamatskola piedāvā:  

• speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības: grupu un individuālās nodarbības logopēdijā, 
ritmiku, ārstniecisko vingrošanu, individuālās un grupu konsultācijas mācību priekšmetos, fakultatīvās 
nodarbības ar plašu interešu izglītības programmu, medicīnisko palīdzību, psihologa palīdzību, 
peldēšanu un citas ūdens procedūras (Citrus SPA, Jēkabpilī); 

• darbības novērtējumu konkursā “Skolas Lepnums”; 
• daudzveidīgu un veselīgu uzturu. 

Interešu izglītības piedāvājums koncentrēts novada vispārējās izglītības un kultūras iestādēs, kur tiek 
nodrošinātas kultūrizglītības, sporta, tehniskās jaunrades, vides izglītības u.c. aktivitātes. Kā norādīts Krustpils 
novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības programmā 2019.-2023.gadam, interešu izglītību novada 
teritorijā dzīvojošie bērni apgūst Krustpils novada izglītības iestādēs. Bērna tiesības uz atpūtu un brīvo laiku 
īsteno Krustpils novada kultūras nami – Atašienē, Mežārē, Kūkās, Variešos, Antūžos, Spuņģēnos un Vīpē, 
bibliotēkas – Atašienē, Mežārē, Zīlānos, Kūkās, Variešos, Antūžos, Medņos, Spuņģēnos un Vīpē. 
Amatniecības centrā “Māzers”, Vīpes pagastā tiek īstenotas apmācības dažādu arodu apguvē. Ilgstoši 
darbojas Krustpils 60.mazpulks Krustpils pamatskolā un Sūnu 748.mazpulks Sūnu pamatskolā.  

Interešu un profesionālās ievirzes izglītību Krustpils novada bērni un jaunieši iegūst arī ārpus novada. Krustpils 
novadā deklarētie izglītojamie apmeklē Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolu, Jēkabpils Māksla skolu, Jēkabpils 
Sporta skolu un Jēkabpils Bērnu un jauniešu centru. 

DARBA GRUPAS – IZGLĪTĪBA NOVĒRTĒJUMS 
KAS IR LABS, KAS PAVEIKTS? KAS NAV TIK LABS? 

✓ Nodrošināta izglītības pieejamība visos 
novada pagastos 

✓ Pirmskolas grupas vispārējās izglītības 
iestādēs un speciālās izglītības iestādē 

✓ Nodrošināta bezmaksas ēdināšana (tikai 
novadā deklarētajiem bērniem) 

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

pedagogi (īpaši fizikas, angļu, mūzikas 
stundu skolotāji) 

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

jautājumi 
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✓ 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 Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskolā un Antūžu 
pamatskolai 

✓ Valsts aizsardzības mācību programmas 
uzsākšana vidusskolā 

✓ Izglītības iestāžu savstarpējā sadarbība 

✓ Nav veikta skolu tīkla optimizācija 
✓ Neapmaksā ceļa izdevumus uz skolu 

Krustpils pagastā deklarētajiem bērniem 
(izņemot uz Krustpils pamatskolu) 

✓ Ierobežotas mūžizglītības iespējas novadā 
✓ Novadā nav iespējams apgūt profesionālās 

ievirzes izglītību – 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 

 

Iedzīvotāju aptauja 
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu 

pieejamība 

 

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu 
kvalitāte 

 

52%

19,10%

4,40%
3,60%

20,90%
Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa

30,20%

35,60%

4,10%
2,70%

27,50%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk
neapmierina
Neapmierina

Nav viedokļa
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Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumu 
pieejamība 

 

Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumu 
kvalitāte 

 
Interešu izglītības pakalpojumu pieejamība  

 

Interešu izglītības pakalpojumu kvalitāte  

 

Mūžizglītības iespēju pieejamība pieaugušajiem 

 

Mūžizglītības pakalpojumu kvalitāte pieaugušajiem 
 

Skolēnu pārvadājumu transporta pieejamība 

 

Izglītības iestāžu infrastruktūras kvalitāte 
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3.2. Kultūrvide 

3.2.1. Bibliotēkas 

Krustpils novada pašvaldība saskaņā ar 2019.gadā noslēgto deleģējuma līgumu ar Jēkabpils novada 
pašvaldību, ir deleģējusi Jēkabpils novada pašvaldībai veikt no likuma “Par pašvaldībām” noteiktās 
pašvaldības autonomās funkcijas – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu 
un tautas jaunrades attīstību. Realizējot deleģēto uzdevumu, Jēkabpils novada pašvaldība izveidoja Jēkabpils 
novada Kultūras pārvaldi, kura ir Jēkabpils novada pašvaldības administratīvā struktūrvienība. 

Krustpils novadā darbojas 7 bibliotēkas un 2 apkalpošanas centri: Variešu bibliotēka, Zīlānu bibliotēka, Vīpes 
pagasta bibliotēka, Mežāres bibliotēka, Krustpils pagasta bibliotēka, Kūku bibliotēka, Atašienes bibliotēka un 
apkalpošanas centri Antūžos un Medņos.  

Visām novada bibliotēkām ir izstrādāti attīstības plāni (darbības stratēģijas) 2019.-2023.gadam.  

Visas novada bibliotēkas ir Krustpils novada pašvaldības dibinātas un tās pārraudzībā esošas patstāvīgas, 
informatīvas, izglītojošas un kultūras iestādes. Krustpils novada bibliotēkas sadarbojas ar novada izglītības 
iestādēm, kultūras namiem, attīsta bibliotēkas par mūžizglītības ieguves vietu. Bibliotēku darbības mērķis ir 
iekļauties tālākā sabiedrības informatizācijas procesā, rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu un 
nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu un 
mūžizglītības iespējas, neatkarīgi no viņu vecuma, tautības, dzimuma, sociālā stāvokļa un izglītības līmeņa. 

Izglītības iestāžu infrastruktūras kvalitāte 

 

Sporta infrastruktūras pie izglītības iestādēm kvalitāte 

 

Pakalpojumi vai iespējas izglītībā, kas visvairāk pietrūkst 
vai nav pietiekami pieejams Krustpils novadā un kāda ir 
izglītības jomas kvalitāte: 

✓ nav ne mākslas, ne mūzikas skolas filiāles 
klases; 

✓ maz interešu pulciņi; 
✓ interešu izglītības pieejamība neapmierina; 
✓ pirmsskolas izglītības pieejamība drīzāk 

neapmierina, jo kvalitāte neapmierina; 
✓ mūžizglītības iespēju pieejamība drīzāk 

neapmierina - varētu būt vairāk iespēju. 
✓ skolēnu pārvadājumu transporta pieejamība 

neapmierina. 
No 45 korektām respondentu atbildēm uz jautājumu “Kas 
Jūs neapmierina pakalpojumu / jomu kvalitātē?” 11 reizes 
tika minēts, ka neapmierina izglītības iestāžu piedāvājuma 
un infrastruktūras kvalitāte: 

✓ skolās maz skolēnu, tiek apvienotas klases, kas 
samazina apmācību kvalitāti; 

✓ skolas ir mazas lauku skoliņas, ja būtu kāda 
alternatīva izglītība, varētu pievilināt skolēnus, 
piemēram, Montesori, Brīvā skola, vai 
amatniecības pamatskola utt. 

✓ novada skolu izglītības kvalitāte atpaliek no 
valsts vidējā līmeņa, neraugoties uz to, ka klases 
ir mazas un katram skolēnam varētu pievērst 
individuālu pieeju; 

✓ u.c. 

Steidzamākie darbi saistībā ar izglītības jomu, kas 
pašvaldībai jāīsteno nākamajos 7 gados (no 117 korektām 
respondentu atbildēm par izglītības jomu 13 reizes minēts 
par skolu tīklu optimizāciju): 

✓ jāveic skolu tīkla optimizācija, skolu tīkla 
sakārtošana, uz vietas pagastos atstājot no 1.-
4.klasei,  jāmeklē sadarbības iespējas ar blakus 
pašvaldībām kopīgi nodrošinot izglītības 
pakalpojumu; 

✓ kā saglabāt skolas un nodrošināt tās pietiekamā 
kvalitātē; 

✓ skolēnu piesaistīšana vietējām skolām - jāuzlabo 
izglītības kvalitāte; 

✓ Krustpils pamatskolu nodot Jēkabpils pilsētai, 
sakārtot novadā izglītības jautājumu, izskatīt 
darbinieku atbilstību amatam. 
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Bibliotēkas pakalpojumi ir veikt iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu, 
nodrošināt bezmaksas pieeju internetam un datoriem, sniegt kopēšanas un printēšanas iespējas. 

Variešu bibliotēka un ārējās apkalpošanas punkti 
Variešu bibliotēka ir Krustpils novada Variešu pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde. 
Bibliotēkai ir divi ārējās apkalpošanas punkti Antūžos un Medņos. Variešu bibliotēka atrodas Variešu ciema 
centrā, vienā ēkā ar pagasta pārvaldi un ir kultūras un informācijas centrs, kas veic bibliotēku pakalpojumu 
sniegšanu pagasta iedzīvotājiem un nodrošina kvalitatīvu brīvā laika izmantošanu. 

Ārējās apkalpošanas punkts Antūžos atrodas Antūžu pamatskolai piederošā trīs stāvu dzīvojamā ēkā 
četristabu dzīvoklī pirmajā stāvā. 

Ārējās apkalpošanas punkts Medņos atrodas Variešu pagastam piederošā 1936.gadā celtā koka ēkā Medņu 
ciema centrā. 

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā – 347, t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 154, fizisko apmeklējumu 
kopskaits – 4915, izsniegumu kopskaits – 5976, virtuālais apmeklējums – 368, sociālo tīklu apmeklējums – 
20496. 

3.tabula. Bibliotēkas un ārējo apkalpošanas punktu (ĀAP) materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums15 

 Variešu bibliotēka ĀAP Antūžos ĀAP Medņos 
Bibliotēkas ēka, īpašuma 
forma 

pašvaldības īpašums pašvaldības īpašums pašvaldības īpašums 

Telpu kopplatība (m2)  84 71 86 
Lasītāju apkalpošanas 
telpas (m2) 

84 59 86 

Lietotāju vietu skaits 
bibliotēkā 

6 8 5 

Krātuves telpas nav nav nav 
Telpas vai zona bērniem ir telpa ir telpa ir zona 
Apgaismojums jāmaina pietiekošs nav norādīts 
Klimatiskie apstākļi apkures sezonā par 

karstu 
labi labi 

Mēbeļu aprīkojuma 
atbilstība 

pietiekama laba laba 

Pieejama lietotājiem ar 
kustību traucējumiem, 
māmiņām ar bērnu ratiņiem 

ir pieejama nav pieejama nav pieejama 

Norādes uz bibliotēku ir ir ir 
Velo novietne nav nav Nav 
Datoru skaits 4 4 4 
Portatīvie datori 2 - - 
ALISE Ir Ir Ir 
Printeri 1  1 
Multifunkcionālas iekārtas 1 2 1 

Vīpes pagasta bibliotēka 
Vālodzīte, Vīpe, Vīpes pag., Krustpils nov., LV-5238 

Vīpes pagasta bibliotēka ir Krustpils novada Vīpes pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas 
iestāde. Vīpes pagasta bibliotēka dibināta 1945.gadā. Bibliotēka vairākas reizes pārvietota. Pašlaik tā atrodas 
bijušajās Vīpes pagasta bērnudārza telpās, kas būvēta 1987.gadā. Ēkas tehniskais stāvoklis vērtējams  kā 
apmierinošs. Bibliotēkas telpas atrodas vienā ēkā ar kultūras namu un amatniecības centru “Māzers”. 

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā – 188, t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 37, fizisko apmeklējumu 
kopskaits – 2747, izsniegumu kopskaits - 5839.  

 

 
15 Variešu bibliotēkas attīstības plāns 2019.-2023.gadam 
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4.tabula. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums16 

 Vīpes bibliotēka 
Bibliotēkas ēka, īpašuma forma pašvaldības īpašums 
Lietotāju vietu skaits bibliotēkā 9 
Telpas vai zona bērniem un jauniešiem ir zona, atbilstoši aprīkota un gaumīgi 

iekārtota 
Mēbeļu aprīkojuma atbilstība pietiekama 
Pieejama lietotājiem ar kustību traucējumiem, 
māmiņām ar bērnu ratiņiem 

nav pieejams 

Norādes uz bibliotēku ir 
Velo novietne nav 
Datoru skaits 5 
Printeri 1 
Multifunkcionālas iekārtas 1 

Mežāres bibliotēka 
Druvasnieki 16A, Mežāre, Mežāres pag., Krustpils nov., LV-5226 

Mežāres bibliotēka ir Krustpils novada pašvaldības informatīva, izglītojoša kultūras iestāde. Mežāres bibliotēka 
dibināta 1954.gadā. 1989.gadā bibliotēka tiek pārcelta uz pašreizējo atrašanās vietu Mežāres ciema centrā, 
kur vienā ēkā atrodas arī Mežāres pagasta kultūras nams, Mežāres pagasta pārvalde, ģimenes ārsta prakses 
vieta un pasta nodaļa.  

Bibliotēkā notiek izstādes un pasākumi dažāda vecuma un interešu apmeklētājiem. Mežāres bibliotēkas 
galvenais darbības virziens – iekļauties tālākā sabiedrības informatizācijas procesā, rūpēties par kultūras 
mantojuma saglabāšanu un nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un 
informācijas saņemšanu un mūžizglītības iespējas, neatkarīgi no viņu vecuma, tautības, dzimuma, sociālā 
stāvokļa un izglītības līmeņa.  

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā bija 211, t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 55, fizisko apmeklējumu 
kopskaits – 4126, izsniegumu kopskaits – 5559.  

5.tabula. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums17 

 Mežāres bibliotēka 
Bibliotēkas ēka, īpašuma forma pašvaldības īpašums 
Telpu fiziskais nolietojums 118 m2 nepieciešams kosmētiskais 

remonts 
Lietotāju vietu skaits bibliotēkā 34 
Telpas vai zona bērniem un jauniešiem neliela bērnu zona un vieta jauniešiem 
Mēbeļu aprīkojuma atbilstība pietiekama 
Pieejama lietotājiem ar kustību traucējumiem, 
māmiņām ar bērnu ratiņiem 

ir pieejama 

Datoru skaits 7 
Printeri 1 
Multifunkcionālas iekārtas 1 

Krustpils pagasta bibliotēka  
Kalmītes, Spuņģēni, Krustpils pag., Krustpils nov., LV-5204  

Krustpils pagasta bibliotēka ir Krustpils novada Krustpils pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas 
iestāde. Pašreizējā bibliotēkas ēka celta 1968.gadā. Bibliotēka atrodas Krustpils pagasta centrā Spuņģēnos.  

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā bija 335, t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 74, fizisko apmeklējumu 
kopskaits – 5163, izsniegumu kopskaits – 6925.  

 

 
16 Vīpes pagasta bibliotēkas attīstības plāns 2019.-2023.gadam 
17 Mežāres bibliotēkas attīstības plāns 2019.-2023.gadam 
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6.tabula. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums18 

 Krustpils pagasta bibliotēka 
Bibliotēkas ēka, īpašuma forma pašvaldības īpašums 
Telpu platība 145 m2, veikts remonts 
Lietotāju vietu skaits bibliotēkā 43 
Pieejama lietotājiem ar kustību traucējumiem, 
māmiņām ar bērnu ratiņiem 

ir pieejama 

Datoru skaits 7 lietotājiem, 2 darbiniekiem 
Printeri 1 
Multifunkcionālas iekārtas 1 

Krustpils novada Kūku pagastā darbojas divas bibliotēkas – Kūku bibliotēka un Zīlānu bibliotēka.  

Kūku bibliotēka 
Kūkas Nr.36, Kūkas, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222 

Bibliotēkas ēka celta 1971.gadā. Tajā pašā ēkā, kur atrodas bibliotēka, vēl darbojas pasts, pagasta kase un 
ģimenes ārsta prakse. Bibliotēkas telpas atrodas ēkas otrajā stāvā. 2018.gadā izveidota datorklase ar 9 darba 
vietām. 2017.gadā uzsākts darbs pie vides pieejamības nodrošināšanas personām ar invaliditāti pie ēkas 
ieejas – uzbūvēta uzbrauktuve pie centrālās ieejas un nomainītas trīs durvis. Izremontētas bibliotēkas kāpņu 
telpa un koridors 1.stāvā. 1.stāvā izremontētas un aprīkotas 2 telpas senioru kluba tikšanām. Sakopta un 
labiekārtota bibliotēkas apkārtne - uzstādīti četri āra trenažieri, skrituļošanas rampa, izveidots saieta laukums 
un uzstādīta lapene āra pasākumiem.   

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā bija 232, t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 129, fizisko apmeklējumu 
kopskaits – 5906, virtuālais apmeklējums – 4092, izsniegumu kopskaits – 4896. 2018.gadā bibliotēka notika 
23 tematiskie pasākumi. 

7.tabula. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums19 

 Kūku bibliotēka 
Bibliotēkas ēka, īpašuma forma pašvaldības īpašums 
Lietotāju vietu skaits bibliotēkā 70 
Telpas vai zona bērniem un jauniešiem ir istaba 
Mēbeļu aprīkojuma atbilstība pietiekama 
Pieejama lietotājiem ar kustību traucējumiem nav nodrošināta 
Norādes uz bibliotēku ir 
Datoru skaits 14  
ALISE Ir 
Printeri 1 
Multifunkcionālas iekārtas 2 

Zīlānu bibliotēka20  
Laukezera iela 4, Zīlāni, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222 

Bibliotēka atrodas Kūku pagasta Zīlānu ciema centrā vienā ēkā ar Zīlānu kultūras namu, pagasta sociālo 
darbinieci un gleznošanas studiju. Ēka, kurā atrodas bibliotēka, būvēta 1987.gadā. Bibliotēkas telpās veikts 
kosmētiskais remonts. Ir neliela bērnu zona un vieta jauniešiem. Datorlietotājiem ir trīs darba vietas, visi datori 
labā kārtībā. Arī telpas labā stāvoklī. 

Aktīvo lietotāju kopskaits bibliotēkā 2018.gadā bija 158 lietotāji, t.sk. 46 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, fizisko 
apmeklējumu kopskaits – 2399, izsniegumu kopskaits – 2991.  

