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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.
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).
Saturiski un strukturāli Attīstības programma sastāv no sekojošām sadaļām:
♦
♦
♦
♦

♦

Pašreizējās situācijas raksturojums;
Stratēģiskā daļa – ietvertas vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni (pasākumu kopums);
Rīcības plāns – nozīmīgākie pasākumi un aktivitātes septiņu gadu periodam, lai īstenotu Stratēģiskā
daļā izvirzītos vidēja termiņa uzstādījumus;
Investīciju plāns – nozīmīgākās Krustpils novada pašvaldības investīcijas, kuras plānotas realizēt laika
posmā no 2020.gada līdz 2022.gadam, kā arī projekti, par kuru īstenošanas iespējām tiks lemts
atkarībā no pieejamā finansējuma, lai īstenotu Stratēģiskā daļā izvirzītos vidēja termiņa uzstādījumus
un Rīcības plānā izvirzītās darbības;
Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība – noteikti rezultatīvie rādītāji un uzraudzības
pārskata sniegšanas biežums un saturs.

Lai sasniegtu Attīstības programmas izstrādes mērķi un racionāli izvērtētu Krustpils novada attīstības
perspektīvu, dokumenta izstrādē izmantotas sekojošas metodes:
♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦

Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam īstenošanas izvērtējums, kas sagatavots kā atsevišķs
sējums;
saistīto nacionālā līmeņa, Zemgales plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību – Jēkabpils
pilsētas, Jēkabpils novada un Salas, Pļaviņu, Madonas, Varakļānu, Riebiņu un Līvānu novadu plānošanas dokumentu izvērtēšana;
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu (Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Teritorijas
plānojums) un nozaru politikas dokumentu izvērtēšana un integrēšana attīstības programmā 2020.2026.gadam;
iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas organizēšana, tās rezultātu apkopošana un analīze (rezultāti iekļauti
Pašreizējās situācijas raksturojumā un Rīcības un Investīciju plānos). Kopumā anketēšanā piedalījās
240 respondenti jeb 4,0% no novada kopējā iedzīvotāju skaita. Tika noskaidrots sabiedrības
redzējums par novada attīstību nākotnē, un novērtēta novadā pieejamo pakalpojumu un
infrastruktūras pieejamība un kvalitāte;
statistikas datu un ikgadējo pašvaldības publisko pārskatu apkopošana un analīze (galvenokārt
izmantoti pieejamie dati par pēdējiem 3 - 5 gadiem);
tematiskās darba grupas (izglītība, kultūra, sports, uzņēmējdarbība, infrastruktūra, vides aizsardzība,
pārvalde, u.c.), piedaloties dažādu nozaru speciālistiem un citiem interesentiem, kurās tika veikta jomu
/ nozaru esošais novērtējums un sniegti priekšlikumi to attīstībai jeb uzlabojumiem. Tematiskajās
darba grupās izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā, izstrādājot Attīstības programmas vidēja termiņa
stratēģiskos uzstādījumus, nosakot rīcības virzienus, uzdevumus un rīcības;
regulāra iesaiste un sadarbība ar vadības darba grupu, pašvaldības nozaru speciālistiem, visām
tematiskajām darba grupām un citu iesaistīto personālu Attīstības programmas izstrādē.
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Ievērojot vietējo pašvaldību plānošanas dokumentu pēctecības principu, Attīstības programmas 2020.
– 2026. gadam Stratēģiskās daļas vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi izstrādāti, pamatojoties uz Krustpils
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. - 2030.gadam, kā arī Krustpils novada attīstības programmu
2013. - 2019.gadam.
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1. Krustpils novada vispārīgs raksturojums
Krustpils novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā, Austrumlatvijas zemienē, Daugavas labajā
krastā, ģeogrāfiski izdevīgā vietā. Lielāko daļu novada teritorijas aizņem viļņoti un plakani līdzenumi.
Viskalnainākais un ainaviski interesantākais reljefs ir Variešu pagasta ziemeļu daļā, kura atrodas Aronas
paugurlīdzenumā Austrumlatvijas zemienes un Vidzemes augstienes robežjoslā.
Krustpils novads robežojas ar republikas nozīmes pilsētu Jēkabpili, Pļaviņu, Madonas, Varakļānu,
Riebiņu, Līvānu novadiem pāri Daugavai ar Jēkabpils un Salas novadiem. Krustpils novadu veido sešas
teritoriālas vienības - pagasti – Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes. Krustpils novada
pašvaldības administrācija atrodas Jēkabpils pilsētā.
Novada apdzīvojums veidojies ap Jēkabpils pilsētu (izteikti tas ir Krustpils un Kūku pagastu teritorijās),
gar/vai netālu no valsts autoceļiem (Krustpils, Kūku, Mežāres, Vīpes pagastu teritorijās), pēdējos gados jaunas
apbūves teritorijas attīstījušās arī gar Daugavu (Krustpils un Kūku pagastos). Krustpils novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā kā vietējas nozīmes centri noteikti vēsturiskie ciemi, kas pildījuši pagastu administratīvo
centru lomu - Atašiene, Mežāre, Spuņģēni, Varieši, Vīpe un Zīlāni, paredzot tajos attīstīt atbilstošu
pakalpojumu klāstu, kā pirmā līmeņa attīstības centri (vēsturiskie mazie lauku ciemi) noteikti Antūži, Medņi,
Jaunā muiža, Kūkas un Priži.