Atašienes bibliotēka21 
Liepu iela 14A, Atašiene, Atašienes pag., Krustpils nov., LV-5211 

 
18 Krustpils pagasta bibliotēkas attīstības plāns 2019.-2023.gadam 
19 Kūku bibliotēkas attīstības plāns 2019.-2023.gadam 
20 Zīlānu bibliotēkas attīstības plāns 2019.-2023.gadam 
21 Atašienes bibliotēkas attīstības plāns 2019.-2023.gadam 
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Bibliotēka atrodas Atašienes ciema centrā vienā ēkā ar Atašienes pagasta pārvaldi, ģimenes ārsta prakses 
vietu un pastu. Ēka, kurā atrodas bibliotēka, būvēta 1993.gadā. Bibliotēkas abonementā, lasītavā un bērnu 
stūrītī 2017. un 2018.gada sākumā tika veikts remonts. Bibliotēkā, ir 20 lietotāju vietas, t.sk. 6 datorizētas. 
Bibliotēkā daļēji nomainīti grāmatu plaukti un citas mēbeles. Turpinās datortehnikas atjaunināšana. Ir 
nodrošināta pieeja apmeklētājiem ar kustības  

Kopējais bibliotēkas lietotāju skaits 2018.gadā bija 200, apmeklējumu kopskaits sasniedza 4595, savukārt 
izsniegto vienību skaits bijis 4845. 

3.2.2. Kultūras nami 

Krustpils novadā darbojas 7 kultūras nami, kas nodrošina ar kultūru saistītus pakalpojumus un veicina arī 
amatierkolektīvu darbību un iedzīvotāju iesaisti vietējos kultūras pasākumos. 2018.gadā Krustpils novada 
pašvaldībā darbu ir uzsācis novada kultūras darba koordinators, kura pienākumos ietilpst novada kultūras, 
bibliotēku darba, bērnu un jauniešu interešu izglītības koordinēšana un mūžizglītības darba organizēšana, 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, tautas jaunrades, sabiedriskās, kultūras un mākslas politikas 
realizēšana Krustpils novadā. Krustpils novadā viens no mērķiem ir izveidot pilnvērtīgu kultūrvidi, kur tiek radīti 
visi apstākļi radošai brīvībai, nodrošinot materiālo un finansiālo pamatu, kas dod iespēju katram indivīdam 
atbilstoši viņa spējām un interesēm piedalīties gan kultūras vērtību apguvē, gan to radīšanā. 

Variešu pagastā ir divi kultūras nami - Variešos un Antūžos. 

Variešu pagasta kultūras nami ir vietas, kur pulcēties 
cilvēkiem, lai atpūstos, lai dejotu, lai dziedātu, lai spēlētu 
teātri. Kultūras namos notiek dažādi pasākumi, aptverot 
dažādas vecuma grupas un sociālos slāņus.  Variešu kultūras 
namam sadarbojoties ar Krustpils novada Variešu pārvaldes 
Vēstures centru, tiek rīkotas izstādes.  

Variešu kultūras namā 2019./2020. sezonā darbojas šādi 
amatiermākslas kolektīvi:  

✓ Sieviešu vokālais ansamblis “Malduguns”; 
✓ Amatierteātris “Servīze”; 
✓ Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Zaķēni”; 
✓ Skolēnu tautisko deju kolektīvs “Zaķīši”; 
✓ Bērnu teātra kolektīvs “Servīzīte”; 
✓ Jauniešu teatralizētā deju studija “Murka”; 
✓ Līnijdeju kolektīvs “Variants”. 

Antūžu kultūras nama ēka ir veca, ir nomainīts jumts. Ēkai ir 
nepieciešama renovācija.  

 

 

 

 

Vīpes pagasta kultūras nams   
“Vālodzīte”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, LV-5238 

Vīpes pagasta kultūras nams ir izvietots pielāgotās bijušā 
bērnudārza telpās. Kultūras namā organizē valsts svētku 
norises, gadskārtu ieražas, amatiermākslas kolektīvu 
koncertus, profesionālu mākslinieku koncertus, teātra izrādes, 
izbraukuma koncertus, izklaides un izglītojošus pasākumus, 
gadā vidēji notiek 20 pasākumi. 

Vīpes pagasta kultūras namā 2019./2020.g. sezonā darbojas 
amatiermākslas kolektīvi: 

✓ Folkloras kopa “Lākači”; 
✓ Dāmu tautisko deju kopa; 
✓ Bērnu (no 5 līdz 12 gadi) vokālais ansamblis “Zili brīnumi”. 
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Mežāres pagasta kultūras nams  
“Druvasnieki” 16a, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 
LV – 5226 

Mežāres pagasta kultūras nama ēka celta 1989.gadā. 
Kultūras nams ir vienīgā kultūras iestāde Mežāres 
pagastā un Krustpils novadā, kuras telpās iespējams 
organizēt lielam apmeklētāju skaitam pieejamus kultūras 
pasākumus. Vietu skaits lielajā zālē ir 300. Kultūras namu labprāt apmeklē ne vien Mežāres pagasta, bet arī 
kaimiņu pagastu un Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji. Kultūras nama telpas ir piemērotas arī konferenču un 
semināru norisei. 2016.gadā ar ELFLA līdzfinansējumu īstenots projekts “Atbalstošas vides radīšana 
mazaizsargājamo iedzīvotāju grupām Mežāres pagasta pārvaldes un kultūras nama ēkā”. Ar valsts budžeta 
programmas 12.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” līdzfinansējumu 2017.gadā atjaunoja Mežāres 
kultūras nama kino un audio aprīkojums. 
Mežāres pagasta kultūras namā notiek gadskārtu ieražu pasākumi, amatiermākslas kolektīvu koncerti, teātra 
izrādes, izbraukuma izrādes, sporta, izklaides un izglītojoši pasākumi, gadā vidēji 15 pasākumi. 

Kultūras namā 2019./2020.g. sezonā darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi: 

✓ Sieviešu deju kopa “Kamenes”; 
✓ Bērnu, jauniešu teātra pulciņš ”Sapņotāji’’; 
✓ Amatierteātris “Efekts’’. 

Krustpils pagasta kultūras nams 
“Daugavieši”, Spuņģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-
5202 

Krustpils pagasta kultūras nams atrodas vienā ēkā ar Krustpils 
pagasta pārvaldi un sporta zāli. Kultūras namu ir iespējams apmeklēt 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Katru gadu kultūras nams pagasta iedzīvotājiem un citiem 
interesentiem piedāvā plašu kultūras programmu, gadā vidēji 40 
pasākumi. 

Krustpils pagasta kultūras namā 2019./2020.g. sezonā darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi: 

✓ Jauktais vokālais ansamblis “Krustpils”; 
✓ Bērnu teātra grupa “Spārniņi”; 
✓ Jauniešu teātra grupa “Spārni”; 
✓ Amatierteātris “Savējie”. 

Zīlānu kultūras nams 
Laukezera iela 4, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-
5222 

Kūku pagasta kultūras pasākumi pārsvarā notiek Zīlānu kultūras 
namā, izstāžu zālē “Mākslas dārzs” un brīvdabas estrādē 
“Mārdadzis”. Paralēli valsts svētku un tradicionālo sarīkojumu 
organizēšanai kultūras namā, notiek darbs mūžizglītības jomā, kā 
arī profesionālās mākslas piedāvājuma paplašināšanā. Aktīvs 
darbs norit pie amatierkolektīvu iesaistīšanas pagasta 
sarīkojumos. Paralēli sarīkojumiem pagasta mērogā, 
amatierkolektīvi piedalās dažādos festivālos, konkursos un 
meistarklasēs. 

Būtiska ietekme uz pagastā notiekošajiem sarīkojumiem ir 
Jēkabpils pilsētas tuvums, jo līdz ar to iedzīvotājiem ir ļoti plašas 
iespējas apmeklēt pasākumus Jēkabpils pilsētā, bet ir neliela iespēja arī piesaistīt apmeklētājus no pilsētas. 
Lielākas iespējas Kūku pagasta kultūras dzīves dažādošanai ir pavērušās kopš 2015.gada, kad ekspluatācijā 
nodeva I kārtu projektam brīvdabas estrāde “Mārdadzis”.  
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Kūku pagastā gadā vidēji notiek 10 -15 kultūras pasākumi. Zīlānu kultūras namā 2019./2020.g. sezonā 
darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi: 

✓ Sieviešu vokālais ansamblis “Minima”; 
✓ Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Zīlānietis”; 
✓ Teātra draugu kopa “Patapa”. 

Atašienes kultūras nams 
Ceriņu iela - 1, Atašienes pagasts, Krustpils novads, LV- 5211 

Atašienes kultūras nams mājvietu radis ēkā, kas celta 1938.gadā 
kā katoļu draudzes jaunatnes saieta nams, ēka renovēta 
2018.gadā. Kultūras nams ir izveidojies par tradicionālo kultūras 
norišu, kultūras un mākslas vērtību saglabāšanas, uzturēšanas, 
kā arī atpūtas un izklaides centru. Kultūras namam ir laba 
sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm, NVO, vietējo katoļu 
draudzi, organizējot pasākumus visu paaudžu iedzīvotājiem. Laba sadarbība izveidojusies arī ar 
kaimiņpagastu kultūras iestādēm, tiek rīkoti kopīgi pasākumi.  

Atašienes pagastā gadā vidēji notiek ap trīsdesmit kultūras pasākumu (atpūtas, tautas tradīciju, valsts svētku, 
izklaides, izglītojošie un sporta pasākumi u.c.). 

Atašienes kultūras namā 2019./2020.g. sezonā darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi: 

✓ Folkloras kopa ''Vīraksne"; 
✓ Jauniešu deju kolektīvs "Zvirbuļi”; 
✓ Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs "Pelēni"; 
✓ 1.-5.klašu deju kolektīvs “Zvirbulēni”; 
✓ Vidējās paaudzes deju kopa “Dance”; 
✓ Senioru dāmu deju kolektīvs “Pīlādzītis”; 
✓ Amatierteātris. 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļai “Atpūta, kultūra un reliģija” izdevumi 2018.gadā bija 666 885 
EUR jeb 85% no precizētā plāna. Izdevumi samazinājušies par 177 021 EUR 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. 

Amatniecības centrs “Māzers” 
Krustpils novada Vīpes pagastā 2011.gada 1.maijā savu darbību uzsāka 
amatniecības centrs “Māzers”.  

Amatniecības centra darbības mērķis ir:  

✓ nacionālās kultūras identitātes apzināšana, saglabāšana un 
nodošana nākamajām paaudzēm, veicinot tās dzīvotspēju un 
atpazīstamību Latvijā un pasaulē; 

✓ kultūras un radošo industriju attīstība reģionā, apvienojot 
tradicionālās prasmes, to laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju 
iespējas; 

✓ veicināt profesionālās mākslas pieejamību reģionā. 

Amatniecības centrs visiem interesentiem piedāvā apgūt dažādas aušanas, tamborēšanas, mezglošanas, 
filcēšanas, pērļošanas tehniku, kā arī mašīnadīšanas, keramikas un kokapstrādes apmācības. Amatniecības 
centrā tiek rīkotas pieredzes apmaiņas starp amatniekiem, tiek rīkoti semināri, kursi, radošās darbnīcas, kā arī 
notiek mākslas un amatniecības darbu izstādes.  

Sākot no 2016.gada amatniecības centrs “Māzers” aktīvi piedalās finansējuma piesaistīšanai dažādos ES 
struktūrfondu izsludinātajos konkursos. No 2016.gada Vīpes amatniecības centrs “Māzers”  īsteno VKKF 
atbalstītus projektus Krustpils novada tautas tērpa izpētē un darināšanā. Īstenots projekts “Simts gadi linu 
dreļļos”, radīti Krustpils tautas tērpi kā liecība mūsu meistarībai un prasmes nodotas nākamajām paaudzēm. 

2018.gadā īstenots projekts “Nemateriālā kultūras mantojuma lietpratēju zināšanu un prasmju tālāknodošana 
– “Simtgades podi godā celti””. Veiksmīgi tika aizsākts darbs keramikas mantojuma izpētē un prasmju 
nodošanā, tādejādi nodrošinot Latvijai tradicionālo keramikas prasmju popularizēšanu un iedzīvināšanu. 
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2018.gadā amatniecības centrs “Māzers” piedzīvoja lielas pārmaiņas. Ar Krustpils novada pašvaldības 
līdzfinansējumu tika pārbūvētas telpas, izveidojot ievērojamu izstāžu zāli. Izstāžu zālē var aplūkot tautas tērpu 
ekspozīcijas, pašaustas segas un dažādu apmācību dalībnieku paveiktos darbus.  

Kultūras iestāžu izvietojums novadā attēlots 13.attēlā. 

13.attēls. Kultūras iestāžu pieejamība, to izvietojums novadā 

DARBA GRUPAS – KULTŪRA, KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS NOVĒRTĒJUMS 

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 vēļ 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 
 

✓ 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 novada pagastos 
✓ Cilvēkresursu trūkums 
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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 līdz šim nav 

renovētas 
✓ Ierīkot interneta pieslēgumu kultūras namos un uzlabot internetu bibliotēkās 
✓ 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 
✓ Uzlabot interneta kvalitatīvos rādītājus un attīstīt IT tehnoloģijas (multimediju) 
✓ Piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus 
✓ Piesaistīt speciālistus kultūras nozarei, piemēram, skaņotāju 

 

Iedzīvotāju aptauja 
Kultūras iestāžu pieejamība 

 

Kultūras pasākumu pieejamība 

 

Kultūras pasākumu kvalitāte 

 

Informācijas pieejamība par kultūras un izklaides 
pasākumiem 

 

Kultūras iestāžu infrastruktūras kvalitāte 

 

Kultūras iestāžu materiāltehniskās bāzes 
nodrošinājums  

 

 

Kultūras jomas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 
novērtējumā uz jautājumu “Kas Jūs neapmierina 
pakalpojumu / jomu pieejamībā un kvalitātē?” respondenti 
visvairāk ir norādījuši: 

Steidzamākie darbi saistībā ar kultūras jomu, kas 
pašvaldībai būtu jārisina nākamajos 7 gados: 

✓ jāuzlabo kultūras pasākumu kvalitāte; 
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3.3. Sports un aktīvā atpūta 

Krustpils novadā aktīvi norit sportiskā dzīve, tiek organizēti dažādi sporta pasākumi - gan volejbola nakts 
turnīri, pārgājieni, Lāčplēša skrējieni, ģimenes sporta dienas, slēpošana, nūjošanas un vingrošanas 
nodarbības, u.c. sporta pasākumi. Tā kā Krustpils novada pašvaldībā nav sporta speciālista jeb sporta 
organizētājs, šos pasākumus organizē Attīstības nodaļas speciālisti, Tūrisma un jaunatnes lietu speciālists, kā 
arī Vides un civilās aizsardzības dienesta speciālisti. Lai atvieglotu iepriekš minēto speciālistu darbu, Krustpils 
novada pašvaldība nākotnē iespējams izvērtēs ideju piesaistīt sporta organizatora speciālistu, kura 
pienākumos būtu nodrošināt informāciju par sporta pasākumiem, notikumiem, kā arī nodrošināt izbūvētās 
infrastruktūras izmantošanu ilgtermiņā, piesaistot sportistu grupas, organizējot nometnes bērniem un 
jauniešiem, u.c. pienākumi. 

Esošā sporta infrastruktūra - sporta laukumi, bērnu rotaļu laukumi, publiski labiekārtotās atpūtas vietas, 
izbūvētie aktīvās atpūtas laukumi, maršruti gājējiem, nūjotājiem un velobraucējiem, izmantošana ir pieejama 
ikvienam iedzīvotājam. Krustpils novada pašvaldība piedāvā dažādus pakalpojumus fiziskās un garīgās 
veselības uzlabošanai. Šobrīd esošā pieejamā sporta infrastruktūra tiek intensīvi izmantota.  

Novadā ir pieejami sporta laukumi: Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas sporta laukums, Mežāres 
pamatskolas sporta laukums, Sūnu pamatskolas sporta laukums un sporta laukums Medņos.  

Savukārt, sporta zālēs var darboties Mežāres pamatskolas sporta zālē, Vīpes pamatskolas sporta zālē, 
Variešu sākumskolas sporta zālē, Krustpils pagasta sporta zālē “Meža zīles” un biedrības “Jāņa Āboliņa sporta 
klubs” trenažieru zālē.  
Aktīvai atpūtai pieejami laukumi: aktīvās atpūtas laukumi Atašienes ciemā, Mežāres ciemā, Kūku ciemā, Zīlānu 
ciemā, Vīpes ciemā, Spuņģēnu ciemā, Variešu un Medņu ciemos.  

Aktīvās atpūtas iespējas: šķēršļu josla Kūku pagastā pie vecās Sūnu pamatskolas, kas sastāv no 
skrejceliņiem, 20 šķēršļiem, virves vilkšanas trenažiera un klinšu sienas – jaunsardzes nodarbībām, 
vieglatlētikai u.c. izturības treniņu nodarbībām; kalnu riteņbraukšanas trases Sūnās; peintbols; maršruti 
gājējiem, nūjotājiem un velobraucējiem dabas parkā “Laukezers”; atpūtas vieta “Daugmales” piedāvā 
aktivitātes uz ūdens (pieejami SOT, kajaki, kanoe, laivas u.c.); biedrība “Stulpiņi” piedāvā vizināšanos ar 
ponijiem, izjādes ar zirgiem u.c.; biedrība “Jēkabpils jātnieku sporta klubs” piedāvā dažādas jāšanas 
nodarbības ikvienam; labiekārtota atpūtas vieta “Upes melderes”. 

Gandrīz katrā pagasta ciemā (Atašienē, Jaunā muižā, Kūkās, Antūžos, Mežārē, Variešos, Medņos, 
Spuņģēnos) ir pieejams bērnu rotaļu laukums, savukārt jauniešu aktīvās atpūtas laukums ir ierīkots Vīpes 
ciemā. 

Pašvaldība izdevusi bukletu par fiziskās aktivitātes atbilstošu infrastruktūru Krustpils novadā “Nāc un sporto 
Krustpils novadā”, kas tapis ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils 
novada iedzīvotājiem” ietvaros. 