Attēls 1: Krustpils novada teritoriālais iedalījums

Krustpils novada teritorijas kopējā platība ir 81 053 ha, lielāko daļu aizņem meži – 38% un
lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 36%, purvi aizņem 14% no novada kopējās platības. Lielākais purvs
Krustpils novada teritorijā ir Teiču purvs.
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 un 19 valsts vietējie autoceļi, kā arī pašvaldības ceļi un
ielas ciemos. Novada teritoriju šķērso stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā iekļautās
dzelzceļa līnijas Rīga - Zilupe (dzelzceļa iecirknis Krustpils – Rēzekne) un Rīga – Daugavpils (dzelzceļa
iecirknis Krustpils – Daugavpils). Pa dzelzceļu notiek gan pasažieru, gan kravu pārvadājumi.
Krustpils novadā 2019.gada sākumā dzīvoja 5 496 iedzīvotāji, kopumā tas ir par 13% mazāk nekā
2009.gada sākumā.
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2. Krustpils novada
uzstādījumi

teritorijas

attīstības

ilgtermiņa

stratēģiskie

Krustpils novada teritorijas attīstības ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi noteikti Krustpils novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā 2013. - 2030.gadam (turpmāk tekstā – Krustpils novada IAS), kas ir hierarhiski augstākais
ilgtermiņa vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments Krustpils novadā. Krustpils novada IAS ir
nodefinēta teritorijas attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes, telpiskās attīstības perspektīva,
ekonomiskā specializācija.
Krustpils novada vīzija – krustceles ekonomikas izaugsmei, dabas un kultūras vērtību attīstībai un
visaptverošai sabiedrības labklājībai.
♦

Krustceles ekonomikas izaugsmei – novada ģeogrāfiskais novietojums gar transporta (autoceļu,
dzelzceļa) un ūdensobjektu (Daugava, Aiviekste) asīm un Jēkabpils pilsētas tuvums ir liels potenciāls
un resurss uzņēmējdarbības vides attīstībai jeb izaugsmei novada teritorijā.

♦

Krustceles dabas un kultūras vērtību attīstībai – attīstot tūrisma un atpūtas teritorijas, ilgtspējīgi
apsaimniekojot un aizsargājot dabas teritorijas, veicinot novada teritorijas vienmērīgu un līdzsvarotu
attīstību, nepieciešams racionāli izmantot esošos dabas resursus (aizsargājamās dabas teritorijas,
objekti u.c.) un kultūrvēsturisko mantojumu, lai saglabātu to nākamajām paaudzēm.

♦

Krustceles visaptverošai sabiedrības labklājībai – novada prioritāte un bagātība ir tajā esošie cilvēki –
ģimenes, bērni, jaunieši, seniori. Būtiski celt iedzīvotāju dzīves līmeni un labklājību, nodrošinot visus
dzīvei, darba un atpūtai nepieciešamos pakalpojumus - nodrošinot atbilstošu izglītību, atraktīvu un
daudzveidīgu kultūras piedāvājumu, kā arī infrastruktūru. Pārvaldības kvalitātes paaugstināšanai un
novada piederības sajūtas palielināšanai tiek veidots novada administratīvais centrs savā novada
teritorijā. Centrs, kas ir redzams, izprotams un kas patriotiski vieno novada iedzīvotājus. Tiek
paplašināta cilvēku garīgā dzīve, nodrošinot izglītību visa mūza garumā, piepildot ikdienu ar kultūras
pasākumiem un tradīcijām. Vienmērīga, harmoniska (ar dabu, ar cilvēku savstarpējām attiecībām),
uzņēmējdarbības un kultūras attīstības vide.

Izvirzītās vīzijas realizēšanai noteikti trīs stratēģiskie mērķi, kas balstās uz iedzīvotāju jeb sabiedrības
labklājības līmeņa paaugstināšanu, pakalpojumu pieejamību, vides telpas (dzīves un darba) vienmērīgu
attīstību visā novada teritorijā un infrastruktūras sakārtošanu, ekonomiskās telpas attīstību (Attēls 2).

STRATĒĢISKIE
MĒRĶI

Izglītots un aktīvs
cilvēks. Iedzīvotāju
skaita saglabāšana un
palielināšana

Sakārtota dzīves telpa
un dabas vides
līdzsvarota un
dinamiska savstarpējā
mijiedarbība

Ekonomiskās vides
sakārtošana
uzņēmējdarbības
veicināšanai un
attīstībai

ILGTERMIŅA
PRIORITĀTES
2030.GADS (IP)

IP1 Labklājības līmeņa
paaugstināšana un
nodrošināti pakalpojumi

IP2 Vienmērīga novada
teritorijas attīstība un
sakārtota dzīves vide

IP3 Ilgtspējīga un
racionāla resursu
izmantošana

Attēls 2: Krustpils novada stratēģiskie uzstādījumi ilgtermiņā
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Krustpils novada teritorijas ekonomiskā specializācija – novada ekonomiskā specializācija jeb
novada konkurētspējīgās nozares nodefinētas Krustpils novada IAS, ņemot vērā novada teritoriālo vienību
vēsturiskās tradīcijas, ekonomisko attīstību, pieejamos resursus, nozaru sasniegumus, izveidoto
infrastruktūru, kā arī izvērtējot iespējas un pieprasījumu, novadam ir noteiktas sekojošas specializācijas:
♦

lauksaimniecība un ar lauksaimniecisko ražošanu un pārstrādi saistīti uzņēmumi, veicinot bioloģiskās
lauksaimniecības attīstību;

♦

mežsaimniecības un kokapstrādes nozares attīstība;

♦

vieglās rūpniecības uzņēmumi, transporta, tranzīta un loģistikas pakalpojumi;

♦

ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes uzņēmumi;

♦

tūrisma nozares (īpaši izceļot dabas tūrismu) attīstība.
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3. Krustpils novada teritorijas attīstības vidēja termiņa stratēģiskie
uzstādījumi
Vidēja termiņa prioritātes veido stratēģisko ietvaru arī turpmāk nosakāmiem rīcības virzieniem, no tiem
izrietošiem uzdevumiem un rīcībām. Krustpils novada attīstības programmā 2020. - 2026. gadam izvirzītās
vidēja termiņa prioritātes un rīcību virzieni ir saskaņā ar Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.
- 2030.gadam noteikto.
Krustpils novada attīstības programmā 2020. - 2026.gadam izvirzītas trīs vidēja termiņa prioritātes,
kas ir atvasinātas no ilgtermiņa prioritātēm. Secīgi, vidēja termiņa prioritātēm ir pakārtoti rīcības virzieni jeb
jomas - konkrētu pasākumu kopums, lai sasniegtu izvirzītās vidēja termiņa prioritātes un uzdevumi – iniciatīvu
un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai (Tabula 1).
Tabula 1: Krustpils novada vidēja termiņa prioritātes (VTP) un rīcības virzieni (RV) 2020. - 2026.gadam