 

✓ trūkst informācija par kultūras pasākumiem, to 
savstarpējā nesaskaņotība starp pagastiem; 

✓ informācija par kultūras pasākumiem tiek 
publiskota novēloti; 

✓ neapmierina kultūras pasākumu kvalitāte; 
✓ dažiem respondentiem savukārt liekas, ka 

pagastu kultūras dzīvē nekas nenotiek; 
✓ u.c. 

✓ lai kultūras pasākumi būtu pieejami arī 
strādājošajiem cilvēkiem. 
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14.attēls. Sporta un aktīvās atpūtas iespēju pieejamība novadā 

DARBA GRUPAS – SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA NOVĒRTĒJUMS 

KAS IR LABS, KAS PAVEIKTS? KAS NAV TIK LABS? 
✓ Pati novada apkārtējā vide, daba un 

esošā infrastruktūra sniedz iespējas 
nodarboties ar sportu un aktīvo atpūtu 

✓ Nodrošināts finansiālais atbalsts sportam 
no Krustpils novada 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 

KAS JĀUZLABO, KO NEPIECIEŠAMS MAINĪT? 
✓ Sporta inventāra pieejamības uzlabošana 
✓ Sporta pasākumu satura kvalitātes pilnveidošana 
✓ Aktīvās atpūtas centra “Sūnas” attīstība 
✓ Esošās sporta infrastruktūras ilgtermiņa noslogošana 
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Iedzīvotāju aptauja 
Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras pieejamība 

 

Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras kvalitāte 
 

Sporta pasākumu pieejamība 

 

Sporta pasākumu kvalitāte 

 
Bērnu rotaļu laukumu pieejamība 

 

Jauniešiem piemērotu atpūtas laukumu pieejamība 
 

Sporta jomas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 
novērtējumā uz jautājumu “Kas Jūs neapmierina 
pakalpojumu / jomu pieejamībā un kvalitātē?” respondenti 
ir norādījuši: 

✓ Atašienē nav pieejama slēgta sporta būve; 
✓ Krustpils pagasta sporta zālei jābūt pagasta 

iedzīvotājiem pieejamai par velti vai par ļoti 
simbolisku maksu - tai nav jābūt peļņas avotam 
izīrējot to dažādiem sporta pasākumiem. 

Steidzamākie darbi saistībā ar sporta jomu un aktīvo 
atpūtu, kas pašvaldībai būtu jārisina nākamajos 7 gados: 

✓ lielāks atbalsts sporta jomai; 
✓ Krustpils pagastā izveidot aktīvās atpūtas 

laukumu, kas būtu piemērots jauniešiem, kur 
būtu rampas skrituļslidošanai; 

✓ vairāk sporta pasākumu; 
✓ papildināt bērnu rotaļu laukumus un vairāk ierīkot 

jauniešiem atpūtas vietu; 
✓ vairāk atpūtas un piesaistes vietas māmiņām ar 

bērniem, arī jauniešiem. 
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3.4. Sociālā un veselības aprūpe un pakalpojumi 

Krustpils novada iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus sniedz un organizē Sociālais 
dienests, kas ir Krustpils novada pašvaldības pakļautībā esoša iestāde.  

Pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi, ko Sociālais dienests sniedz un organizē: 

✓ ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušai personai institūcijā; 
✓ ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā; 
✓ īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā; 
✓ īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušai personai institūcijā; 
✓ sociālās aprūpes gultas pakalpojums pieaugušai personai institūcijā; 
✓ aprūpes mājās pakalpojumu; 
✓ iespēju īrēt sociālos dzīvokļus. 

Valsts budžeta finansētais asistenta pakalpojums, kuru nodrošina pašvaldības Sociālais dienests, 
administrējot piešķirtos līdzekļus: 

✓ asistenta pakalpojums cilvēkiem ar I un II grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu 
vecumam; 

✓ veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija sniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma 
nepieciešamību personai, ja tai asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras 
tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi; 

✓ Sociālais dienests izstrādājis kārtību klienta sākotnējai izvērtēšanai un veic personas vajadzību, 
darbību un sociālās funkcionēšanas spēju novērtēšanu, lai noteiktu nepieciešamo asistenta 
pakalpojuma apjomu. 

Sociālā darba speciālisti, pieaicinot citu nozaru profesionāļus starpinstitucionālā sadarbībā, piešķirtā budžeta 
ietvaros  iedzīvotājiem nodrošina: 

✓ psihosociālā darba pakalpojumu; 
✓ atbalsta grupu nodarbības; 
✓ psihologa konsultācijas; 
✓ bērnu / jauniešu vasaras nometnes; 
✓ ģimenes asistenta pakalpojumu. 

No valsts budžeta finansē un līdzfinansē šādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus: 

✓ no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem; 
✓ neredzīgām un nedzirdīgām personām; 
✓ no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pilngadīgām personām; 
✓ cilvēku tirdzniecības upuriem; 
✓ sociālā rehabilitācija personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. personām ar prognozējamu 

invaliditāti; 
✓ Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un tās rezultātā cietušām 

personām; 
✓ politiski represētām personām. 

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 
personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe un 
obligātā izglītība) apmierināšanai. 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. 

No 2016.gada pašvaldība īsteno ESF fonda projektu “Atver sirdi Zemgalē”, kura mērķis ir Zemgales reģionā 
palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā 
personām ar invaliditāti un bērniem. 

PA “Jaunāmuiža” (turpmāk – Aģentūra) funkcijas 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. Aģentūrā vidēji uzturas 192 iemītnieki, no kuriem 9, kas ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim. 
Aģentūrā strādā 94 darbinieki.  
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Saskaņā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 2018.gada publiskā pārskata datiem22 
Krustpils novadā ir 20 bērni ar invaliditāti (7 Kūku pagastā, 4 Mežāres pagastā, 3 Krustpils pagastā, 2 
Atašienes pagastā, 2 Variešu pagastā, 2 Vīpes pagastā). Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas 
plānā 2017.-2020.gadam23 norādīts, ka Krustpils novadā ir kopumā 13 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, 
kuriem ir risks nonākt ilgstošas aprūpes institūcijās. Krustpils novada bāriņtiesas informācijā "Par bāriņtiesas 
darbu 2018.gadā"24 norādīts, ka 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. Krustpils novadā darbojas trīs viesģimenes, kuras periodiski 
uzņem ciemos bērnus, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs25. 

Veselības aprūpi Krustpils novadā nodrošina ģimenes ārstu un zobārstniecības prakses:  

✓ ģimenes ārsta un kardiologa prakses vieta Atašienē, Atašienes pagastā; 
✓ zobārstniecības ārsta prakse, Atašienē, Atašienes pagastā; 
✓ ģimenes ārsta prakses vieta Krustpils pagastā; 
✓ ģimenes ārsta prakses vieta Kūkas, Kūku pagastā; 
✓ ģimenes ārsta prakses vieta Variešos, Variešu pagastā; 
✓ zobārstniecības ārsta prakse Mežārē, Mežāres pagastā; 
✓ ģimenes ārsta prakse Vīpē, Vīpes pagastā. 

Krustpils novadā ģimenes ārsta prakses speciālisti nomā telpas no Krustpils novada pašvaldības.   

Stacionāro un neatliekamo medicīnisko palīdzību, arī medicīnisko palīdzību ārpus ģimenes ārstu prakses laika 
novada iedzīvotāji var saņemt SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīcā”, Jēkabpilī, kas pēc veselības aprūpes 
pakalpojuma tirgus iedalījuma noteikta kā reģionālā daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīca. 

Novadā ir pieejama 1 aptieka Variešos, Variešu pagastā.  

Lai uzlabotu veselības un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību īpaši teritoriālās, nabadzības un 
sociālās atstumtības riska pakļautajiem Krustpils novada iedzīvotājiem, pašvaldība īsteno ESF fonda projektu 
Nr.  9.2.4.2/16/I/012 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem”. 
Projekta ietvaros tiek īstenoti pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu intensitātes 
paaugstināšanā, veselīga un pilnvērtīga uztura idejas attīstīšanā, atkarību izraisošo vielu lietošanas 
samazināšanā un veselīga dzīvesveida nostiprināšanā. 

2017.gadā Krustpils novada pašvaldība projekta ietvaros īstenoja šādas aktivitātes:  
✓ Krustpils novada volejbola turnīrs 
✓ Ģimeņu sporta diena 
✓ Lekcija pusaudžiem un jauniešiem par atkarībām un to ietekmi uz veselību 
✓ Bukleta izstrāde un iespiešana par fiziskās aktivitātes atbalstošo infrastruktūru Krustpils novadā 
✓ Veselīga dzīvesveida nometnes vecākiem ar bērniem 
✓ Nometnes pusaudžiem un jauniešiem 
✓ Nūjošanas nodarbības 
✓ Peldēšanas nodarbības Krustpils novada pieaugušajiem un senioriem 
✓ Jautrais orientēšanās skrējiens apkārt Laukezeram 
✓ Veselīga uztura praktiskā apmācība 
✓ Veselīga uztura izstāde 
✓ Vingrošanas nodarbību cikli pieaugušajiem 
✓ Ekskursija Krustpils novada pensionāriem 
✓ Vecāku atbalsta grupu nodarbības 
✓ Aktīvās atpūtas pasākums "Lāčplēša skrējiens" 
✓ Lekcija par izdegšanas sindromu un psiholoģiskās palīdzības saņemšanas iespējām 
✓ Seminārs par veselīgu uzturu un tā ietekmi uz sirds veselību 
✓ Aktīvās atpūtas pasākums "Slēpošana uz Baļotes ezera" 

 

 
22 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 2018. gada publiskais pārskats: http://www.vdeavk.gov.lv/wp-
content/uploads/2014/09/Parskats_2018.pdf  
23 Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017-2020: https://www.zemgale.lv/attistibas-planosana/planosanas-
dokumenti/category/41-zemgales-planosanas-regiona-deinstitucionalizacijas-plans-2017-2020  
24 Par bāriņtiesas darbu 2018. gadā: http://www.krustpils.lv/files/2018_1.pdf  
25 Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2020.-2026.gadam 

http://www.vdeavk.gov.lv/wp-content/uploads/2014/09/Parskats_2018.pdf
http://www.vdeavk.gov.lv/wp-content/uploads/2014/09/Parskats_2018.pdf
https://www.zemgale.lv/attistibas-planosana/planosanas-dokumenti/category/41-zemgales-planosanas-regiona-deinstitucionalizacijas-plans-2017-2020
https://www.zemgale.lv/attistibas-planosana/planosanas-dokumenti/category/41-zemgales-planosanas-regiona-deinstitucionalizacijas-plans-2017-2020
http://www.krustpils.lv/files/2018_1.pdf
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2018.gadā Krustpils novada pašvaldība projekta ietvaros īstenoja šādas aktivitātes: 

✓ Izglītojošs seminārs par veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm un to ietekmi uz sirds veselību 
✓ Lekcija par izdegšanas sindromu un psiholoģiskās palīdzības saņemšanas iespējām 
✓ Lekcija par veselīgu uzturu un ietekmi uz bērniem dažādos vecumu posmos 
✓ Krustpils novada volejbola turnīrs 
✓ Ģimeņu sporta diena 
✓ Aktīvās atpūtas pasākums "Lāčplēša skrējiens" 
✓ Nūjošanas nodarbības 
✓ Peldēšanas nodarbības Krustpils novada pieaugušajiem un senioriem 
✓ Vingrošanas nodarbību cikli pieaugušajiem 
✓ Aktīvās atpūtas pasākums "Slēpošana uz Baļotes ezera" 
✓ Veselīga dzīvesveida nometne vecākiem ar bērniem 
✓ Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida nometne pusaudžiem un jauniešiem 
✓ Nometne pusaudžiem un jauniešiem "Veselīgs un kustīgs" 
✓ Nometnes pusaudžiem un jauniešiem  
✓ Diskusija pusaudžiem un jauniešiem par atkarību izraisošu vielu ietekmi uz veselību 
✓ Ekskursija Krustpils novada pensionāriem 
✓ Vecāku atbalsta grupu nodarbības 

2019.gadā Krustpils novada pašvaldība projekta ietvaros īsteno/os šādas aktivitātes: 

✓ Aktīvās atpūtas pasākums "Slēpošana uz Baļotes ezera" 
✓ Vingrošanas nodarbību cikli pieaugušajiem 
✓ Lekcija pusaudžiem un jauniešiem par atkarībām un to ietekmi uz veselību 
✓ Krustpils novada volejbola turnīrs 
✓ Ģimeņu sporta diena 
✓ Aktīvās atpūtas pasākums "Lāčplēša skrējiens" 
✓ Lekcija par izdegšanas sindromu un psiholoģiskās palīdzības saņemšanas iespējām 
✓ Seminārs par veselīgu uzturu un tā ietekmi uz sirds veselību 
✓ Nometne pusaudžiem un jauniešiem "Veselīgs un kustīgs" 
✓ Veselīga dzīvesveida nometne vecākiem ar bērniem 
✓ Atbalsta grupa bērniem ar īpašām vajadzībām 
✓ Ekskursija Krustpils novada pensionāriem 
✓ Vecāku atbalsta grupu nodarbības 
✓ Nometnes pusaudžiem un jauniešiem 

Krustpils novada pašvaldība 2019.gadā ir izstrādājusi “Bērnu tiesību aizsardzības programma 2019 – 2023”, 
kas ir vidēja termiņa plānošanas dokuments un kura mērķis ir pilnveidot pašvaldības teritorijā esošo institūciju 
darbu, savstarpējo sadarbību un aktivizēt sabiedrības līdzdarbību bērnu un ģimeņu dzīves kvalitātes 
uzlabošanai, nodrošinot bērnu tiesību ievērošanu novada administratīvajā teritorijā. 
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15.attēls. Sociālās un veselības aprūpes pakalpojuma pieejamība, drošības iestāžu pieejamība  

DARBA GRUPAS – SOCIĀLIE PAKALPOJUMI, SOCIĀLĀ APRŪPE NOVĒRTĒJUMS 

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 
✓ Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums 
✓ Sociālās reabilitācijas pakalpojums 

dzīvesvietā un institūcijā – ģimenēm ar 
bērniem 

✓ Sociālie dzīvokļi pieejami 

✓ 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 
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✓ Sadarbība ar institūcijām, 
starpprofesionāļu sadarbība 

KAS 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 

 

 
DARBA GRUPAS – VESELĪBAS APRŪPE, VESELĪGA DZĪVESVEIDA VEICINĀŠANAS NOVĒRTĒJUMS 

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”  

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

personai piešķirts trūcīgais statuss 
✓ Par maz pieņemšanas laiki ģimenes ārstiem 

(1x nedēļā) 

Iedzīvotāju aptauja 

Sociālo pakalpojumu pieejamība 

 

Sociālo pakalpojumu kvalitāte 

 

Sociālās palīdzības pieejamība 

 

Sociālās palīdzības un pakalpojuma pieejamības un 
kvalitātes novērtējumā uz jautājumu “Kas Jūs neapmierina 
pakalpojumu / jomu pieejamībā un kvalitātē?” respondenti 
ir minējuši, ka:  

✓ Sociālais dienests par maz apmeklē cilvēkus 
mājās, neapzinot viņu vajadzības un nerisina 
samilzušās problēmas; 

✓ sociālās palīdzības pieejamībā neapmierina 
attieksme pret vientuļiem senioriem. 

 

Kā steidzamākie darbi, kas pašvaldībai būtu jārisina 
tuvāko 7 gadu laikā sociālās palīdzības un pakalpojumu 
sniegšanā, aptaujas anketā tika norādīti: 

✓ sociālās aprūpes uzlabošana cilvēkiem, kuri par 
sevi nevar parūpēties; 

✓ vajadzētu izveidot bezmaksas virtuvi; 
✓ vairāk atbalstīt trūcīgās ģimenes. 
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✓ 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 

 

KAS 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 

 

 

DARBA GRUPAS – BĒRNU UN ĢIMEŅU ATBALSTA POLITIKAS NOVĒRTĒJUMS 

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 pamatskola 
✓ 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) 

Iedzīvotāju aptauja 
Ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamība 

 

Veselības aprūpes pakalpojuma pieejamības un kvalitātes 
novērtējumā uz jautājumu “Kas Jūs neapmierina 
pakalpojumu / jomu pieejamībā un kvalitātē?” vairākas 
reizes ir norādīts, ka neapmierina ģimenes ārstu 
pieejamība, tieši darba laiks, kā arī, ka ģimenes ārsts, kas 
atrodas Jēkabpils pilsētā nebrauc mājas vizītēs uz 
laukiem.  
 

36,80%

28,10%

15,60%

6,90%

12,60% Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina
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KAS 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) 

 

3.5. Sabiedriskā kārtība, drošība un civilā aizsardzība 

Krustpils novadā par sabiedrisko kārtību atbild Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknis, 
jo pašvaldībā nav izveidota Pašvaldības policija. 

Pēc noziedzīgo nodarījumu skaita uz 10 000 iedzīvotājiem, Krustpils novadā tas ik gadu ir zemāks nekā 
Zemgales reģionā un Latvijā. Noziedzīgo nodarījumu skaits laika periodā no 2015.-2017.gadam samazinās. 
2017.gadā Krustpils novadā tika nodarīti 94 noziedzīgi nodarījumi (16.attēls). 

16.attēls. Noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem un noziedzīgo nodarījumu skaits Krustpils novadā 

Krustpils novadam tuvākā ir Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils 
daļa, kas atrodas Jēkabpils pilsētā. 

2018.gadā ir palielinājies ugunsgrēku skaits Krustpils novada teritorijā (17.attēls). 
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17.attēls. Pārskats par glābšanas darbiem, ugunsgrēkiem un to radītajām sekām Krustpils novadā26 
 

Kūlas ugunsgrēku skaits Krustpils novadā laika posmā no 2012.gada līdz 2018.gadam ir bijis ļoti svārstīgs, 
vidēji 20 ugunsgrēki gadā (18.attēls). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.attēls. Kūlas ugunsgrēku skaits27 

Valsts policijā reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu un cietušo skaits pa gadiem ir mainīgs. 2018.gadā tas ir 
nedaudz pieaudzis, kā arī palielinājies ceļu satiksmes negadījumos cietušo skaits (19.attēls). 