IP1 Labklājības līmeņa paaugstināšana un nodrošināti pakalpojumi
Vidēja termiņa prioritāte
Rīcības virziens
Uzdevums
VTP1 Pakalpojumu pieejamība
U.1.1. Nodrošināt kvalitatīvu un
un kvalitātes nodrošināšana
daudzpusīgu izglītības pakalpojuma
cilvēkresursu attīstībai, izaugsmei
pieejamību
un saglabāšanai
U.1.2. Pilnveidot izglītības iestāžu
infrastruktūru un materiāli tehnisko
RV1 Izglītība
bāzi
U.1.3. Pilnveidot interešu un
mūžizglītības iespējas dažādām mērķu
grupām
U.2.1. Nodrošināt kvalitatīvu un
daudzpusīgu kultūras nozares
pakalpojuma piedāvājumu
RV2 Kultūrvide un
kultūrvēsturiskais
mantojums

U.2.2. Pilnveidot kultūras iestāžu
infrastruktūru un materiāli tehnisko
bāzi
U.2.3. Veicināt kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu un
popularizēšana
U.3.1. Nodrošināt daudzveidīgus
sporta pasākumus

RV3 Sports un aktīvā atpūta

U.3.2. Pilnveidot sporta un aktīvās
atpūtas infrastruktūru un materiāli
tehnisko bāzi
U.4.1. Veicināt kopienas pašiniciatīvu
un sabiedrisko aktivitāti

RV4 Kopienas

U.4.2. Veicināt nevalstiskā sektora
sadarbību ar pašvaldību un to ilgtspēju
U.4.3. Atbalstīt un īstenot jaunatnes
politiku
U.4.4. Īstenot ģimeņu atbalsta
pasākumus

RV5 Veselības aprūpe

U.5.1. Atbalstīt veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību
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U.5.2. Veicināt veselīgu dzīvesveidu

RV6 Sociālā palīdzība un
pakalpojumi

U.6.1. Pilnveidot sociālās palīdzības
un pakalpojumu nodrošinājumu un
kvalitāti
U.6.2. Pilnveidot sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai nepieciešamo
infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
U.7.1. Nodrošināt efektīvu pašvaldības
darbību un pakalpojumus

RV7 Pārvaldība un
sadarbība

U.7.2. Uzlabot sabiedrības
informēšanas procesus
U.7.3. Nodrošināt ārējo sadarbību un
komunikāciju

IP2 Vienmērīga novada teritorijas attīstība un sakārtota dzīves vide
VTP2 Ilgtspējīgas dzīves vides
U.8.1. Attīstīt publisko
kvalitātes un infrastruktūras
inženiertehniskās apgādes tīklu un
RV8 Infrastruktūra un
attīstība
objektu infrastruktūru
mobilitāte
U.8.2. Uzlabot transporta infrastruktūru
un satiksmes drošību
U.9.1. Uzlabot pašvaldības ēku
energoefektivitātes paaugstināšanu

RV9 Ēku un teritorijas
apsaimniekošana

U.9.2. Uzlabot daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku apsaimniekošanu
U.9.3. Uzlabot publiskās ārtelpas
teritoriju pieejamību un labiekārtojumu
U.9.4. Uzlabot atkritumu
apsaimniekošanu
U.9.5. Uzlabot drošību un civilo
aizsardzību

RV10 Dabas resursi

U.10.1. Nodrošināt dabas resursu
ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību

IP3 Ilgtspējīga un racionāla resursu izmantošana
VTP3 Ekonomiskās vides
attīstība caur vietējo resursu un
potenciālu izmantošanu

RV11 Uzņēmējdarbība

U.11.1. Pilnveidot un attīstīt
uzņēmējdarbību atbalstošu
infrastruktūru
U.11.2. Pilnveidot uzņēmējdarbības
atbalsta pasākumus

RV12 Tūrisms

U.12.1. Veicināt tūrisma nozares
izaugsmi

Definētās vidēja termiņa prioritātes (Tabula 1) ir vienlīdz līdzvērtīgas, tās aptver visas vietējās pašvaldības
veicamās funkcijas, un tikai kompleksa, racionāla un pārdomāta prioritāšu īstenošana var veicināt novada
attīstību, uzlabojot dzīves un darba vides kvalitāti novada iedzīvotājiem.

9

Kā viena no vidēja termiņa prioritātēm izvirzīta pakalpojumu pieejamība un kvalitātes nodrošināšana
cilvēkresursu attīstībai, izaugsmei un saglabāšanai. Krustpils novada iedzīvotāji ir vietējās pašvaldības
teritorijas attīstības galvenais resurss un dzīves vides veidotājs. Līdz ar to svarīga ir pašvaldības autonomo
funkciju īstenošana - gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu un nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.
Šī vidēja termiņa prioritāte ar to īstenošanai noteiktiem rīcības virzieniem, uzdevumiem un darbībām vērsta uz
to, lai veicinātu izglītotas, radošas, veselīgas un saliedētas sabiedrības jeb kopienas veidošanos, nodrošinātu
cilvēkresursu saglabāšanu un tā skaita palielināšanu. Prioritātes darbības lauku iezīmē arī pašvaldības
pārvaldība – administrācijas, struktūrvienības, iestāžu un pagastu pārvalžu efektīvs un mērķtiecīgs darbs, īpaši
plānošanas dokumentu ieviešanā, augsta kapacitāte, un pieejami un kvalitatīvi pašvaldības nodrošinātie
pakalpojumi.
Prioritāte ilgtspējīgas dzīves vides kvalitātes un infrastruktūras attīstība ir vērsta uz novada iedzīvotāju
dzīves un darba vides attīstību, organizējot iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus - ūdensapgādi un
kanalizāciju, siltumapgādi, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un
attīrīšanu, gādājot par novada teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību – ielu un autoceļu būvniecību,
pārbūvi un uzturēšanu, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, parku un
zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli, pretplūdu un
energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, kā arī vide un dabas resursu pārvaldību. Ne mazāk svarīga ir
mājokļu pieejamības veicināšana un esošā dzīvojamā fonda uzlabošana.
Kā vidēja termiņa prioritāte izvirzīta ekonomiskās vides attīstība caur vietējo resursu un potenciālu
izmantošanu, aptverot pašvaldības iespējas veicināt uzņēmējdarbības attīstību un nozaru daudzveidību, un
sadarbību. Ar šo izvirzīto vidēja termiņa prioritāti pašvaldība apņemas sekmēt saimniecisko darbību novada
administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu.
Industriālās teritorijas ar sakārtotu infrastruktūru, veidos pievilcīgāku vidi uzņēmējdarbības uzsākšanai
Krustpils novadā. Agrāro teritoriju attīstība nodrošinās turpināt attīstīt un saglabāt vienu no novada
ekonomiskās specializācijas – lauksaimniecību un tās produkcijas ražošanu un/vai pārstrādi, attīstot arī
bioloģisko un netradicionālo lauksaimniecību. Tāpat pašvaldībai ir nozīmīga loma tūrisma vides veidošanā,
kam perspektīvā novada teritorijā saskatāmas attīstības iespējas – rekreācija, aktīvā atpūta, izmantojot dabas
teritorijas un pieminekļus u.c. resursus.
Jēkabpils kā republikas nozīmes pilsētas tuvums ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem Krustpils novada
teritorijas turpmākajai attīstībai, tomēr jādomā par ekonomisko rādītāju celšanas pasākumiem ar vietējiem
resursiem, veicinot vienmērīgu un sabalansētu izaugsmi un mazinot sarukšanas procesus.

4. Saskaņotība un pēctecība
Attīstības programmas izstrādē tiek ievērota Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. 2030.gadam un izvērtēti nacionālā līmeņa, Zemgales plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kā arī iepriekš izstrādātā Krustpils novada attīstības programma
2013. - 2019.gadam.
Attīstības programmas izstrādes gaitā ievērota pašvaldības vēsturiskā attīstības specifika, Krustpils novada
attīstības programmas 2013. - 2019.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums.
Krustpils novada attīstības programmā 2020. - 2026.gadam ievērtēti izstrādes brīdī esošie konceptuālie
dokumenti, saistībā ar perspektīvo administratīvi teritoriālo reformu un nacionālo attīstības plānošanu –
izstrādē esošo Nacionālo attīstības plānu 2021. - 2027.gadam (1.redakcija).

4.1. Saskaņotība ar nacionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
Latvija 2030
Latvija2030 ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (turpmāk tekstā – Latvija2030) hierarhiski augstākais valsts ilgtermiņa plānošanas dokuments.
Latvijas stratēģijas galvenie uzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids,
radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris.
Ilgtspējīgas attīstības pamatideja aicina apmierināt esošās paaudzes vajadzības, līdzsvarojot sabiedrības
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labklājības, vides un ekonomiskās attīstības intereses, vienlaikus nodrošinot vides prasību ievērošanu un
dabas daudzveidības saglabāšanos, lai nemazinātu nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas.1
Tabula 2: Saskaņotība ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam

Latvija 2030

Krustpils novada
attīstības programma
2020.-2026. gadam

Prioritātes
1. Kultūras telpas
attīstība - kultūras
telpas saglabāšana,
mijiedarbība un
bagātināšana

Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni
Piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai
stiprināšana
Radošas sabiedrības veidošana

2.Ilgtermiņa ieguldījumi
cilvēkkapitālā cilvēkkapitāla bāzes
vērtība un
produktivitāte

Nodarbinātības programmas darbaspēka
līdzdalības palielināšanai
Cilvēkkapitāla attīstība un produktivitātes
kāpinājums
Veselības un sociālo pakalpojumu kvalitāte
un pieejamība
Depopulācijas risku mazināšana
Novecošanās un mājsaimniecību struktūras
izmaiņu ietveršana sabiedrisko un sociālo
pakalpojumu politikā
Kvalitatīvas izglītības un bērnu aprūpes
pieejamība
Resursu pieejamība
Darba tirgus pieejamība un diskriminācijas
mazināšana
Īslaicīgās nabadzības amortizācija un
nabadzības riska grupas

RV4 Kopienas
RV1 Izglītība
RV6 Sociālā palīdzība un
pakalpojumi
RV5 Veselības aprūpe
RV11 Uzņēmējdarbība
RV7 Pārvaldība un sadarbība

Izglītības pieejamība un pārmaiņas izglītības
procesa organizācijā
Skola kā sociālā tīklojuma centrs
Kontekstuāla izglītība un skolotāja profesijas
maiņa
E-skola un informācijas tehnoloģiju
izmantošana
Izglītošanās mūža garumā
Lietotāju virzītas inovācijas
Atvērtu inovāciju prakse
Inovatīva uzņēmējdarbība
Plaša jaunrades kultūra

RV4 Kopienas
RV1 Izglītība

Enerģētiskā drošība un neatkarība
Atjaunojamo enerģijas resursu izmantošana
un inovācija
Energoefektivitātes pasākumi
Energoefektīva un videi draudzīga transporta
politika
Dabas kapitāla pārvaldība
Tirgus instrumentu izveide
Dabas aktīvu kapitalizēšana
Ilgtspējīga dzīves veida veicināšana

RV9
Ēku
un
teritorijas
apsaimniekošana
RV8
Infrastruktūra
un
mobilitāte

Iespēju vienlīdzība un
vidusslāņa veidošanās

3.Paradigmas maiņa
izglītībā - kvalitatīva un
pieejama izglītība mūža
garumā

4. Inovatīva un
ekoefektīva ekonomika masveida jaunrade un
inovācija
Atjaunojama un droša
enerģija

5.Daba kā nākotnes
kapitāls - dabas vērtību
un pakalpojumu
ilgtspējīga
apsaimniekošana

RV4 Kopienas
RV1 Izglītība
RV2 Kultūrvide un
kultūrvēsturiskais mantojums

RV1 Izglītība
RV11 Uzņēmējdarbība
RV6 Sociālā palīdzība un
pakalpojumi
RV5 Veselības aprūpe
U.9.5. Uzlabot drošību un civilo
aizsardzību