 
26 Datu avots: www.vugd.gov.lv  
27 Datu avots: www.vugd.gov.lv  
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19.attēls. Valsts policijā reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu un cietušo skaits28 

DARBA GRUPAS – SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA NOVĒRTĒJUMS 

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 

 

 
28 Datu avots: www.csdd.lv  

Iedzīvotāju aptauja 
Sabiedriskās drošības nodrošinājuma kvalitāte 

 

Sabiedriskās kārtības un drošības jomas pieejamības un 
kvalitātes novērtējumā uz jautājumu “Kas Jūs neapmierina 
pakalpojumu / jomu pieejamībā un kvalitātē?” respondenti 
vairākās atbildēs ir norādījuši, ka neapmierina 
sabiedriskās drošības nodrošinājuma kvalitāte klaiņojošo 
suņu jautājumā un, ka liela daļa pasākumu notiek bez 
drošības apsargiem. 
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3.6. Jaunatnes politika  

Jaunatnes politika ir visās valsts politikas jomās īstenojamu mērķtiecīgu darbību kopums, kas veicina jauniešu 
pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Jaunatnes politika 
ir starpnozaru politika, ko īsteno dažādas valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes atbilstoši savai 
kompetencei, kā arī jaunatnes organizācijas un citas fiziskas vai juridiskas personas. Jaunatnes politikas 
izstrādē un īstenošanā līdzdarbojas arī paši jaunieši. Jaunatnes politiku Latvijā nosaka Jaunatnes likums, kas 
stājās spēkā 2009.gada 1.janvārī. Likuma mērķis ir uzlabot jauniešu — personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem 
— dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un 
sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni. 

2016.gadā nodibināta Sēlijas novada jauniešu padome “SēJa”, kurā darbojas 16 jaunieši, no septiņiem Sēlijas 
vēsturiskā reģiona novadiem - Jēkabpils, Viesītes, Salas, Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Neretas novada 
un sadarbības novada – Krustpils. ”SēJā” apvieno kopā brīvprātīgos jauniešus no minētajiem novadiem, 
vecumā no 14 līdz 30 gadiem. Sēlijas jauniešu padomes “SēJa” mērķis ir pārstāvēt Sēlijas novadu un 
sadarbības partnera – Krustpils novada jauniešu intereses nacionālā mērogā un ārvalstīs. 

2019.gadā izstrādāts Krustpils novada jaunatnes politikas attīstības plāns 2020.-2026.gadam. 

Jaunatnes politikas jomā pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā “PROTI un 
DARI!” un Izglītības un zinātnes ministrijas finansētajā projektā “Plānveida darba ar jaunatni attīstība Krustpils 
novadā”. 

2019.gada sākumā Krustpils novadā dzīvoja 737 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Pēdējo astoņu gadu 
laikā no 2012.gada līdz 2019.gadam jauniešu skaits novadā samazinājies par 355 personām jeb 33%. Vidēji 
gadā jauniešu skaits samazinās par aptuveni 50 personām.29  

Pēdējo astoņu gadu periodā visbūtiskāk krities 18 – 21gadīgo jauniešu skaits – samazinājums par 41%. 
Nepilngadīgo (13 - 17) jauniešu skaits samazinājies par 9%, savukārt 22 - 25gadīgo – tikai par 6%. Tas liecina, 
ka jaunieši Krustpils novadu ļoti izteikti pamet, tieši sasniedzot pilngadības vecumu, ko iespējams saistīt ar 
vidusskolas absolvēšanu un tālākām mācību un studiju vai darba gaitām jau citā pilsētā30. 

Kā būtiska negatīva attīstības tendence novērojams jauniešu īpatsvara straujš samazinājums – ja 2012.gadā 
jauniešu īpatsvars novada iedzīvotāju kopskaitā bija 18% (un tas bija lielāks nekā Latvijā vidēji), tad 2019.gadā 
tas bija nokrities jau līdz 13% (Latvijas vidējā rādītāja līmenī). Tas saistīts ar faktu, ka iedzīvotāju kopskaits 
novadā ir krities par 9%, kamēr jauniešu skaits samazinājies par 33%31. 

Oficiālajā statistikā pieejami dati arī par bērnu un jauniešu skaitu pagastu griezumā (8.tabula). Šie dati gan 
pieejami tikai par vecuma grupu 15-24 gadi, nevis 13-25 gadi, tomēr lielā mērā raksturo kopējo situāciju 
jauniešu dzīvesvietu aspektā. Kopumā šie dati rāda, ka Krustpils novadā katrs desmitais iedzīvotājs ir vecumā 
no 15 līdz 24 gadiem un vēl 15% iedzīvotāju ir bērni vecumā līdz 14 gadiem. Situācijas pagastu griezumā gan 
būtiski atšķiras – Mežāres, Atašienes un Vīpes pagastos jauniešu īpatsvars ir virs novada kopējā, bet pārējos 
pagastos – zem novada vidējā rādītāja. Savukārt bērnu aspektā situācija ir pretēja – Atašienes un Mežāres 
pagastos bērnu īpatsvars ir mazāks nekā novadā vidējais, bet pārējos pagastos lielāks32. 

8.tabula. Bērnu un jauniešu skaits Krustpils novada pagastos uz 01.01.2019. (datu avots: Centrālā statistikas 
pārvalde, Teritoriālā statistika (eksperimentālā statistika)) 

  

Iedzīvotāju 
kopskaits 

Vecums Bērnu (0-14) 
īpatsvars 

Jauniešu 
(15-24) 

īpatsvars 

Bērnu un 
jauniešu (0-24) 

īpatsvars 

0-6 7-14 15-24 
   

Krustpils novads 5491 375 453 561 15,1 10,2 25,3 
Atašienes pagasts 569 34 35 62 12,1 10,9 23,0 
Atašiene 240 8 14 28 9,2 11,7 20,8 
Krustpils pagasts 817 58 60 79 14,4 9,7 24,1 
Priži 64 7 2 6 14,1 9,4 23,4 

 
29 Datu avots: Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2020.-2026.gadam, Krustpils novada pašvaldība 
30 Datu avots: Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2020.-2026.gadam, Krustpils novada pašvaldība 
31 Datu avots: Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2020.-2026.gadam, Krustpils novada pašvaldība 
32 Datu avots: Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2020.-2026.gadam, Krustpils novada pašvaldība 
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Spuņģēni 205 13 20 23 16,1 11,2 27,3 
Kūku pagasts 1812 117 170 167 15,8 9,2 25,1 
Jaunā muiža 320 11 22 15 10,3 4,7 15,0 
Kūkas 236 21 23 24 18,6 10,2 28,8 
Zīlāni 296 20 27 36 15,9 12,2 28,0 
Mežāres pagasts 624 32 39 69 11,4 11,1 22,4 
Mežāre 294 15 20 38 11,9 12,9 24,8 
Variešu pagasts 1040 81 100 111 17,4 10,7 28,1 
Antūži 66 4 6 8 15,2 12,1 27,3 
Medņi 72 8 7 6 20,8 8,3 29,2 
Varieši 255 31 30 30 23,9 11,8 35,7 
Vīpes pagasts 621 53 49 73 16,4 11,8 28,2 
Vīpe 202 12 20 28 15,8 13,9 29,7 

Pašvaldībā ir viens darbinieks darbā ar jaunatni, tomēr nepilnā slodzē. Pašvaldībā tiek piešķirts finansējums 
darba ar jaunatni īstenošanai, kā arī tiek piešķirts finansējums jauniešu iniciatīvām un projektu konkursiem. 
Pašvaldībā ir arī vairākas biedrības, kas īsteno darbu ar jaunatni (biedrība "Silta sirds" (dibināta 2016.gadā), 
biedrība "InSpe" (dibināta 2016.gadā)). Pašvaldībā nav jauniešu centru, nav izveidota un iedzīvināta 
institucionālā sistēma darbam ar jaunatni (jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, jauniešu dome, 
starpinstitucionālās sadarbības mehānismi, stratēģiskā ilgtermiņa plānošana). Lai gan nepastāv jauniešu 
dome, pašvaldībā darbojas neformāla jauniešu iniciatīvu grupa, kas aktīvi iesaistās pašvaldības sabiedriskajā 
dzīvē, pasākumu organizēšanā un jauniešiem būtisku lēmumu pieņemšanā. Savukārt par darba ar jaunatni 
stratēģiskās plānošanas būtisku pavērsiena punktu var uzskatīt 2018. gadā Valsts atbalsta programmas 
ietvaros īstenoto pētījumu par Krustpils novada jauniešu viedokļiem un vērtējumiem – tas ļauj definēt 
būtiskākos izaicinājumus darbam ar jaunatni kā īstermiņā, tā ilgtermiņā.33 

DARBA GRUPA – 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) 

 

 

 

 

 

 
33 Datu avots: Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2020.-2026.gadam, Krustpils novada pašvaldība 
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3.7. Nevalstiskās organizācijas 

Nevalstiskā sektora darbība veic nozīmīgu darbu vietējās kopienas aktivitātes veicināšanai un dzīves 
kvalitātes uzlabošanā. Nevalstisko organizāciju darbība ir būtiska novada attīstībai. 

Krustpils novadā kopā reģistrētas 39 biedrības, 1 nodibinājums un 3 reliģiskās organizācijas.34 

Krustpils novada pašvaldības sniegtā informācija par novadā darbojošajām nevalstiskajām organizācijām: 

Biedrības nosaukums Biedrības juridiskā 
adrese 

Darbības joma, mērķi 

Abra Liepu iela 6, Atašiene, 
Atašienes pagasts, 
Krustpils novads 

Lauku teritorijas ilgtspējīga attīstība, iedzīvotāju 
iniciatīvu atbalsts. 

Aloksnīte 
 

Varieši 5-7, Variešu 
pagasts, Krustpils 
novads, LV-5236 
 

1. Veicināt neformālās un mūžizglītības attīstību, 
2. Kultūrvēsturiskā mantojuma, tradīciju, vides 

saglabāšana un pilnveidošana, 
3. Sniegt iespēju iesaistīties sabiedriski aktīvā 

darbībā dažādām sociāli mazaizsargātām 
grupām: bērniem, jauniešiem, senioriem, 
personām ar īpašām vajadzībām, 

4. Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos, 
mājamatniecības attīstība, 

5. Sekmēt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu, 
6. Sociālo pakalpojumu sniegšana.  

Daugavas Pārupieši "Zeltiņi”, Vīpes pagasts, 
Krustpils novads, LV–
5238,  
 
 

1. Apzināt, vākt, glabāt, pētīt un popularizēt liecības 
par Krustpils novadu un tā kultūrvēsturisko 
mantojumu, 
2. Parādīt novada savdabību Latvijas kultūrvidē, 
3. Veicināt Krustpils novada pilsoniskas sabiedrības 
tautisko pašapziņu, izglītību un kultūru apmeklējot, 
sakopjot, kā arī izveidojot piemiņas un atceres 
vietas, 
4. Sniegt humāno palīdzību ievērojamiem 
novadniekiem, nacionālajiem partizāniem, 
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, 
leģionāriem un viņu ģimenes locekļiem. 

Aika "Ezerkalni", "Brēdiķi", 
Kūku pagasta, Krustpils 
novads 

 Kultūra, neformālā izglītība. 

Alla Prima Laukezera iela 4; Zīlāni, 
Kūku pagasts, Krustpils 
novads 

Atjaunot mākslas tradīcijas. 
Atbalstīt vietējo, radošo personību aktivitātes. 
Sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt 
jaunrades spējas. 
Atraisīt individuālās radošās spējas un sekmēt 
emocionālo un intelektuālo attīstību. 
Sniegt zināšanas par mākslas valodu, mākslas 
stiliem, žanriem, terminoloģiju mākslā un dažādu 
mākslinieku daiļradi. 

Ašie lūši Ceriņu iela 3, Atašiene, 
Krustpils novads, LV-
5211 

Bērnu un jauniešu izglītojošu, sporta un kultūras 
pasākumu organizēšana. 
Darbs ar bērniem un jauniešiem, veicināt kopīgās 
aktivitātes ar ģimenēm. 
Starpetniskā dialoga veidošana. 
Veicināt aktīvas un sportiskas atpūtas iespējas. 
Veselīga dzīvesveida popularizēšana. 
Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citām 
biedrībām, organizācijām un iestādēm Latvijā un 
ārpus tās robežām biedrības mērķu sasniegšanai. 

 
34 Datu avots: www.lursoft.lv  

http://www.lursoft.lv/
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Vides, kultūras mantojuma un vēsturisko objektu 
apzināšana, saglabāšana un popularizēšana. 
Motivēta, pašapzinīgas, radošas jaunās paaudzes 
veidošana. 

Sporta klubs Krustpils "Mežazīles", Spuņģēnu, 
Krustpils pagasts, 
Krustpils novads, LV- 
5204 

1. Veicināt florbola spēles attīstību un atpazīstamību 
iedzīvotāju vidū. 
2. Veicināt aktīva un veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu dažādu paaudžu vidū. 
3. Organizēt sporta apmācības nodarbības, 
sacensības un nometnes. 
4. Organizēt atpūtas pasākumus fizisko un garīgo 
spēju atjaunošanai un fiziskajai attīstībai. 
5. Veicināt sadarbību ar valsts un pašvaldību 
iestādēm, citām juridiskām un fiziskām personām, 
kā arī veicināt sadarbību starptautiskā līmenī 
izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

Augšistaba "Medņuāres" Medņi. 
Variešu pagasts, 
Krustpils novads 

Kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana, 
saglabāšanu izmantošana iedzīvotāju izglītošanā un 
vispusīgi attīstītas personības veidošanā. 
Sociālo labdarības pakalpojumu sniegšana grūtībās 
nonākušajiem Latvijas iedzīvotājiem, kas ietver 
garīgu un materiālu aprūpi, mājas aprūpi, 
pakalpojumu un preču sniegšanas nodrošināšanu. 
Sniegt ieguldījumu valsts nozīmes kultūras 
pieminekļu pētniecībā un restaurācijā. 
Sniegt ieguldījumu novadpētniecībā. 
Sniegt ieguldījumu dabas parku un citu 
aizsargājamo dabas teritoriju attīstībā. 
Sekmēt sakarus ar ārvalstu privātajām, valstiskajām 
un sabiedriskajām kristīgām labdarības iestādēm un 
organizācijām. 

Baļote Laukezera iela 5, Zīlāni, 
Kūku pagasts, Krustpils 
novads 

Baļotes ezera apsaimniekošana, apvienojot vides 
aizsardzības un zivsaimniecības jautājumus. 

Jāņa Āboliņa sporta 
klubs 

"Zīlāni", Zīlāni, Kūku pag., 
Krustpils nov., LV-5222 

Biedrības mērķis ir iesaistīt bērnus, jauniešus un 
pieaugušos aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas 
uz veselīga dzīvesveida veicināšanu, fiziskās 
sagatavotības līmeņa paaugstināšanu, veicināt 
svarbumbas celšanas sporta attīstību Latvijā. 

Eksavi "Daugavieši", Spuņģēni, 
Krustpils pagasts, 
Krustpils novads 

1. Sekmēt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu. 
2. Attīstīt pakalpojumu pieejamībai. 
3. Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos. 
4. Veicināt iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā 
sabiedrībā. 
5. Veicināt iedzīvotāju pašdarbības centienus un 
radošās aktivitātes. 
6. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un 
nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un 
citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs. 
7. Attīstīt biedrības kapacitāti. 
8. Sekmēt sadarbību starp paaudzēm. 
9. Veicināt neformālās un mūžizglītības attīstību. 
10. Veikt pasākumus motivācijas un 
pašnovērtējuma celšanai. 
11. Popularizēt veselīgu un fiziski aktīvu 
dzīvesveidu. 
12. Sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušajām 
ģimenēm sociālās labklājības celšanai. 
13. Uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu 
iniciatīvas sabiedriskajā dzīvē. 
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14. Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, 
intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa 
sasniegšanai. 

Elpas Druvasnieki 16A, Mežāre, 
Mežāres pagasts, 
Krustpils novads, LV-
5226 

1. Jauniešu, pieaugušo un sociālo riska grupu 
tālākizglītība. 
2. Bērnu, jauniešu, pieaugušo un sociālo riska grupu 
izglītojošu, sporta un kultūras pasākumu 
organizēšana. 
3. Darbs ar bērniem un jauniešiem, veicināt kopīgās 
aktivitātes ar ģimenēm. 
4. Veicināt aktīvas un sportiskas atpūtas iespējas. 
5. Veselīga dzīvesveida popularizēšana. 
6. Vides, kultūras mantojuma un vēsturisko objektu 
apzināšana, saglabāšana un popularizēšana. 
7. Panākt Mežāres pagasta iedzīvotāju līdzdalību 
kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju 
saglabāšanā. 
8. Pašapzinīgas, radošas jaunās paaudzes 
veidošana. 
9. Veicināt lauku teritorijas labiekārtošanu, 
pievilcīgas ainavas veidošanu, ilgtspējīgu attīstību 
un šajā teritorijā dzīvojošo vietējo iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes un labklājības uzlabošanos. 
10. Attīstīt iedzīvotāju sadarbību ar pašvaldību. 
11. Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citām 
biedrībām, organizācijām un iestādēm Latvijā un 
ārpus tās robežām biedrības mērķu sasniegšanai. 

Jēkabpils rajona bērnu 
un vecāku sporta 
biedrība 

Madaras 6; Kūku pagasts; 
Krustpils novads 

Sporta klubu darbība. 

Kopienas iniciatīvu 
atbalsta biedrība 
Dzirnakmens 

Neretas 8-14, Vīpe, Vīpes 
pagasts, Krustpils novads 

1. Veicināt tradicionālās kultūras saglabāšanu 
sabiedrībā un radošo iespēju attīstību ikvienā 
cilvēkā. 
2. Uzlabot bērnu un jauniešu izglītības un attīstības 
iespējas Krustpils novadā. 
3. Popularizēt ilgtspējīgu, videi un cilvēkam 
draudzīgu ekonomisko attīstību. 
4. Veicināt izglītotas, ētikas vērtības respektējošas, 
atbildīgas pilsoniskās sabiedrības veidošanos. 
5. Veicināt vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanos. 
6. Sniegt sociālo atbalstu dažādām sociāli 
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām: bērniem, 
jauniešiem, vecākiem, pensionāriem. 
7. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu dažādu grupu 
iedzīvotājiem. 
8. Veicināt lauku teritorijas labiekārtošanu, 
pievilcīgas ainavas veidošanu un ilgtspējīgu 
attīstību. 
9. Veicināt iedzīvotāju (īpaši jauniešu) iniciatīvu 
aktivizēšanu. 
10. Sniegt atbalstu skolu un ģimeņu sadarbībai. 
11. Popularizēt iedzīvotāju mūžizglītību. 