RV4 Kopienas
RV1 Izglītība
RV11 Uzņēmējdarbība
RV12 Tūrisms

RV10 Dabas resursi
RV3 Sports un aktīvā atpūta
RV11 Uzņēmējdarbība
RV12 Tūrisms
RV9
Ēku
un
teritorijas
apsaimniekošana

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, Pārresoru koordinācijas centrs. Apstiprināts ar 2010.gada 10.jūnija Latvijas
Republikas Saeimas lēmumu
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6.Telpiskās attīstības
perspektīva Sasniedzamības
uzlabošana
Apdzīvojums
7. Inovatīva pārvaldība
un sabiedrības
līdzdalība - Sociālā
kapitāla vērtības
pieaugums

Transporta infrastruktūras plānošana
Integrētas sabiedriskā transporta
sistēmas veidošana
Autoceļu tīkla attīstība
Sakaru, masu mediju un datu pārraides
pieejamības nodrošināšana
Pilsētu un lauku mijiedarbība
Attīstības centru funkcionālais tīkls

RV8 Infrastruktūra un
mobilitāte

Sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā
Pilsoniskā izglītība un sociālā integrācija
E-pārvaldība un sabiedriskā inovācija

RV4 Kopienas
RV1 Izglītība
RV7 Pārvaldība un sadarbība

Visi RV

Latvijas nākotnes telpiskajā struktūrā Krustpils novads:
♦
♦
♦
♦

♦

atrodas pie nacionālo interešu telpas Ūdeņi – pie Daugavas;
atrodas pie starptautiskas nozīmes transporta koridoriem;
to šķērso stratēģiskās nozīmes dzelzceļa līnijas;
novada teritoriju skar nacionālo interešu telpa – Lauku attīstības telpa;
novada teritoriju skar nacionālo interešu telpa – Dabas aizsardzības, ainavu un kultūrvēsturisko
teritoriju koncentrācijas telpa.

Nacionālais attīstības plāns
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020. gadam2 (turpmāk tekstā - NAP2020) ir valsts galvenais
nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts valsts vidēja termiņa redzējums,
prioritātes un būtiskākie to rīcību virzieni (RV). NAP2020 izstrādāts saskaņā ar Latvija2030.
Vadmotīvs par Latviju 2020.gadā ir “Ekonomikas izrāviens – katra Latvijas iedzīvotāja un valsts labklājības
pieaugumam!”. Lai sasniegtu vadmotīvu, tiek noteiktas trīs prioritātes: tautas saimniecības izaugsme, cilvēka
drošumspēja un izaugsmi atbalstošas teritorijas. Katrai prioritātei tiek noteikti rīcības virzieni, to mērķi un
rādītāji, lai noteiktu mērķu izpildīšanas pakāpi un novērtētu, cik atbilstoši un efektīvi ir risinātas identificētās
problēmas un novērsti šķēršļi.
Tabula 3: Saskaņotība ar Nacionālo attīstības plānu 2014. - 2020. gadam

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Krustpils novada attīstības programma
2020.-2026.gadam

PRIORITĀTE “Tautas saimniecības izaugsme”
RV “Augstražīga un eksportspējīga ražošana un
starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi"

R11 Uzņēmējdarbība

RV “Izcila uzņēmējdarbības vide”

RV11 Uzņēmējdarbība

RV12 Tūrisms
RV8 Infrastruktūra un mobilitāte

RV “Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā
izglītība”

RV1 Izglītība

RV “Energoefektivitāte un enerģijas ražošana”

RV9 Ēku un teritorijas apsaimniekošana

PRIORITĀTE “Cilvēka drošumspēja”
RV “Cienīgs darbs”

RV1 Izglītība
RV11 Uzņēmējdarbība

RV “Stabili pamati tautas ataudzei”

Visi RV

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam, Pārresoru koordinācijas centrs. Apstiprināts ar 2012.gada 20.decembra
Latvijas Republikas Saeimas lēmumu
2
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RV “Kompetenču attīstība”

RV1 Izglītība
RV4 Kopienas

RV “Vesels un darbspējīgs cilvēks”

RV3 Sports un aktīvā atpūta
RV6 Sociālā palīdzības un pakalpojumi
RV5 Veselības aprūpe

RV “Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā
līdzdalība kā piederības”

RV2 Kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums
RV4 Kopiena
RV7 Pārvaldība un sadarbība

PRIORITĀTE “Izaugsmi atbalstošas teritorijas”
RV “Ekonomiskās aktivitātes veicināšana
reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana”

RV11 Uzņēmējdarbība
RV12 Tūrisms
RV10 Dabas resursi
RV9 Ēku un teritoriju apsaimniekošana
RV8 Infrastruktūra un mobilitāte

RV “Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba
iespēju un dzīves apstākļu radīšanai”

RV11 Uzņēmējdarbība
RV12 Tūrisms
RV8 Infrastruktūra un mobilitāte

RV “Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana”

RV2 Kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums
RV10 Dabas resursi

Ņemot vērā, ka Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam darbības laiks pārsniedz
NAP2020 termiņu, Tabulā 4 veikta saskaņošana ar izstrādē esošā Latvijas Nacionālais attīstības plāna 2021.2027.gadam 1.redakcijas piedāvājumu.
NAP2027 nodefinētie stratēģiskie mērķi ir vienlīdzīgas iespējas, sociālā uzticēšanās, produktivitāte un
ienākumi.
Tabula 4: Saskaņotība ar Nacionālo attīstības plānu 2021. - 2027.gadam

Nacionālais attīstības plāns
2021. - 2027.gadam

Krustpils novada attīstības programma
2020. - 2026.gadam

PRIORITĀTE “Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki”
RV Uz cilvēku centrēta veselības aprūpe

RV5 Veselības aprūpe

RV Psiholoģiskā un emocionālā labklājība

RV5 Veselības aprūpe
RV6 Sociālā aizsardzība un pakalpojumi

RV Stipras ģimenes paaudzēs

RV4 Kopienas

RV Sociālā iekļaušana

RV4 Kopienas
RV6 Sociālā aizsardzība un pakalpojumi

PRIORITĀTE “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei”
RV Zinātne sabiedrības attīstībai,
tautsaimniecības izaugsmei un drošībai