Lauku sieviešu klubs 
Dore 

Liepu iela 14a, Atašienes 
pagasts, Krustpils 
novads, LV-5211 

Popularizēt lauku sieviešu kustību. 
Veicināt lauku sieviešu integrēšanos sabiedrībā. 
Aktivizēt lauku jauniešu iniciatīvas. 

Rotanss "Ķieģeļi", Atašienes 
pagasts, Krustpils novads 

Reģiona teritorijas ilgtspējīgas attīstības 
veicināšana un vides resursu racionāla izmantošana 
un aizsardzība. 
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Senioru biedrība 
Pīlādzītis 

Liepu iela2, Atašiene, 
Atašienes pagasts, 
Krustpils novads, LV-
5211 
 

1. Veicināt lauku teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu 
reģionālo attīstību un vides resursu racionālu 
izmantošanu un to aizsardzību. 
2. Veikt sabiedriskā labuma aktivitātes, pasākumus 
un nodarboties ar labdarību un bezatlīdzības 
palīdzības sniegšanu. 
3. Iesaistīties dažādu projektu izstrādē un 
realizēšanā, piesaistot finansiālos, materiālos, 
intelektuālos, amatniecības un citus resursus, 
veicinot lauku teritorijas ekonomisko attīstību, 
pakalpojumu pieejamību un to kvalitātes 
uzlabošanu. 
4. Veicināt un atbalstīt lauku sabiedrības visu 
paaudžu un sociālo grupu iespējas iesaistīties 
vietējās lauku teritorijas kultūras, ekonomikas, 
uzņēmējdarbības, amatniecības, vides un 
kultūrvides ilgtspējīgā attīstībā, lai uzlabotu dzīves 
kvalitāti laukos. 
5. Sekmēt sadarbību starp iedzīvotājiem, valsts 
iestādēm, pašvaldību, biedrībām, ārvalstu 
organizācijām, uzņēmējiem, un līdzdalību lēmumu 
pieņemšanas procesos. 

SKN Sports "Piejūti 2", Piejūti, Kūku 
pagasts, Krustpils 
novads, LV-5222 

Sporta nodarbības, sporta objektu darbība. 

Ungurmuiža “Ambulance”, Medņu 
ciems, Variešu pagasts, 
Krustpils novads 

Visu vecumu un dzimumu iedzīvotāju grupas. 

Vīpes stils "Imanti", Vīpes pagasts, 
Krustpils novads 

Veicināt sabiedrības piederības veidošanos savam 
pagastam, novadam un Latvijai.  
Veselīga dzīvesveida popularizēšana. Veicināt 
mūžizglītības pieejamību. 

Ūsiņš "Kaļķi", Gravāni, Kūku 
pagasts, Krustpils novads 

Lauku dzīvesziņas tālāknešana. 

InSpe "Kūkas Nr. 2" - 10, Kūkas, 
Kūku pag., Krustpils nov., 
LV-5222 

Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, veicinot 
lauku teritorijas ekonomisko attīstību, pakalpojumu 
pieejamību un to kvalitātes uzlabošanu. 

Silta Sirds "Celmiņi", Kūku pag., 
Krustpils nov., LV-5222 

Sekmēt sadarbību starp paaudzēm. 
Veicināt neformālās un mūžizglītības attīstību. 
Popularizēt veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu.  
Sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušajām 
ģimenēm sociālās labklājības celšanai. 
Uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu 
iniciatīvas sabiedriskajā dzīvē. 

Monsinjora Pētera 
Vilcāna piemiņas fonds 

Līgo iela 6, Atašiene, 
Atašienes pag., Krustpils 
nov., LV-5211 

Piesaistīt ziedojumus pieminekļa uzstādīšanai 
Monsinjora Pētera Vilcāna atdusas vietā - Līvānu 
Romas katoļu svētā Miķeļa ercenģeļa baznīcas 
dārzā. 
Kultūrvēstures mantojuma popularizēšanai izdot 
vēsturisko faktu izdevumu par Pētera Vilcāna 
darbību, iekļaujot tajā sarakstu (reklāmu) par 
ziedotājiem. 

Vienu reizi gadā pašvaldība organizē konkursu NVO projektu īstenošanai. Konkursa mērķis ir atbalstīt 
sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Krustpils novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un 
līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos, veicināt sadarbību starp 
pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. Krustpils novada pašvaldība piešķir arī finansiālu atbalstu citu 
fondu apstiprināto projektu līdzfinansējumam Krustpils novadā reģistrētajām biedrībām, ja realizācija notiek 
Krustpils novada teritorijā. Pašvaldības līdzekļi NVO atbalstam tiek plānoti pašvaldības kārtējā gada budžetā. 
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Finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību nosaka Krustpils novada domes apstiprinātais nolikums “Krustpils 
novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem”. 

Krustpils novada pašvaldība, atsevišķas novada biedrības un uzņēmēji ir dalīborganizācijas biedrībā “Lauku 
partnerība Sēlija”. Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”” ir atvērta sabiedriska organizācija, kas apvieno bijušā 
Jēkabpils rajona teritorijā esošās 5 pašvaldības, 56 biedrības un 27 uzņēmējus lauku iedzīvotāju sadarbības 
un aktivitāšu veicināšanai savas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Krustpils novada pašvaldība piedalās arī 
pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” rīkotajā nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju 
iniciatīvu grupu īstenoto projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli – iedzīvotāji veido savu vidi”. 2018.gada 
konkursā Zemgales reģionā veicināšanas balvu saņēma Krustpils novada biedrības “InSpe” īstenotais projekts 
“Saieta laukuma izveide Kūku ciematā”. 

DARBA GRUPA – NEVALSTISKAIS SEKTORS 

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 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 

 

4. Pašvaldības pārvaldība 
4.1.  Administratīvā struktūra 

Krustpils novada pašvaldība izveidota 2009.gadā, apvienojot sešus bijušā Jēkabpils rajona pagastus – 
Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes pagastu. Krustpils novada pašvaldības administrācija 
atrodas Jēkabpils pilsētas teritorijā. 

Krustpils novada pašvaldības darbu reglamentē likums Par pašvaldībām un Krustpils novada pašvaldības 
nolikums. Krustpils novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –  Krustpils 
novada Dome, kas: 

✓ pieņem lēmumus pašvaldības vārdā;  
✓ nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; 
✓ lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu; 
✓ lemj par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes 

uzdevumu izpildi;  
✓ izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu; 
✓ atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu 

izlietojumu. 

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu 
līdzekļu izlietojumu. Krustpils novada Domē tiek ievēlēti 15 deputāti. Novada domi vada tās priekšsēdētājs, 
kuram ir viens vietnieks, kas galvenokārt pilda priekšsēdētāja amata pienākumus viņa prombūtnes laikā. Lai 
nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no pašvaldības deputātiem ievēlē 
pastāvīgās komitejas (20.attēls). 
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20.attēls. Krustpils novada Domes komitejas 

Komitejās sagatavotie un izskatītie jautājumi tiek virzīti lēmuma pieņemšanai domes sēdēs, kuru materiāli un 
audioieraksti ir publiski pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome 
no deputātiem, pašvaldības darbiniekiem un iedzīvotājiem izveidojusi komisijas. Komisijās darbojas domes 
deputāti, pašvaldības speciālisti, nozaru, iedzīvotāju pārstāvji. 2019.gadā darbojās šādas komisijas: 

1) Zemes lietu komisija; 
2) Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisija; 
3) Amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas komisija; 
4) Apbalvošanas komisija; 
5) Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu 

izvērtēšana komisija; 
6) Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija; 
7) Ētikas komisija; 
8) Interešu izglītības programmu un mērķdotācijas līdzekļu izvērtēšanas komisija; 
9) Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisija; 
10) Krustpils novada vēlēšanu komisija; 
11) Apstādījumu aizsardzības komisija; 
12) Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija; 
13) Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija; 
14) Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai  finansējuma 

piešķiršanas vērtēšanas komisija; 
15) Iepirkumu komisija; 
16) Administratīvā komisija; 
17) Ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanas komisija; 
18) Medību koordinācijas komisija; 
19) Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Domes darbu nodrošina administrācija – Krustpils novada dome - pašvaldības dibināta iestāde, kas nodrošina 
Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Domes 
administrācijas darbu vada izpilddirektors. Administrācija darbojas saskaņā ar Domes apstiprināto Krustpils 
novada pašvaldības nolikumu, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, 
iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.  

Krustpils novada pašvaldības administrāciju veido vairākas struktūrvienības: 

✓ Finanšu un grāmatvedības nodaļa; 
✓ Attīstības nodaļa; 
✓ Administratīvā nodaļa 
✓ Būvvalde; 
✓ Komunālās un saimniecības nodaļa; 
✓ Vides un civilās aizsardzības dienests. 

Pašvaldības autonomās funkcijas izglītības un kultūras jomā deleģētas Jēkabpils novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldei un Kultūras pārvaldei. 

Krustpils novada būvvalde - izveidota būvniecības pārzināšanai un kontrolei Krustpils novada administratīvajā 
teritorijā (deleģētas ar būvniecības pārzināšanu saistītas funkcijas arī Aknīstes novadā, Jēkabpils novadā, 
Salas novadā un Viesītes novadā). 

Pašvaldībā, saskaņā ar likumu ir izveidotas institūcijas, kurām ar nolikumu ir noteikta īpaša kompetence, 
atšķirīga padotība: 

✓ Krustpils novada bāriņtiesa; 
✓ Krustpils novada Dzimtsarakstu nodaļa. 

 

Finanšu komiteja Tautsaimniecības un 
attīstības komiteja

Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu 

komiteja
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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. 

Pašvaldības autonomo funkciju realizācijai Krustpils novada pašvaldības padotībā/pakļautībā ir: 

✓ Krustpils novada Sociālais dienests. 
✓ pastarpinātās pārvaldes institūcijas, kas realizē pamatizglītības, vidējās izglītības programmas: 

− Krustpils pamatskola; 
− Sūnu pamatskola; 
− Mežāres pamatskola; 
− Variešu sākumskola; 
− Vīpes pamatskola; 
− Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola. 

✓ pārējās pastarpinātās pārvaldes institūcijas: 
− Atašienes bibliotēka; 
− Krustpils pagasta bibliotēka; 
− Kūku bibliotēka; 
− Zīlānu bibliotēka; 
− Mežāres bibliotēka; 
− Antūžu bibliotēka; 
− Medņu bibliotēka; 
− Vīpes pagasta bibliotēka; 
− Atašienes kultūras nams; 
− Krustpils pagasta kultūras nams; 
− Zīlānu kultūras nams; 
− Antūžu kultūras nams; 
− Variešu kultūras nams; 
− Vīpes pagasta klubs; 
− Mežāres kultūras nams; 
− Krustpils novada Vīpes amatniecības centrs “Māzers”. 

Krustpils novada pašvaldības pārraudzībā ir šādas iestādes un aģentūras: 
✓ Antūžu pamatskola; 
✓ Krustpils novada pašvaldība aģentūra “Jaunāmuiža”. 

 
Krustpils novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:  

✓ SIA “Spunģēni - Daugavieši” – 100% kapitāla daļas; 
✓ SIA “Vidusdaugavas SPAAO” – 2,72959 % kapitāla daļas; 
✓ SIA “Jēkabpils autobusu parks” – 13,00004 % kapitāla daļas. 

 
Pašvaldība ir biedrs un/vai dibinātājs, ir pajas šādās biedrībās (nodibinājumos), kooperatīvā sabiedrībā:  

✓ Biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”; 
✓ Izpilddirektoru asociācija; 
✓ Biedrībā “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”; 
✓ Biedrībā “Daugavas savienība”; 
✓ Biedrībā Lauku partnerība “Sēlija”; 
✓ Biedrībā “Jāņa Āboliņa sporta klubs”; 
✓ Nodibinājumā “Vides, enerģētikas un transporta attīstības nodibinājums”; 
✓ Biedrībā “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”; 
✓ Nodibinājumā “Zemgales attīstības aģentūra;” 
✓ Biedrība “Latvijas Personāla vadīšanas asociācija”. 

Pašvaldības pārvaldes iestāžu un administrācijas atrašanās vietas atspoguļotas 21.attēlā. 
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21.attēls. Krustpils novada pašvaldības pārvalde, pakalpojumi 

4.2. Novada tēls un mārketings 

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.35 

Krustpils novada pašvaldības simbolika ir Krustpils novada ģērbonis, Krustpils novada karogs un Krustpils 
novada logo, kura noteikta ar Krustpils novada Domes 2011.gada 19.oktobra saistošiem noteikumiem 
Nr.2011/24 “Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu un nodevu par simbolikas izmantošanu”. 

Ģērbonis 

Krustpils novada ģērbonī attēlots sarkanā laukā zelta krusts, tam uzlikts vidus vairogs 
ar agrāko Krustpils pilsētas ģerboni.  

 

Novada karogs 

Uz balta fona taisns krusts sarkanā 
krāsā lauka centrā. Krusta vertikālās 
un horizontālās līniju platums pret 
karoga augstumu ir 1:7. Krusta centrā 

novietots Krustpils novada ģerbonis. 

 
35 Datu avots: Krustpils novada publiskais pārskats 2017.g. 
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Logo 

Uz saules gaismas simboliski baltā fona attēlots cimdu (dūraiņu) pāris, kas veidots 
pēc Krustpils novada autentiskajiem līgavaiņa cimdu rakstu fragmentiem, novietoti 
vertikāli, kas norāda uz garīgo izaugsmi un radošajiem meklējumiem, savukārt 
horizontāli novietotais nosaukums un izvēlētais fonts apzīmē stabilitāti un vienotību. 
Grafiskajā zīmē izmantotas krāsas - sarkans, dzeltens un zaļš uz balta pamattoņa, 
kuras parādās rakstos Latgalē jau 10. gadsimtā. Sarkanā krāsa simbolizē dzīvības 
enerģiju, dzīvesprieku, garīgumu un pārmaiņas. Dzeltenais dievišķais simbols - 
saule, spēks, intuīcija. Zaļā dabas krāsa - izaugsme un miers. Cimdu pāris attēlo 
apņēmību sadarboties, saudzēt, sakopt un uzturēt apkārtējo vidi. Īpaša loma 

ornamenta delma sildīšanai ir ar pulsa palīdzību iekustinātas zīmes nēsātājam par labu, uz izdošanos. 

4.3. Pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem 

Krustpils novada pašvaldībā par komunikāciju ar iedzīvotājiem atbild Sabiedrisko attiecību speciālists.  

Pašvaldība iedzīvotājus informē, galvenokārt izmantojot: 

✓ Krustpils novada domes informatīvo izdevumu “Krustpils Novadnieks” (tirāža 3000 eksemplāri); 
✓ pašvaldības tīmekļa vietne www.krustpils.lv; 
✓ sociālo tīklu kontus portālos Facebook (@krustpilsnovads, 772 sekotāji), Twitter (@KrustpilsNovads, 

483 sekotāji), Draugiem.lv (Krustpils novads, 1000 sekotāji), youtube.com. 

Pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks” regulāri tiek apkopota informācija par novada 
domes sēdēs izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, novada 
attīstības plāniem, kultūras, izglītības, sporta aktualitātēm.  

Informācijas izplatīšana notiek arī sadarbībā ar reģionālajiem medijiem: “Radio 1”, “Divu krastu radio”, 
“Vidusdaugavas Televīzija”, “Brīvā Daugava”, “Jaunais Vēstnesis”, reklāmas izdevumiem “Ceturtdiena”, 
“Vērtīgs”, portāliem „Radio1.lv”, “jekabpilslaiks.lv”, “Jekabpils24.lv”. 

DARBA GRUPA - PĀRVALDE UN IEKŠĒJĀ SADARBĪBA, KOMUNIKĀCIJA AR IEDZĪVOTĀJIEM, NOVADA TĒLS  

KAS IR LABS, KAS PAVEIKTS? 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 JĀUZLABO, KO NEPIECIEŠAMS MAINĪT? 

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

✓ Jāuzlabo savstarpējā komunikācija, sadarbība novada administrācijā un struktūrās 
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4.4. Funkcionālās saites un sadarbības ar apkārtējām pašvaldībām un ārvalstu sadraudzība 

Krustpils novads ģeogrāfiski robežojas ar republikas pilsētu Jēkabpili, kur atrodas arī novada administratīvā 
ēka. Nacionālā līmeņa attīstības centram Jēkabpilij ir nozīmīga loma novada ekonomiskajā attīstībā (darba 
tirgus un produkcijas noieta tirgus) un administratīvo (gan pašvaldības, gan valsts iestāžu) pakalpojumu klāstu 
pieejamībai. Pašvaldībai sadarbība ar citām kaimiņu pašvaldībām notiek jautājumos, kas saistīti ar 
būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu, izglītības pārvaldes pakalpojumiem, pedagoģiski 
medicīniskās komisijas darbības un pieejamības bērniem ar speciālām vajadzībām nodrošināšanu, metodisko 
un konsultatīvo darbu bibliotēkām, kultūras un sporta jomu, tūrisma jomu, sociālo un veselības aprūpes jomu, 
izglītības jomu, civilās aizsardzības un vides aizsardzības jomu. Savstarpēji funkciju deleģēšanas līgumi 
dažādās jomās noslēgti ar Jēkabpils pilsētu, Jēkabpils novadu, Salas novadu, Aknīstes novadu, Viesītes 
novadu. 

2018.gadā Krustpils novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Baltkrievijas Vitebskas apgabala Miori 
rajonu. Sadarbības līgums paredz oficiālu delegāciju, sabiedrisko organizāciju, dažādu nozaru speciālistu un 
uzņēmēju, amatierkopu un sportistu pieredzes un informācijas apmaiņu. Iecerēts organizēt informācijas 
apmaiņu par dzīvi pašvaldībās, iedzīvotājiem pieejamajiem pakalpojumiem, paveikto teritorijas labiekārtošanā, 
vides aizsardzībā, izglītībā, kultūrā, sportā, sociālajā jomā. 