RV1 Izglītība

RV Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība

RV1 Izglītība

RV11 Uzņēmējdarbība

PRIORITĀTE “Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība”
RV Produktivitāte un inovācija

RV11 Uzņēmējdarbība
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RV7 Pārvaldība un sadarbība
RV Darbs un ienākumi

RV11 Uzņēmējdarbība

RV Kapitāls un uzņēmējdarbības vide

RV11 Uzņēmējdarbība

PRIORITĀTE “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība”
RV Daba un vide

RV10 Dabas resursi
RV9 Ēku un teritorijas apsaimniekošana

RV Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi

RV7 Pārvaldība un sadarbība
RV8 Infrastruktūra un mobilitāte
RV9 Ēku un teritorijas apsaimniekošana

RV Līdzsvarota reģionālā attīstība

RV7 Pārvaldība un sadarbība
RV11 Uzņēmējdarbība

RV Mājokļi

RV9 Ēku un teritorijas apsaimniekošana
RV4 Kopienas
PRIORITĀTE “Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei”

RV Cilvēku iesaiste kultūras un sporta aktivitātēs

RV2 Kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums
RV3 Sports un aktīvā atpūta
RV712Tūrisms

RV Kultūras un sporta devums ilgtspējīgai
sabiedrībai

RV2 Kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums
RV3 Sports un aktīvā atpūta
RV12 Tūrisms

PRIORITĀTE “Vienota, droša un atvērta sabiedrība”
RV Saliedētība

RV4 Kopienas
RV1 Izglītība
RV7 Pārvaldība un sadarbība

RV Tiesiskums un pārvaldība

RV7 Pārvaldība un sadarbība

RV Drošība

RV9 Ēku un teritorijas apsaimniekošana

4.2. Saskaņotība ar reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam
Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. – 2030.gadam (turpmāk tekstā - ZPR
IAS) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Zemgales plānošanas reģiona
ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva rakstveidā un
grafiskā veidā, kā arī vadlīnijas turpmākai plānošanai un attīstībai. ZPR IAS izstrādāta saskaņā ar Latvija2030
noteiktajiem valsts ilgtermiņa stratēģiskajiem uzstādījumiem, ņemot vērā Zemgales plānošanas reģiona
pašvaldību, t.sk. Krustpils novada, ilgtermiņa plānošanas dokumentus.
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Tabula 5: Saskaņotība ar ZPR IAS

Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2015. - 2030.gadam
Zemgales plānošanas reģiona ekonomikas profils
aptver 4 galvenos specializācijas virzienus:
1) bioekonomika, lauksaimniecība un tās
produktu pārstrāde;
2) dabas resursu (mežu un derīgo izrakteņu)
apsaimniekošana;
3) apstrādes rūpniecība kā pilsētu
specializācija;
4) tūrisms un amatniecība kā reģiona
identitātes zīmols.
Horizontālās
jomas,
kas
caurvij
visas
specializācijas:
1) transports un loģistika, kas nodrošina gan
cilvēku mobilitāti, gan resursu un
produkcijas transportēšanu;
2) izglītība, zinātne, inovācijas un IKT.

Krustpils novada attīstības programma
2020. - 2026.gadam
Krustpils novada ekonomiskais profils nodefinēts
novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentā:
- Lauksaimniecība un ar lauksaimniecisko
ražošanu un pārstrādi saistītie uzņēmumi.
Veicinot arī bioloģiskās lauksaimniecības
attīstību.
- Mežsaimniecības un kokapstrādes nozares
attīstība.
- Tūrisma nozares attīstība.
- Ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes
uzņēmumi.
- Vieglās rūpniecības uzņēmumi, transporta,
tranzīta un loģistikas pakalpojumi.

Zemgales reģiona ilgtermiņa attīstības prioritātes:
1. Zemgale
–
reģions
ar
attīstītu
bioekonomiku, lauksaimniecību un uz
vietējiem resursiem balstītu pārtikas
rūpniecību un amatniecību. Zemgale –
intensīvās
lauksaimniecības
un
ekosaimniekošanas
„sadzīvošanas”
modelis.
2. Zemgales nacionālas un reģionālas
nozīmes pilsētas – reģiona rūpniecības un
pakalpojumu centri, kas dod attīstības
starojumu lauku teritorijām.
3. Apdzīvoti Zemgales lauku apvidi, kur
attīstās mazā uzņēmējdarbība un ir
saglabāta tradicionālā dzīves vide.
4. Zemgale - izglītības, zinātnes un inovāciju
reģions ar Latvijas Lauksaimniecības
universitāti kā intelektuālo potenciālu
Latvijas un Zemgales, īpaši lauku, attīstībai
un spēcīgām profesionālās izglītības
iestādēm.
Zemgales reģiona telpiskās attīstības perspektīva:
1. Attīstības centri
2. Transporta infrastruktūra
3. Lauksaimniecības un mežu teritorijas
4. Dabas, ainaviski vērtīgās un
kultūrvēsturiskās teritorijas
5. Pierobeža (ar Lietuvu)

Visas vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni ir
vērsti uz kopēju Zemgales reģiona attīstību.

Zemgales plānošanas reģiona vēlamā telpiskā
struktūrā Krustpils novads attīstītās kā lauku
teritorija ar mozaīkveida ainavas struktūru un mežu
areāls, kā arī kā nacionālas nozīmes tūrisma areāls.

Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2015. - 2020.gadam
Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2015. - 2020.gadam (turpmāk tekstā - ZPR AP)
Stratēģiskajā daļā ir definētas sešas vidējā termiņa attīstības prioritātes un divas horizontālās prioritātes,
noteikti rīcības virzieni attīstības prioritāšu sasniegšanai un sasniedzamie rezultāti.
Zemgales reģiona attīstības prioritātes vidējam termiņam – laika periodam no 2015. - 2020.gadam izvirzītas,
ņemot vērā Zemgales ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015. - 2030.gadam noteiktos ilgtermiņa stratēģiskos
uzstādījumus – ekonomikas specializācijas virzienus un horizontālās prioritātes, attīstības vīziju, stratēģisko
mērķi un tās virzītājspēkus, ilgtermiņa attīstības prioritātes, Nacionālā attīstības plāna 2014. - 2020.gadam
prioritātes, Zemgales plānošanas reģiona resursus, attīstības tendences un iespējas.
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Tabula 6: Saskaņotība ar ZPR AP

Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programma 2015. - 2020.gadam
P1: UZŅĒMĒJDARBĪBAI PIEVILCĪGA VIDE – BĀZE
INOVĀCIJĀM ILGTERMIŅĀ

RV1.1. Veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģiona
perspektīvajās ekonomikas nozarēs:
lauksaimniecībā,
pārtikas
rūpniecībā,
mežsaimniecībā, kokapstrādē, ieguves rūpniecībā
un karjeru iestrādē, metālapstrādē un mašīnbūvē,
ķīmijas rūpniecībā, tūrismā u.c.
RV1.2. Uzlabot reģiona uzņēmumu konkurētspēju,
stiprinot savstarpējo sadarbību un palielinot
produkcijas realizācijas iespējas iekšējos un ārējos
tirgos
RV1.3. Attīstīt industriālās teritorijas investoru
piesaistei un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai
RV1.4. Attīstīt Zemgales reģionam specifiskas
tūrisma nišas un veicināt jaunu tūrisma produktu un
pakalpojumu piedāvājumu
P2: ELASTĪGA IZGLĪTĪBA MŪŽA GARUMĀ
RV2.1. Sekmēt radošuma un uzņēmējdarbības
prasmju attīstoša izglītības piedāvājuma un
aktivitāšu ieviešanu reģiona izglītības iestādēs
RV2.2. Uzlabot mūžizglītības piedāvājumu un
pieejamību
RV2.3. Sekmēt Zemgales reģiona augstākās un
profesionālās izglītības piedāvājuma atbilstību
reģiona ekonomiskajai specializācijai un darba
tirgus tendencēm
P3: EFEKTĪVA UN KVALITATĪVA TRANSPORTA SISTĒMA UN
INFRASTRUKTŪRA
SASNIEDZAMĪBAI

REĢIONA

ĀRĒJAI

UN

IEKŠĒJAI

RV3.1. Sekmēt kvalitatīvas un pieejamas transporta
infrastruktūras un pakalpojumu attīstību
RV3.2. Attīstīt videi draudzīgu transporta sistēmu
izveidi un „zaļā” transporta infrastruktūras izbūvi
reģionā
P4: VIDES UN DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA
APSAIMNIEKOŠANA UN ATTĪSTĪBA

RV4.1. Sekmēt efektīvāku reģiona vides un dabas
resursu
pārvaldību,
tai
skaitā
nodrošinot
piesārņojuma mazināšanu, ilgtspējīgu atkritumu un
ūdens apsaimniekošanas sistēmu attīstību un
energoefektivitātes pasākumu ieviešanu reģiona
pašvaldībās
RV4.2. Saglabāt un atjaunot reģiona bioloģisko
daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas
RV4.3. Koordinēt reģiona aktivitātes, lai pielāgotos
klimata pārmaiņām
P5: EFEKTĪVA PAKALPOJUMU SISTĒMA
RV5.1. Veicināt integrētu kultūras, izglītības un
sporta pakalpojumu pieejamības un kvalitātes
uzlabošanu reģionā
RV5.2. Nodrošināt ilgtspējīgu sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības attīstību reģionā, uzlabojot
sociālo pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un
atbilstību reģiona iedzīvotāju vajadzībām

Krustpils novada attīstības programma
2020. - 2026.gadam
RV11 Uzņēmējdarbība

RV1 Izglītība
RV2 Kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums

RV8 Infrastruktūra un mobilitāte

RV10 Dabas resursi
RV9 Ēku un teritorijas apsaimniekošana

RV1 Izglītība
RV2 Kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums
RV3 Sports un aktīvā atpūta
RV5 Veselības aprūpe
RV6 Sociālā palīdzība un pakalpojumi
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RV5.3. Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību un veselīga dzīvesveida popularitāti
P6: ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA KULTŪRVIDE UN
IDENTITĀTE

RV6.1. Saglabāt un popularizēt Zemgales un Sēlijas
kultūrvidi un tradīcijas
RV6.2. Stiprināt un vienot Zemgales un Sēlijas
iedzīvotāju kopienas, saglabājot gan pilsētu, gan
lauku apdzīvotību un veicinot dzīves līmeņa
paaugstināšanos
RV 6.3. Atbalstīt amatniecības, mājražošanas un
kultūras un radošo industriju attīstību
RV6.4. Saglabāt un attīstīt ainaviskās un
kultūrvēsturiskās teritorijas
HP1: APDZĪVOTĪBAS SAGLABĀŠANA – KOPIENAS UN
DZĪVES TELPAS ILGTSPĒJA
HP2: VIEDA PĀRVALDĪBA

RV2 Kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums
RV12 Tūrisms

RV7 Pārvaldība un sadarbība

4.3. Saskaņotība ar vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādē ievērota pēctecība, izmantoti līdz šim
izstrādātie un politikas veidošanas procesā apstiprinātie Krustpils novada pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumenti un nozaru plānošanas dokumenti:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. - 2030.gadam (noteikti novada teritorijas
attīstības ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi);
Krustpils novada teritorijas plānojums 2013. – 2024.gadam (noteikta un attēlota novada telpiskā
struktūra);
Krustpils novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam (noteikti novada teritorijas attīstības
vidēja termiņa uzstādījumi);
Krustpils novada pašvaldības enerģētikas rīcības plāns 2018. - 2025.gadam;
Krustpils novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības programma un rīcības plāns 2019.2023.gadam;
Krustpils novada pašvaldības bibliotēku attīstības plāni (darbības stratēģijas) 2019. – 2023.gadam.
Krustpils novada Jaunatnes attīstības plāns 2020. – 2026.gadam (izstrādē).