DARBA GRUPA - 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 

Iedzīvotāju aptauja 
Respondentiem tika lūgts novērtēt: Kā Jūs vērtējat Krustpils novada pašvaldības darbu kopumā?  
No 240 respondentu atbildēm kopumā pašvaldības darbs novērtējuma skalā no 1 līdz 10 ir novērtēts – 6,01.  
1 – ļoti negatīvi, 5 – apmierinoši, 10 – ļoti labi 

Kur respondents iegūst informāciju par pašvaldības 
darbību? 

 

Visvairāk informāciju par pašvaldības darbību 
respondenti iegūst no pašvaldības tīmekļa 
vietnes www.krustpils.lv, to kā informācijas 
avotu norādījuši 137 jeb 31,9% respondenti, 
109 jeb 25,3% respondenti informāciju iegūst 
no informatīvā izdevuma “Krustpils 
Novadnieks”, 68 jeb 15,8% - laikrakstā “Brīvā 
Daugava”, 50 jeb 11,6% - pagastu pārvaldēs, 
21 jeb 4,9% - novada administrācijā, 10 jeb 
2,3% - laikrakstā “Jaunais Vēstnesis”, bet 35 jeb 
8,1% respondentu norādījuši, ka informāciju 
iegūst citur, piemēram, Facebook, no 
apkārtējiem cilvēkiem, Interneta tīmekļa 
vietnēs. 

Iesniegto atbilžu summa – 430. 
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✓ 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” 
✓ Starppilsētu autobusi nepietur Spuņģēnos, pilsētas autobusa maršruta pagarināšana 
✓ Kopējas intereses tilta būvniecībai pāri Daugavai 

4.5. Pašvaldības budžets 

Pašvaldības budžets ir novada domes finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru 
tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar 
finansiālajām iespējām. 

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kuri apstiprināti ar saistošajiem 
noteikumiem. 

2018.gadā Krustpils novada pašvaldības budžeta prioritātes bija: 

✓ Finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju projektiem: 

- Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un citu 
finanšu instrumentu finansēto investīciju projektu ieviešanai; 

- Finansējuma nodrošināšana pašvaldības finansētiem vai piesaistītu kredītlīdzekļu finansētiem investīciju 
projektiem, kas iekļauti "Krustpils novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam” Rīcības plānā un 
Investīciju plānā; 

✓ Vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmskolas izglītības pieejamības nodrošināšanai; 
✓ Sociālo vajadzību nodrošināšanai, demogrāfijas pasākumu atbalstam; 
✓ Kultūras, sporta aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanai: 

- Dalībai Latvijas simtgades pasākumos un to organizēšana novada teritorijā; 

✓ Ceļu infrastruktūras uzlabošanai. 
9.tabula. Pašvaldības budžets 

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

Pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi (EUR) 7 205 733 7 639 069 8 400 679 
Pašvaldības budžeta kopējie izdevumi (EUR) 7 069 639 8 597 956 7 943 092 
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
(EUR) 

1 359 744 1 462 732 1 460 404 
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Lielāko pamatbudžeta ieņēmumu daļu 30% sastāda ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksājumiem 
un valsts budžeta transferti noteiktam mērķim – 23% (22.attēls). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2018.gada budžetā 

Lielākie izdevumi 2018.gadā ir bijuši izglītības funkciju nodrošināšanai – 41% no visiem izdevumiem, nākamā 
lielākā pozīcija ir izdevumi sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai – 22% (23.attēls). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.attēls. Izdevumu sadalījums 2018.gada budžetā pa funkcionālajām kategorijām 
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4.6. Projekti 

Krustpils novada pašvaldība aktīvi izmanto iespējas finansējuma piesaistē novada teritorijas attīstībai. Ik gadu 
tiek realizēti projekti dažādās jomās - infrastruktūras pilnveides, teritorijas labiekārtošanas un plānošanas, 
veselības veicināšanas, vides resursu aizsardzībai, u.c. jomu attīstības projekti. 

Projekti tiek finansēti gan no pašvaldības budžeta, gan piesaistot publiskos līdzekļus un ES fondu 
līdzfinansējumu36.  

Laika posmā no 2013. - 2019.gadam īstenoti vairāki projekti ar dažādu ES fondu un valsts budžeta 
līdzfinansējumu: 

Kohēzijas fonds (KF): 

• Krustpils novada Vīpes pagasta sadzīves atkritumu izgāztuves „Poļakas” rekultivācija; 
• Krustpils novada Variešu pagasta sadzīves atkritumu izgāztuves “Kalngali” rekultivācija; 
• Krustpils novada Variešu pagasta sadzīves atkritumu izgāztuves “Lejas Smani” rekultivācija; 
• Krustpils novada Variešu pagasta atkritumu izgāztuves “Dimzukalns” rekultivācija; 
• Krustpils novada Mežāres pagasta atkritumu izgāztuves “Stimbenāji” rekultivācija; 
• Krustpils novada Atašienes pagasta atkritumu izgāztuves “Troškas” rekultivācija. 

Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA):  

• Krustpils novada pašvaldībai piederošo jaunaudžu platību kopšana; 
• Bērnu rotaļu laukuma izveide Krustpils novada Spuņģēnu ciemā; 
• Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Krustpils novada Vīpes ciemā; 
• Atpūtas vietas izveide Krustpils novada Variešu ciemā; 
• Sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana pie Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas; 
• Pašvaldības grants ceļu pārbūve Krustpils novada Krustpils pagastā, Variešu pagastā, Mežāres 

pagastā, Vīpes pagastā, Atašienes pagastā un Kūku pagastā; 
• Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Spuņģēnu ciemā 1.kārta; 
• Meliorācijas sistēmu atjaunošana “Mežāre”, Mežāres pagasts, Krustpils novads; 
• Infrastruktūras uzlabošana dabas pieminekļa Rogāļu akmens pieejamības nodrošināšanai; 
• Atbalstošas vides radīšana mazaizsargājamo iedzīvotāju grupām Mežāres pagasta pārvaldes un 

kultūras nama ēkā. 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF): 

• Ūdenssaimniecības attīstība Vīpes pagasta Vīpes ciemā, 2.kārta; 
• “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Poļakas”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā, energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi” (SIA “Spuņģēni – Daugavieši”); 
• “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kūkas 2, Kūku pagastā, Krustpils novadā energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi” (SIA “Spuņģēni – Daugavieši”) 
• “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un atjaunošana dabas parkā “Laukezers”” – 

izbūvēti infrastruktūras elementi aktīvās atpūtas dabā mīļotājiem un stāvlaukums pie Laukezera 
galvenās pludmales 

• “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā 
teritorijā pie Krustpils stacijas” – pārbūvēts un noasfaltēts pašvaldības ceļš “Kazubrenči – Stacija” 1,12 
km garumā, radītas 10 darba vietas, atbalstīti 2 komersanti. 

Eiropas Sociālais fonds (ESF): 

• Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (tiek īstenots no 2017.gada); 
• Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (tiek īstenots no 2017.gada); 
• Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem (tiek īstenots 

no 2017.gada); 
• Projekts “Atver sirdi Zemgalē” (tiek īstenots no 2016.gada); 
• “PROTI un DARI!” (tiek īstenots no 2015.gada); 
• “Kompetenču pieeja mācību saturā” (tiek īstenots no 2018.gada); 
• “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācības un mācību praksēs 

uzņēmumos” (tiek īstenots no 2018.gada).  

 
36 Detalizētu īstenoto projektu uzskaitījumu un aprakstu skatīt Krustpils novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanas 
izvērtējumā, kas sagatavots Krustpils novada attīstības programma 2020.-2026.gadam izstrādes ietvaros 
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Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI): 

• Vienkāršotās renovācijas būvdarbi kompleksu pasākumu ieviešanai siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai Krustpils novada Variešu pagasta Variešu sākumskolas ēkā. 

Latvijas – Šveices sadarbības programma: 

• Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs. 
Zivju fonds: 

• Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Laukezerā 2017.gadā; 
• Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā 2017.gadā; 
• Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baltezerā (Timsmales ezerā) 2017.gadā; 
• Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 2017.gadā; 
• Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2017.gadā; 
• Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpnēs 2017.gadā, 2.kārta; 
• Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2018.gadā; 
• Vēžu un zivsaimnieciskā izpēte Krustpils novada Laukezerā; 
• Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2018.gadā, 2.kārta. 

Biedrība “Daugavas savienība”:  

• Bukleta “Daugavas ūdeņu atspulgos” izdošana un informācijas stenda /planšetes izgatavošana; 
• Informācijas stenda "Daugavas ūdeņu atspulgos" uzstādīšana Krustpils novada Vīpes pagastā; 
• Rogāļu gravas dabas takas labiekārtošana Krustpils novada Kūku pagastā; 
• Informācijas stenda "Daugavas ūdeņu atspulgos pārnovadu krustcelēs" uzstādīšana Krustpils novada 

Krustpils pagastā; 
• Brošūras “Kur upes un ceļi krustojas” izdošana; 
• Caur vēstures prizmu – uz 11. gadsimtu; 
• Asotes pilskalna teritorijas labiekārtošana pieejamības apmeklētājiem uzlabošanai (uzstādītas trepes 

uz pilskalna laukumu).  

Valsts Kultūrkapitāla fonds: 

• Nemateriālās kultūras mantojuma lietpratēju zināšanu un prasmju tālāknodošana – “Krustpils novada 
tautas tērpa galvassegas un villaines audums”; 

• Nemateriālā kultūras mantojuma lietpratēju zināšanu un prasmju tālāknodošana –“ Krustpils tipa 
jostas”; 

• Meistarklase: “Cimdi un zeķes”; 
• Krustpils tipa villaiņu darināšanas tradīcijas Krustpils novadā pieteikuma sagatavošana Nacionālajam 

nemateriālās kultūras mantojuma sarakstam; 
• Nemateriālā kultūras mantojuma lietpratēju zināšanu un prasmju tālāknodošana – “Simts gadi linu 

dreļļos”; 
• Nemateriālā kultūras mantojuma lietpratēju zināšanu un prasmju tālāknodošana – “Simtgades podi 

godā celti”. 

Izglītības un zinātnes ministrija: 

• Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta “Sports” standarta īstenošanai Krustpils novada Brāļu 
Skrindu Atašienes vidusskolā un Krustpils, Mežāres, Sūnu, Vīpes pamatskolās; 

• Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā. 

Valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.04.00 „Sporta būves” 
finansējums: 

• Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Krustpils novada izglītības iestādēs – Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskola, Krustpils pamatskola, Mežāres pamatskola, Sūnu pamatskola. 

Valsts budžeta programmas 12.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem’”: 

• Inventāra iegāde brīvdabas kultūras pasākumu nodrošināšanai Atašienes ciemā 
• Trenažieru uzstādīšana Krustpils novadā - Spuņģēnu ciemā, Zīlānu ciemā, Kūku ciemā, Jaunā muiža, 

Variešu ciemā, Antūžu ciemā, Medņu ciemā, Vīpes pagastā; 
• Mežāres kultūras nama kino un audio aprīkojuma atjaunošana. 
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5. Tehniskā infrastruktūra 
5.1. Satiksmes infrastruktūra 

Kvalitatīvi autoceļi ir viens no teritorijas attīstības priekšnosacījumiem. Lai uzlabotu drošību uz autoceļiem un 
nodrošinātu kvalitatīvu iedzīvotāju mobilitāti, nepieciešama esošo autoceļu kvalitātes uzlabošana. 

Krustpils novada transporta infrastruktūru veido valsts, pašvaldības un privāto īpašnieku ceļu un ielu tīkls, kas 
nodrošina novada pagastu administratīvo centru un ciemu sasniedzamību, kā arī sasaisti ar pilsētu un 
apkārtējo novadu pakalpojumu centriem. 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);  
✓ 19 valsts vietējie autoceļi; 
✓ pašvaldības ceļi un ielas.  

Bez autoceļiem, novada teritoriju šķērso arī dzelzceļa līnijas. Krustpils novada teritorijā izvietotie publiskās 
lietošanas stratēģiskās nozīmes I. kategorijas dzelzceļa sliežu iecirkņi: 

✓ Rīga – Krustpils; 
✓ Jelgava – Krustpils; 
✓ Krustpils – Daugavpils; 
✓ Krustpils – Rēzekne. 

Transporta infrastruktūras izvietojums parādīts 24.attēlā un 25.attēlā. 

Valsts autoceļu tīkla kopgarums Krustpils novadā ir 281 km. Lielākā daļa no valsts autoceļiem Krustpils novadā 
ir ar šķembu un grants segumu – 167 km, bet ar asfaltbetona un citiem bitumizētiem segumiem – 114 km. 
Krustpils novada pašvaldības ceļu garums ir 374 km, no tiem 8 km – ar asfaltbetona segumu, bet 366 km ar 
šķembu un grants segumu. Pašvaldības ielu garums ir 22 km, no tiem 10 km ar asfaltbetona segumu, bet 11 
km ar šķembu un grants segumu. No 2017.gada tiek īstenots projekts “Pašvaldības grants ceļu pārbūve 
Krustpils novadā”. 

 

 

 

24.attēls. Transporta infrastruktūra 
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25.attēls. Dzelzceļa transporta infrastruktūra 

Velosatiksmes attīstība novadā 
No Jēkabpils pilsētas līdz pansionātam “Jaunāmuiža” Kūku pagasta Jaunā muiža ciemam 3,6 km garumā 
izbūvēts kopīgais gājēju un velosipēdu ceļš.  

Lai uzlabotu satiksmes drošību gājējiem un velosipēdistiem, Krustpils novada pašvaldība plāno izbūvēt gājēju 
un veloceliņu valsts autoceļa A6 Rīga—Daugavpils—Krāslava—Baltkrievijas robeža (Pāternieki) nodalījuma 
joslā, ceļa posmā no Spuņģēniem līdz Jēkabpils pilsētai. Tā kā plānots gājēju un veloceliņa noslēgumu veidot, 
pievienojot to Jēkabpils pilsētas ielu infrastruktūrai, tad neliela daļa būves plānota Jēkabpils pilsētas teritorijā.  
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 2017.gada 10.februārī starp Krustpils novada pašvaldību un Jēkabpils pilsētu 
tika noslēgts Zemes nomas līgums par zemes gabala daļas nomu ar lietošanas mērķi – gājēju un veloceliņa 
Spuņģēni - Jēkabpils izbūvei. Šobrīd Krustpils novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “K-RDB” veic būvprojekta 
“Gājēju un veloceliņa izbūve no Spuņģēniem līdz Jēkabpils pilsētai” izstrādi. 
DARBA GRUPA - TRANSPORTA 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 

✓ 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 
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✓ Apgaismojuma ierīkošana pie gājēju 
ceļiem un veloceliņiem 

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

(Mežāres un Krustpils pagastos) 

✓ Nolietojies skolēnu pārvadājumu transports 
✓ Nolietojušies stāvlaukumi pie pagastu 

pārvaldes ēkām (Sūnu pamatskola) 

KAS 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 

Iedzīvotāju aptauja 
Veloceliņu pieejamība 

 

Gājēju ietvju pieejamība 

 
Pašvaldības ceļu un ielu tehniskais stāvoklis 

 
Pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas kvalitāte 

 
Ielu apgaismojuma pieejamība 

 

Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu tehniskais 
stāvoklis 
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5.2. Komunālie pakalpojumi, inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti 

Komunālo pakalpojumu sniegšanu un organizēšanu Krustpils novadā nodrošina pašvaldības Komunālās 
saimniecības nodaļa, kas ir atsevišķa pašvaldības struktūrvienība. Komunālās saimniecības nodaļas galvenie 
uzdevumi ir nodrošināt pašvaldības īpašuma publiskā sektora apsaimniekošanu un uzturēšanu, nodrošināt 
priekšlikumu izstrādi novada labiekārtošanas un komunālās saimniecības perspektīvai attīstībai, pašvaldības 
dzīvojamo māju apsaimniekošanas pārraudzība, organizēt darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu 
izstrādi novada pašvaldībā un pārvaldēs, organizēt vides aizsardzību pašvaldībā un pārvaldēs, koordinēt 
civilās aizsardzības pasākumus katastrofu un to draudu gadījumos, organizēt Civilās aizsardzības likuma 
prasību izpildi novada teritorijā, kapsētu izveidošana un uzturēšana un nodrošināt SIA “Spuņģēni – 
Daugavieši”. 

Ar centralizēto ūdensapgādi novadā ir nodrošināti šādi ciemi – Atašienes ciems (tīklu kopgarums 2,862 km), 
Mežāres ciems (3,495 km), Krustpils ciems (1,200 km), Kūku ciems (1,980 km), Zīlānu ciems (3,584 km), 
Variešu ciems (2,680 km), Medņu ciems (1,706 km) un Vīpes ciems (2,180 km).37 

Ar centralizēto kanalizācijas sistēmu ir nodrošināti šādi ciemi – Atašienes ciems (tīklu kopgarums 4,455 km), 
Mežāres ciems (2,410 km), Krustpils ciems (0,283 km), Kūku ciems (1,040 km), Zīlānu ciems (3,031 km), 
Variešu ciems un Vīpes ciems (3,983 km)38. 

Lai nodrošinātu plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai novada teritorijā, atvieglotu lēmumu pieņemšanu 
par turpmākiem enerģijas patēriņa samazināšanas un apkārtējās vides uzlabošanas pasākumiem, kā arī 
finansējuma piesaisti pasākumu īstenošanai  un norādītu uz veidiem, kā ieviest sistemātisku pieeju enerģijas 
patēriņa samazināšanai pašvaldības infrastruktūras objektos un veicinātu to efektīvāku apsaimniekošanu, ir 
izstrādāts Krustpils novada pašvaldības “Enerģētikas rīcības plāns 2018. - 2025.gadam” (sagatavots projekta 
“Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” ETS Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 
ietvaros). Saskaņā ar enerģētikas rīcības plānu Krustpils novadā līdz 2025.gadam ir izvirzīti četri enerģētikas 
un viens vides mērķis: 

1. Izstrādāt un ieviest EPS pašvaldībā, atbilstoši ISO 50001 standartam līdz 2019.gada decembrim un 
sertificēt līdz 2020.gada jūnijam. 

2. Samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās un infrastruktūrā par 10% attiecībā pret 2016.gada 
līmeni. 

3. Samazināt siltumenerģijas patēriņu par 5% enerģijas ražošanas sektorā attiecībā pret 2016.gada 
līmeni. 

4. Veicināt enerģijas patēriņa samazināšanos privātajā sektorā (mājsaimniecības, ražošana, 
pakalpojumi) par 5% attiecībā pret 2016.gada līmeni. 

5. Samazināt novada radītās CO2 emisijas par 5%, salīdzinot ar 2016.gada emisiju līmeni. 

Enerģijas ražošana Krustpils novadā tiek ražota trīs dažādos veidos: 

✓ centralizēti – darbojas centralizētā siltumapgādes sistēma (CSS), kurai ir pieslēgti vairāki patērētāji un 
tos nodrošina ar CSS katlu mājās saražoto siltumenerģiju; 

✓ vietēji – uzstādīts atsevišķs katls, kas ar siltumenerģiju nodrošina vairāku ēku kompleksu (2-3 ēkas); 
✓ individuāli – vienā ēkā vai dzīvoklī uzstādīts autonoms apkures katls. 

Ar centralizēto siltumapgādi novadā ir nodrošināts Kūku (Kūkas), Krustpils (Spuņģēni), Mežāres (Mežāre) un 
Variešu (Varieši) pagastu  dzīvojamais sektors (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju) un pašvaldības ēkas. Pārējos 
pagastos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkurē izmanto decentralizēto siltumapgādi (individuāli). Lielākoties 
savrupmājas un viensētas siltumapgādi nodrošina individuāli, izmantojot malkas kurināmo. Centralizētās 
siltumapgādes vajadzībām novadā ir malkas apkures katlu mājas.  

 
37 Datu avots: Krustpils novada pašvaldības Komunālās saimniecības nodaļas 
38 Datu avots: Krustpils novada pašvaldības Komunālās saimniecības nodaļas 

Transporta jomas pieejamības un kvalitātes novērtējumā 
uz jautājumu “Kas Jūs neapmierina pakalpojumu / jomu 
pieejamībā un kvalitātē?” respondenti novērtējot 
transporta infrastruktūras pieejamību visvairāk ir 
atbildējuši, ka neapmierina veloceliņu un gājēju ietvju 
pieejamība, ielu apgaismojuma trūkums apdzīvotās 
vietās. Savukārt par transporta infrastruktūras kvalitāti 
visvairāk respondenti ir neapmierināti ar pašvaldības ceļu 
un ielu tehnisko stāvokli un to uzturēšanas kvalitāti. 

Steidzamākie darbi, kas pašvaldībai jārisina nākamo 7 
gadu laikā transporta infrastruktūras attīstības jomā no 
117 respondentu atbildēm 45 anketās tika minēts, ka 
jāveic ceļu kvalitātes uzlabošana un atbilstoša un 
savlaicīga to uzturēšana, savukārt 19 aptaujas anketās 
minēts, ka jāveic apgaismojuma ierīkošana. 
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10.tabula. CSS katlu māju parametri39 

Nr.p.k. Adrese Kurināmā veids Uzstādītā jauda, 
MW 

Siltumtrašu 
kopējais garums, 

km 
1. Kūku ciema katlu māja Malka 1,9 0,4 
2. Mežāres ciema katlu māja 1,9 1,1 
3. Variešu ciema katlu māja 2,0 0,54 
4. Katlu māja “Dūmi”, Krustpils 

pag. 
0,7 0,15 

 

Kūku ciema katlu mājai ir pieslēgtas 5 daudzdzīvokļu ēkas un 2 pašvaldības ēkās. Kopējā pieslēgtā 
apkurināmā platība ir 6757 m2. 

Mežāres ciema katlu mājai ir pieslēgtas 7 daudzdzīvokļu ēkas un 4 pašvaldības ēkās. Kopējā pieslēgtā 
apkurināmā platība ir 12025 m2. 

Variešu ciema katlu mājai ir pieslēgtas 4 daudzdzīvokļu ēkas un 3 pašvaldības ēkās. Kopējā pieslēgtā 
apkurināmā platība ir 6668 m2 (2016.gads). 

Katlu mājai “Dūmi” ir pieslēgtas 3 daudzdzīvokļu ēkas un 4 pašvaldības ēkās. Kopējā pieslēgtā apkurināmā 
platība ir 2210 m2. 

Pašvaldības ielu apgaismojuma tīklu ekspluatāciju nodrošina attiecīgās pagasta pārvaldes komunālās 
saimniecības daļa. Līdz šim padziļināta ielu apgaismojuma inventarizācija nav veikta, bet pakāpeniski notiek 
jaunu ielu apgaismojuma posmu izbūve vai esošo pārbūve. Vīpes ciemā 2014.gadā tika veikta 1.kārta 
energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošanai. Mežāres ciemā jauns ielu apgaismojums ir izbūvēts 
2007.gadā. Kūku pagastā 2016.gadā ir veikti ielu apgaismojuma renovācijas darbi, kā arī jauns LED tipa 
apgaismojums ir uzstādīts pie estrādes. 2017.gada veikta energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Zīlānu 
ciemā (1.kārta) – Sarmas, Dārzupītes un Meldru ielā, savukārt 2019.gadā veikta 2.kārta Sarmas un Dārzupītes 
ielu energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošanai. Krustpils pagasta Spuņģēnu ciemā 2016.gadā tika 
izbūvēts jauns ielu apgaismojuma posms ar LED gaismekļiem. 2019.gadā veikta esošo gājēju celiņu 
apgaismes armatūru nomaiņa Kūku pagastā, Zīlānu ciemā uz LED tehnoloģijām. 
Krustpils novadā ir 27 pašvaldības publiskās ēkas, no kurām tikai 3 ēkas līdz 2017.gada nogalei ir atjaunotas. 
Vidējais publisko ēku īpatnējais siltumenerģijas patēriņš ir 150 kWh/m2 gadā. Sasniedzamais enerģijas 
ietaupījuma potenciāls ēkās, kas vēl nav atjaunotas, ir augsts, un, lai to sasniegtu, ir jāveic kompleksi 
pasākumi, kuru atmaksāšanās termiņš ir vismaz 15 gadi40. 

Ar 2011.gada 21.decembri Krustpils novadā sadzīves atkritumus apsaimnieko SIA “Spunģēni – Daugavieši”. 

Pašvaldības teritorijā radītos sadzīves atkritumus atkritumu apsaimniekotājs nogādā uz Vidusdaugavas 
sadzīves atkritumu savākšanas poligonu “Dziļā vāda”, kas atrodas Krustpils novada Mežāres pagastā. 

Novada teritoriju šķērso pārvades tīkla 110 kV un 330 kV maģistrālās gaisvadu elektrolīnijas, novada teritorijā 
atrodas divas pārvades tīkla transformatoru apakšstacijas: “Krustpils” (Kūku pag.) un “Aiviekste” (Variešu 
pag.), kā arī AS “Latvenergo” telekomunikāciju pazemes elektronisko sakaru tīkla līnijas un radiosakaru līniju 
tornis. 

Novada teritorijā atrodas AS “Gaso” ekspluatācijas iecirkņa “Gāzes transports” gāzesvads ar spiedienu virs 
1,6 megapaskāliem Rīga – Daugavpils (DN 500 mm), pārvades gāzesvada atzars uz gāzes regulēšanas 
staciju “Jēkabpils” (DN 250 mm), gāzes regulēšanas stacija “Jēkabpils” un augstā, vidējā, zemā spiediena 
sadales gāzesvadi un to iekārtas. 

Telekomunikācijas pakalpojumus novadā nodrošina SIA “Tet”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, SIA  “Tele2”, 
SIA ”Bite Latvija” operatori. 

 
39 Datu avots: Krustpils novada pašvaldības “Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025.gadam” 
40 Datu avots: Krustpils novada pašvaldības “Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025.gadam” 
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Lielā daļā pašvaldības teritorijas interneta nodrošinājums ir nepietiekošs un kvalitāte ir zema. Datu pārraides 
apjoms ir nepietiekošs mūsdienu vajadzībām. 

 

 26.attēls. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti novadā 

5.3. Mājokļi, to apsaimniekošana 

Mājokļu politikas mērķis ir veicināt mājokļa kvalitāti un pieejamību, nodrošinot normatīvo bāzi efektīvai 
dzīvojamo māju pārvaldīšanai, sekmējot īres dzīvojamā fonda izveidi pašvaldību teritorijās un atbalstot 
enerģiju taupošus pasākumus dzīvojamās mājās. 

Novadā liela daļa no dzīvojamām ēkām ir daudzdzīvokļu sērijveida ēkas, kuru tehniskais stāvoklis pasliktinās 
un ekspluatācijas termiņš tuvojas beigām, un tās ir nepieciešams atjaunot. Pētījumi rāda, ka daudzdzīvokļu 
ēkām Latvijā ir nepieciešama visaptveroša atjaunošana. Lai gan par daudzdzīvokļu ēkām ir atbildīgi dzīvokļu 
īpašnieki, pašvaldībai ir nozīmīga loma to atjaunošanā. Ir vairāki instrumenti, ar kuriem tā varētu netieši 
ietekmēt enerģijas patēriņu dzīvojamo ēku sektorā41: 

✓ atbalsts ēku energoauditu un tehnisko dokumentāciju izstrāde; 
✓ nodokļu atlaides tām daudzdzīvokļu ēkām, kas ir atjaunotas; 
✓ pašvaldības organizētas kampaņas iedzīvotāju informēšanai; 
✓ organizatoriskais atbalsts ēku atjaunošanas procesā. 

Krustpils novadā, līdzīgi kā citos Zemgales plānošanas reģiona novados, pastāv problēma ar tām 
daudzdzīvokļu ēkām, kas nav pieslēgtas centralizētai siltumapgādes sistēmai. 

2016.gadā pašvaldības īpašumā esošo un nomāto (lietojumā iegūto) dzīvokļu skaits bija 244 dzīvokļi, t.sk. 219 
- neprivatizēto dzīvokļu skaits (dzīvokļi, kuru izīrēšana nav saistīta ar palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu 
risināšanā) un 25 – neizīrēto dzīvokļu skaits42. 

 
41 Datu avots: Krustpils novada pašvaldības “Enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025.gadam” 
 
42 Datu avots: Ekonomikas ministrija, Pārskats par pašvaldības rīcībā esošo dzīvojamo fondu 
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Pašvaldības palīdzības reģistrā reģistrēto personu skaits 2016.gadā bija 5 personas, tās bija personas, kurām 
palīdzība sniedzama vispārējā kārtībā43. 

2016.gadā pašvaldībā bija 2 sociālās mājas, kurās ir 17 dzīvokļi, māju kopējā platība – 1403 m2.44 

Pašvaldība un tās kapitālsabiedrība SIA „Spuņģēni – Daugavieši” realizē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projektus. Kopumā Krustpils novadā līdz 2019.gadam ir 
siltinātas divas daudzdzīvokļu ēkas. Viena daudzdzīvokļu ēka atrodas Kūku pagastā, bet otra - Vīpes pagastā. 

DARBA GRUPA – 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 
(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 realizēti visi ūdenssaimniecības projekti 
(2.kārta) 

✓ Maza iedzīvotāju aktivitāte daudzdzīvokļu 
māju siltināšanā 

✓ Nepietiekošs finansējums pašvaldības ceļu 
uzturēšanā un sakārtošanā 

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

iekšpagalmus 
✓ Maza iedzīvotāju aktivitāte atkritumu 

šķirošanā 
✓ 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 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.) 

 

 

 
43 Datu avots: Ekonomikas ministrija, Pārskats par pašvaldības rīcībā esošo dzīvojamo fondu 
44 Datu avots: Ekonomikas ministrija, Pārskats par pašvaldības rīcībā esošo dzīvojamo fondu 
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Iedzīvotāju aptauja 
Centralizētās ūdensapgādes pieejamība 

 

Centralizētās ūdensapgādes (dzeramā ūdens) 
kvalitāte 

 

Centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pieejamība 

 

Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu pieejamība 

  
Šķiroto atkritumu nodošanas konteineru, laukumu 

pieejamība 

 
 

Atkritumu apsaimniekošanas kvalitāte 
 

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas pakalpojumu 
kvalitāte 

 
 

Komunālās jomas un mājokļu apsaimniekošanas 
pieejamības un kvalitātes novērtējumā uz jautājumu “Kas 
Jūs neapmierina pakalpojumu / jomu pieejamībā un 
kvalitātē?” respondenti novērtējot komunālo pakalpojumu 
pieejamību visvairāk ir atbildējuši, ka neapmierina šķiroto 
atkritumu nodošanas konteineru, laukumu pieejamība. Arī 
ar atkritumu apsaimniekošanas kvalitāti respondenti nav 
apmierināti, kas visvairāk tika norādīts aptaujas anketā. 
Respondentus arī neapmierina daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošanas kvalitāte, kas arī bieži tika norādīts 
aptaujas anketās. 
 

Steidzamākie darbi, kas pašvaldībai jārisina nākamo 7 
gadu laikā no 117 respondentu atbildēm 14 anketās tika 
minēts, ka jāveic daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana 
un dzīvojamā fonda palielināšana. 
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6. Dabas resursi un kultūrvēsturiskais mantojums 
6.1. Ģeogrāfiskais novietojums 

Krustpils novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā, Austrumlatvijas zemienē, Daugavas upes 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.  

Novada pašvaldības administrācija atrodas Jēkabpils pilsēta. Pašvaldības administrācija atrodas 143 km 
attālumā līdz Rīgai, 22 km attālumā līdz Pļaviņu pilsētai, 29 km – līdz Līvāniem, 56 km – līdz Aizkrauklei, 61 
km – līdz Madonai un 65 km – līdz Preiļiem. 

Krustpils novada administratīvā teritorija robežojas: 
✓ rietumos ar Jēkabpils pilsētu un pāri Daugavai ar Jēkabpils novadu un Salas novadu; 
✓ ziemeļos ar Pļaviņu novadu, Madonas novadu un Varakļānu novadu; 
✓ austrumos ar Varakļānu novadu un Riebiņu novadu; 
✓ dienvidos ar Līvānu novadu. 

Novads atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, robežojas ar republikas pilsētu Jēkabpili, laba sasniedzamība pa 
valsts galvenajiem autoceļiem un dzelzceļu. 

6.2. Dabas resursi 

Uz 01.01.2018. Krustpils novadā bija 11 371 zemes vienības, bet uz 01.01.2019. zemes vienību skaits bija 
11 443. Krustpils novada administratīvās teritorijas kopplatība uz 01.01.2019. pēc Valsts zemes dienesta 
statistikas datiem ir 81053 ha. 

Ūdens resursi 
Krustpils novada teritorijas virszemes ūdeņi atrodas Daugavas baseina apgabalā. Kopumā pēc zemes 
lietošanas veida, kā ūdens objektu zeme noteikta 2430,3 ha. Valsts nozīmes ūdensnoteku kopējais garums 
novada teritorijā ir 266,94 km, t.sk. regulētais garums novadā – 217,85 km. 

Lielākās ūdensteces, kas šķērso novada teritoriju ir Daugava, Aiviekste, Nereta, Ataša, Odze, Bērzaune u.c. 
mazākas ūdensteces, savukārt nozīmīgākās ūdenstilpes, kas atrodas Krustpils novada teritorijā, ir Laukezers, 
Baļotes ezers, Marinzejas, Liepsalas, Pieslaista (atrodas Teiču dabas rezervātā), Baltezers, Silabebru un 
Timsmales ezeri u.c. mazākas ūdenstilpes. Silabebru un Timsmales ezeru dabas vērtību aizsardzībai un 
saglabāšanai, ūdensobjektiem noteikts īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statuss (Natura 2000 teritorijas). 
Marinzejas, Ilzenieku, Namiķu un Laukezeru iecienījuši atpūtnieki un makšķernieki. 

Zivsaimnieciskās izpētes ir veiktas Baļotes un Marinzejas ezeriem, bet zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumi izstrādāti Timsmales, Ildzenieku, Laukezera, Marinzejas un Baļotes ezeriem.  

Saskaņā ar Civillikuma I Pielikumu Publiskie ezeri un upes Krustpils novadā ir šādi publiskie ūdensobjekti: 
Baļotes un Pieslaista ezeri, Aiviekste un Daugava. Savukārt ezeri un upes, kurās zvejas tiesības pieder vienīgi 
valstij, novadā ir Baltezers, Ildzenieku ezers un Laukezers; upes – Aiviekste un Daugava. 

Līču HES ūdenskrātuve atrodas uz Neretas upes 1,2 km no ietekas Daugavā, Daugavas upes lielbaseinā. 

Krustpils pagasta teritorijā pie Zeļķu tilta Daugavā pavasarī bieži veidojas lieli ledus sastrēgumi. Daugavas 
palienē izveidojušās auglīgas augsnes. Daugavas un Aiviekstes pietekas veido biezu upju tīklu. 

Ar Zivju fonda līdzfinansējumu Krustpils novada ūdenstilpnēs tiek veikta zivju resursu aizsardzība, pavairošana 
un atjaunošana, kā arī tiek veikti sabiedrības informēšanas pasākumi Krustpils novada ūdenstilpju zivju 
resursu saudzīgai izmantošanai. 

Derīgie izrakteņi 

Krustpils novadā ir apzinātas vairākas derīgo izrakteņu atradnes, tai skaitā dolomīta, māla, sapropeļa, smilts 
un smilts – grants, kūdras atradnes. 

Novada Krustpils un Variešu pagastu teritorijās atrodas valsts nozīmes dolomīta atradne “Aiviekste - Kreisais 
krasts” (platība 201,0 ha), derīgo izrakteni izmanto šķembu ražošanai. Atradni izmanto SIA “Pļaviņas DM”. 

2018.gadā izmantojamo derīgo izrakteņu atradņu ieguves vietas novadā45: 

 
45 Datu avots: Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) krājumu bilance par 2018.gadu, LVĢMC 
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✓ smilts ieguve atradnēs “Augstkalni”, “Priežmala”, “Kalna Tīnūži”; 
✓ smilts – grants un smilts ieguve atradnē “Augstkalni” (iecirknis “Irbeskalns”); 
✓ kūdras ieguve Borovkas purvā, Kaķīšu purvā; 
✓ dolomīta ieguve atradnē “Aiviekste – Kreisais krasts”. 

2018.gada derīgo izrakteņu ieguves bilancē no jauna iekļautas atradnes novadā – smilts atradne “Priežmala”, 
savukārt no 2018.gada derīgo izrakteņu ieguves bilances izslēgta smilts atradne “Kunci I”46.  

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
Lauksaimniecībā izmantojamo zemju platība 2019.gada sākumā Krustpils novadā bija 29455 ha jeb 36,3% no 
novada kopplatības. Vislielākās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības ir Mežāres, Variešu un Kūkas 
pagastos. Meliorētās platības novadā sastāda 20 414 ha jeb 66%. 

Pēc lietošanas veida, lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība iedalās šādi: 

• aramzeme – 19911 ha (67,6% no visas lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopplatības), 
• augļu dārzi – 300 ha (1,0%), 
• pļavas – 4723 ha (16%), 
• ganības – 4521 ha (15,3%). 

Meža zemes un purvi 
Balstoties uz Valsts zemes dienesta datiem par 2019.gada sākumu, no kopējās novada teritorijas mežs 
aizņem 31037 ha47 jeb 38,3% novada kopplatības, savukārt purvu platības aizņem 11326 ha jeb 14% no 
novada kopplatības. Vislielākās meža zemes platības ir Atašienes pagastā (42%), 16% Mežāres un Variešu 
pagastos, 11% Kūku pagastā, bet vismazākās 7% Krustpils un Vīpes pagastos no kopējās meža zemes 
Krustpils novadā. 

Pēc īpašuma formas meža zemes novadā iedalās: privātie meži – 19 801,7 ha; valsts meži – 22 295,8 ha un 
pašvaldības meži – 67,9 ha. 

Lielākie purvi - Teiču un Lielais Pelečāres purvs, pārējie purvi Eiduka purvs (platība pagasta teritorijā ~1195 
ha), Jaunamerikas purvs (platība 246 ha), Borovkas purvs, šajā purvā ir lieli kūdras rūpnieciskie krājumi, 
Pērtsalas purvs, Jauniešu purvs (platība 767 ha) un Skudrenieku purvs (platība ~ 8636 ha). 

Atašienes pagasta teritorijā esošo purvu daļas – Teiču, Eiduka un Lielais Pelečāres purvs ir iekļauti Natura 
2000 teritorijās, kas nozīmē, ka šajās purvu teritorijās saimnieciskā darbība un derīgo izrakteņu ieguve ir 
aizliegta. 

Intensīva kūdras ieguve notiek Borovkas purvā, kūdras ieguvi veic SIA “Līvānu kūdras fabrika”. 

6.3. Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti 

Krustpils novada teritorijā atrodas 6 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kas ir Eiropas nozīmes 
aizsargājamas dabas teritorijas Natura 2000 (27.attēls): 

✓ dabas rezervāts “Teiču dabas rezervāts”, Atašienes pagastā. Krustpils novadā iekļaujas abas dabas 
rezervāta teritorijā noteiktās funkcionālās zonas: stingrā režīma zona (novada teritorijā aizņem 2494 
ha) un regulējamā režīma zona (novada teritorijā aizņem 5104 ha);  

✓ dabas liegums “Eiduku purvs”, Atašienes pagastā;  
✓ dabas liegums “Lielais Pelečāres purvs”, Atašienes pagastā;  
✓ dabas liegums “Silabebru ezers”, Variešu pagastā; 
✓ dabas liegums “Timsmales ezers”, Variešu pagastā;  
✓ dabas parks “Laukezers”, Kūku pagastā. 

Novadā atrodas arī aizsargājami dabas pieminekļi - dižkoki, 2 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi –
“Rogaļu akmens” Kūku pagastā un “Vaiķu akmens” Vīpes pagastā. Izveidoti 8 mikroliegumi sugu un biotopu 
aizsardzībai. 

Ar Krustpils novada pašvaldības domes sēdes lēmumu un pašvaldības saistošiem noteikumiem novadā ir 
noteiktas divas novada nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas: 

✓ Dabas parks “Rogaļu grava” Kūku pagastā; 
✓ Aizsargājamā aleja “Jostu aleja” Vīpes pagastā;  

 
46 Datu avots: Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) krājumu bilance par 2018.gadu, LVĢMC 
47 Pēc VZD datiem, 2019.gada sākums 
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Krustpils novada pašvaldība ir īstenojusi projektu “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un 
atjaunošana dabas parkā “Laukezers”, kura ietvaros tika: 

✓ izveidota gājēju un velosipēdistu taka – 7,15 km; 
✓ izbūvēta skatu platforma; 
✓ izbūvēta auto stāvvieta, kurā tika paredzētas 2 stāvvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem un 1 

stāvvieta autobusa novietošanai, kā arī tika ierīkots apgaismojums un uzstādīta videonovērošanas 
sistēma; 

✓ izbūvētas 2 atkritumu konteineru novietnes; 
✓ izbūvētas 2 malkas nojumes; 
✓ izbūvētas kāpnes; 
✓ izbūvēta koka laipa ezerā; 
✓ uzstādīti 2 apmeklētāju plūsmas skaitītāji; 
✓ uzstādīti 2 lielie informācijas stendi; 
✓ uzstādīti 3 mazie informācijas stendi; 
✓ uzstādīti 3 galdi ar soliem; 
✓ uzstādītas 5 atkritumu urnas; 
✓ izvietotas 30 virziena norādes; 
✓ uzstādīti 4 katedras stendi, uz kuriem tika izvietoti plakāti ar vingrojumiem veselības veicināšanai 

dažādām vecuma grupām; 
✓ uzstādīti 2 soli ar atzveltni; 
✓ izvietotas 12 aizlieguma zīmes Nr.301 “Iebraukt aizliegts”; 
✓ uzstādītas 6 koka skulptūras; 
✓ uzstādīti 8 gab. vingrošanas aprīkojumi. 

 

27.attēls. Aizsargājamās dabas teritorijas novadā 
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6.4. Kultūrvēsturiskais mantojums 

Krustpils novada teritorijā atrodas 22 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, t.sk. 18 arheoloģijas pieminekļi 
un 4 arhitektūras pieminekļi, kas iekļauti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. 
apstiprinājusi Latvijas Republikas Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr.128 (11.tabula, 28.attēls). 

11.tabula. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Krustpils novadā 

Valsts 
aizsardzības Nr. Pieminekļa veids Pieminekļa nosaukums Pagasts 

885 Arheoloģija Stalīdznieku senkapi 

Atašienes pagasts 

6301 Arhitektūra Marinzejas muižas apbūve ar parku 
6302 Arhitektūra Parks (Marinzejas muižā) 
6303 Arhitektūra Pils (Marinzejas muižā) 
8905 Arhitektūra Atašienes Sāpju Dievma’tes Romas 

katoļu baznīca 
908 Arheoloģija Staģu senkapi Krustpils pagasts 909 Arheoloģija Spunģēnu senkapi 
910 Arheoloģija Dzirkaļu pilskalns ar apmetni un 

Baznīckalnu 

Kūku pagasts 911 Arheoloģija Asotes pilskalns ar apmetni 
912 Arheoloģija Daugavas Oglenieku senkapi 
913 Arheoloģija Ribāku senkapi 
914 Arheoloģija Kūkupasiles senkapi 
916 Arheoloģija Spilvu senkapi Mežāres pagasts 917 Arheoloģija Bērzkalnu senkapi 
962 Arheoloģija Medīlu senkapi 

Variešu pagasts 963 Arheoloģija Spilvu viduslaiku kapsēta 
964 Arheoloģija Silabebru senkapi 
965 Arheoloģija Trākšu senkapi 
977 Arheoloģija Trepes senkapi 

Vīpes pagasts 978 Arheoloģija Ezerķiķauku senkapi 
979 Arheoloģija Landzānu viduslaiku kapsēta 
980 Arheoloģija Žagaru viduslaiku kapsēta 
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28.attēls. Aizsargājamās kultūras pieminekļi novadā 

Marinzejas muižas apbūves ēkām veikta kultūrvēsturiskās izpētes eksperta slēdziens un glabāšanas 
pasākumu programmu izpēte. 

Bez minētajiem valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, novadā ir vairāki novada jeb vietējie 
kultūrvēsturiskie objekti un teritorijas, kas ir būtisks kultūrvēsturiskais mantojums (28.attēls)48. 

 

 

 

 

 

 
48 Datu avots: Krustpils novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam Paskaidrojuma raksts 
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7. Uzņēmējdarbība 
7.1. Uzņēmumu skaits 

Uzņēmumu reģistrā uz 2019.gadu Krustpils novadā reģistrēti 495 uzņēmumi. No tiem 280 ir zemnieku 
saimniecības, 129 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 39 biedrības, 1 nodibinājums, 22 individuālie 
komersanti, 15 individuālie uzņēmumi un 6 kooperatīvās sabiedrības. 

7.2. Uzņēmējdarbības nozares un apgrozījums 

Galvenās uzņēmējdarbības formas saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību. 2017.gadā aktīvo 
uzņēmumu skaits pēc darbības veida (pēc NACE) bija 18 uzņēmumi, kas nodarbojās ar  graudaugu 
audzēšanu, 15 uzņēmumi nodarbojās ar jaukto lauksaimniecību (augkopība un lopkopība), 7 uzņēmumi ar 
piena lopkopību, 7 uzņēmumi ar mežizstrādi, 2 – mežkopība un citas mežsaimnieciskas darbības.  

Lauksaimniecības datu centrā Krustpils novada administratīvā teritorijā reģistrētas 262 novietnes ar liellopiem, 
36 novietnes ar aitām, 32 novietnes ar kazām un 15 novietnes ar zirgiem. 

12.tabula. Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pa gadiem49 

Nr. 
p.k. Uzņēmums 

Apgrozījums, 
EUR 

pret  
2017 

pret 
2016 

pret 
2015 

1. JĒKABPILS PIENA KOMBINĀTS, SIA 20,585,668.00 -31% 0% 2% 
2. JUBERGS, SIA 16,171,991.00 43% 45% 54% 
3. DIŽMEŽS, SIA 7,101,724.00 23% 45% 95% 
4. DLLA, SIA 6,998,621.00 28% 35% 28% 
5. VET-V, SIA 2,584,208.00 22% 50% 14% 
6. SALA MEŽS, SIA 2,062,371.00 36% 77% 53% 
7. AVOTIŅI, Kūku pagasta D.Katinas zemnieku saimniecība  1,260,442.00 11% 12% 22% 
8. MARTEKS, SIA 1,235,858.00 23% 24% 43% 
9. HELĒNA, SIA 1,134,980.00 5% 43% 35% 
10. KUZIKS, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā 

sabiedrība 
1,108,454.00 85% 87% 2,15 

reizes 
11. DELLES, Bērziņa Variešu pagasta zemnieku saimniecība 733,594.00 -7% 34% 40% 
12. DIŽMEŽA LĀDE, SIA 696,063.00 -13% -16% -15% 
13. Liepas – AK, SIA 652,519.00 -47% -50% -67% 
14. EK Investīcijas, SIA 554,312.00 -41% 1% -28% 
15. ERIKSONS, SIA 498,117.00 -21% -24% -25% 
16. Ceplis A, SIA 497,914.00 53% 60% 51% 
17. KALVES, Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku 

saimniecība 
467,614.00 -13% 16% 17% 

18. ATAŠIENE-AGRO, Jēkabpils rajona piensaimnieku 
kooperatīvā sabiedrība 

464,540.00 -18% 11% 8% 

19. Jasmīni, Vīpes pagasta Krūmiņa zemnieku saimniecība 392,701.00 30% 2.00 
reizes 

69% 

20. VĪNKALNI, Krustpils pagasta Felsa zemnieku saimniecība  379,480.00 -32% 1% -29% 

 
49 Datu avots: www.lursoft.lv, dati uz 28.10.2019. 

https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&pcurr=EUR&novads=100015934&id=391&year=2017&tablereorder=yes&tableorder=1&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&pcurr=EUR&novads=100015934&id=391&year=2017&tablereorder=yes&tableorder=2&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&pcurr=EUR&novads=100015934&id=391&year=2017&tablereorder=yes&tableorder=2&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&pcurr=EUR&novads=100015934&id=391&year=2017&tablereorder=yes&tableorder=3&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&pcurr=EUR&novads=100015934&id=391&year=2017&tablereorder=yes&tableorder=3&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&pcurr=EUR&novads=100015934&id=391&year=2017&tablereorder=yes&tableorder=3&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&pcurr=EUR&novads=100015934&id=391&year=2017&tablereorder=yes&tableorder=3&tablesequence=A
https://company.lursoft.lv/jekabpils-piena-kombinats/45402008851?l=LV
https://company.lursoft.lv/jubergs/45403008596?l=LV
https://company.lursoft.lv/dizmezs/45403005284?l=LV
https://company.lursoft.lv/dlla/45403005956?l=LV
https://company.lursoft.lv/vet-v/55403012381?l=LV
https://company.lursoft.lv/sala-mezs/55403007821?l=LV
https://company.lursoft.lv/avotini/45404000918?l=LV
https://company.lursoft.lv/marteks/45403009638?l=LV
https://company.lursoft.lv/helena/45402000557?l=LV
https://company.lursoft.lv/kuziks/45403013027?l=LV
https://company.lursoft.lv/kuziks/45403013027?l=LV
https://company.lursoft.lv/delles/45404002961?l=LV
https://company.lursoft.lv/dizmeza-lade/45403030008?l=LV
https://company.lursoft.lv/ek-investicijas/45403039350?l=LV
https://company.lursoft.lv/eriksons/45403007317?l=LV
https://company.lursoft.lv/kalves/45404003651?l=LV
https://company.lursoft.lv/kalves/45404003651?l=LV
https://company.lursoft.lv/atasiene-agro/45403001992?l=LV
https://company.lursoft.lv/atasiene-agro/45403001992?l=LV
https://company.lursoft.lv/vinkalni/45404000674?l=LV
http://www.lursoft.lv/
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29.attēls. Lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2018.gadā 

7.3. Ekonomiskā aktivitāte 

Pēdējos trijos gados uzņēmumu reģistrā reģistrēti 36 jauni uzņēmumi, no tiem 30 sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību un 57 uzņēmumi likvidēti.  

13.tabula. Uzņēmumu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām50 

Reģistrēti subjekti 2016 2017 2018 2019 Kopā 
Komercreģistrs 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 12 9 8 1 167 
Individuālais komersants (IK) 3 0 0 0 43 

Uzņēmumu reģistrs 
Paju sabiedrība (PAJ) 0 0 0 0 6 
Kooperatīvā sabiedrība (KB) 0 0 0 0 34 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 0 0 0 0 16 
Individuālais uzņēmums (IND) 0 0 0 0 30 
Zemnieku saimniecība (ZEM) 2 1 0 0 398 
Pašvaldības uzņēmums (PSV) 0 0 0 0 7 
Kopā 17 10 8 1 701 

 

 
50 Datu avots: www.lursoft.lv  

http://www.lursoft.lv/
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7.4. Nodarbinātība un bezdarbs 

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, 2019.gada sākumā bezdarba līmenis Krustpils novadā 
sastādīja 5,6% no kopējā iedzīvotāju skaita darbspējas vecumā, un tas ir zemāks kā Zemgales reģionā -6,6% 
un Latvijā kopumā – 6,7%. Bezdarba līmenim ir tendence samazināties, tas gan vairāk skaidrojams ar 
iedzīvotāju skaita samazināšanos, nevis ar jaunu darba vietu rašanos. 

 

30.attēls. Bezdarba līmenis, % 

14.tabula. Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa pa sektoriem (EUR, CSP) 

Darba sektors 
Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa 

sektoriem 
Mēneša vidējā neto darba samaksa 

pa sektoriem 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

pavisam, bez privātā 
sektora komersantiem 
ar nodarbināto skaitu 
<50 

579 616 696 429 453 534 

sabiedriskajā sektorā 683 715 750 504 527 583 
vispārējās vadības 
sektorā 683 715 750 504 527 583 

valsts struktūrās 0 0 0 0 0 0 
pašvaldību struktūrās 683 715 750 504 527 583 
privātā sektora 
komersanti ar 
nodarbināto skaitu 
>=50 

453 490 0 337 359 0 

7.5. Tūrisma attīstība novadā 

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. 
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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. 
Krustpils novada pašvaldība piedalās ikgadējā starptautiskajā tūrisma izstādē - gadatirgū “Balttour”, Latvijas 
tūrisma informācijas tirgū, tāpat katru gadu ar īpašiem pasākumiem tiek atklāta novada tūrisma sezona un citi 
ar tūrisma jomu saistīti pasākumi. Pašvaldībā par tūrisma jomas organizāciju atbild Tūrisma un jaunatnes lietu 
speciāliste. 

 

31.attēls.Tūrisma apskates objekti Krustpils novadā 
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32.attēls. Naktsmītnes un ēdināšanas pakalpojumu pieejamība Krustpils novadā 

DARBA GRUPA – UZŅĒMĒJDARBĪBA  

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 
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Uzņēmēju aptauja 
Ko uzņēmējs vēlas (kādu rīcību) no pašvaldības puses, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Krustpils 
novadā? 
Uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības ceļu / ielu 

atjaunošana  

 
 

Regulāra informācijas publicēšana pašvaldības 
mājas tīmekļa vietnē par uzņēmējdarbības attīstības 

veicināšanas teritorijām, ēkām, telpām 
 

 
 Informācijas sniegšana uzņēmējiem par aktuāliem 
projektu konkursiem, dalību izstādēs un izmaiņām 

normatīvajos aktos 

 

Atbalsts dalībai dažādās reģionālās / valsts mēroga 
izstādēs novada mājražotājiem un amatniekiem 

 

Birokrātisko procedūru vienkāršošana, 
dokumentācijas aprites paātrināšana uzņēmējiem 

 

  

 

Kāda infrastruktūra nepieciešama uzņēmējdarbības attīstībai?  Iesniegto atbilžu summa – 399 

Infrastruktūra, kas nepieciešama, bet nav 
pieejama Respondentu skaits Respondentu skaits (%) 

Autoceļi 90 22,6 
Pievedceļi 59 14,8 
Ēku, telpu piedāvājums 51 12,8 
Zemes platību piedāvājums 40 10 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 33 8,3 
Telekomunikācijas un informācijas tehnoloģijas 31 7,8 
Ūdensapgāde un kanalizācija 30 7,5 
Industriālās platības 19 4,8 
Energoapgāde 15 3,8 
Dzelzceļš 8 2 
Cits variants (atzīmējuši respondenti, kas 
nenodarbojas ar uzņēmējdarbību) 23 5,8 
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