Izstrādājot Krustpils novada attīstības programmu 2020. – 2026.gadam, izvērtēti Jēkabpils pilsētas, Pļaviņu,
Madonas, Varakļānu, Riebiņu, Līvānu, Jēkabpils un Salas novadu teritorijas attīstības plānošanas dokumenti
(Tabula 7).
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Tabula 7: Kaimiņu pašvaldību ekonomiskā specializācija, stratēģiskie uzstādījumi un sadarbības jomas

Pašvaldība

Ekonomiskā specializācija

Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības
Jēkabpils
Vidusdaugavas
reģiona
kontekstā
Jēkabpils ir:
Jēkabpils pilsētas
♦ Valsts un pašvaldības publisko
ilgtspējīgas
pakalpojumu centrs
attīstības stratēģija
♦ Industriālās attīstības centrs
līdz 2030.gadam
♦ Tehnoloģiju
un
inovāciju
attīstības centrs
Jēkabpils pilsētas
♦ Izglītības centrs
attīstības
♦ Veselības
un
sociālo
programma 2020.pakalpojumu centrs
2026.gadam
♦ Kultūras un sporta centrs
Jēkabpils ir viena no deviņām republikas
nozīmes pilsētām.

Jēkabpils novads

♦
♦

Mežsaimniecības attīstība
Lauksaimnieciskā ražošana

Ilgtermiņa / vidēja termiņa teritorijas
attīstības uzstādījumi

Funkcionālās saites, sadarbības jomas ar
Krustpils novadu

Stratēģiskie mērķi:
- SM1 Labāka dzīves kvalitāte pilsētas
iedzīvotājiem, kas veido skaitliski
augošu, sociāli vienotu, radošu,
izglītotu un aktīvu sabiedrību
- SM2 Augstāka iedzīvotāju
nodarbinātība un ienākumi pieaugošas
globālās konkurences apstākļos
- SM3 Pilsēta ir reģiona ekonomiskās
attīstības, publisko pakalpojumu un
sabiedriskās dzīves centrs

Jēkabpils pilsētai kā vienai no republikas nozīmes
pilsētām – nacionālas nozīmes attīstības centram,
tai ir nozīmīga ietekme uz Krustpils novada
attīstību:
− darbavietas
− uzņēmējdarbība, produkcijas noieta tirgus
− autoceļi, potenciālie veloceliņi
− potenciālie kopīgie tūrisma maršruti
− izglītība
− veselības aprūpe
− sociālie pakalpojumi
− publiskie pakalpojumi
− pilsētas sabiedriskais transports
− dzīvojamo teritoriju attīstības iespējas
− transporta infrastruktūras būvju attīstība –
tilts pār Daugavu, Jēkabpils pilsētas
apvedceļš
− Vidusdaugavas reģionālais sadzīves
atkritumu poligons

Ilgtermiņa prioritātes:
- I prioritāte Iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošana
- II prioritāte Ekonomiskā izaugsme
- III prioritāte Vidi saudzējošas un
resursus taupošas pilsētas
infrastruktūras attīstība
- IV prioritāte Pārvaldības un sadarbības
spēju stiprināšana
- V prioritāte Pilsētreģiona attīstība
Vidēja termiņa prioritātes:
- VTP1 Iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošana
- VTP2 Ekonomiskā izaugsme
- VTP3 Vidi saudzējošas un resursus
taupošas pilsētas infrastruktūras
attīstība
- VTP4 Pārvaldības un sadarbības
spēju stiprināšana
- VTP5 Pilsētreģiona attīstība
Stratēģiskie mērķi:

Krustpils novads robežojas ar Jēkabpils novada
Ābeļu pagastu.

Jēkabpils novada
IAS 2014. 2030.gadam
Jēkabpils novada
AP 2019. 2025.gadam

♦
♦

Sabiedrisko pakalpojumu
attīstība
Tūrisma attīstība

-

SM1: Izglītots, vesels, aktīvs un radošs
iedzīvotājs
SM2: Pievilcīga dzīves un brīvdienu
vieta
SM3: Ekonomisko izaugsmi atbalstoša
vide un resursi

−
−

potenciālie kopīgie tūrisma maršruti
Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Ilgtermiņa prioritātes:
- IP1 Izglītota, vesela, sociāli aktīva un
radoša sabiedrība
- IP2 Teicama mobilitāte, pieejama
inženiertehniskā infrastruktūra,
labiekārtota un droša vide
- IP3 Ekonomisko izaugsmi veicinoša
vide un daudzveidīgas lauku teritorijas
Vidēja termiņa prioritātes:
- VTP1 Mūsdienu prasībām atbilstoša
izglītība, tās attīstība un pieejamības
nodrošināšana
- VTP2 Kultūras infrastruktūras un
kultūrvides attīstība
- VTP3 Veselīga dzīvesveida
veicināšana, sabiedrības veselības
uzlabošana un sporta attīstība
- VTP4 Kopienu izaugsme un
pašiniciatīvu veicināšana
- VTP5 Sociālo pakalpojumu
infrastruktūras attīstība, pakalpojumu
daudzveidība
- VTP6 Iedzīvotāju mobilitātes
paaugstināšana
- VTP7 Mūsdienu prasībām atbilstošas
inženiertehniskās apgādes tīklu un
objektu attīstība
- VTP8 Publiskās ārtelpas un
infrastruktūras attīstība, vides un
dabas aizsardzība
- VTP9 Sabiedriskās kārtības un
drošības nodrošināšana
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VTP10 Pašvaldības darbības
uzlabošana
- VTP11 Uzņēmējdarbības un
daudzveidīgas lauku teritorijas
attīstības veicināšana
Stratēģiskie mērķi:
- SM1 Veselīgs dzīvesveids, kvalitatīva
izglītība, veselības aprūpe un sociālie
pakalpojumi
- SM2 Veiksmīga un konkurētspējīga
uzņēmējdarbība ar attīstītu
infrastruktūru
- SM3 Ekoloģiski tīra vide ar bagātām
kultūras vērtībām
-

Salas novads
Salas novada
ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā
līdz 2030.gadam
Salas novada
attīstības
programma 2019.2025.gadam

♦

♦

♦
♦
♦
♦

Pļaviņu novads

♦

Pļaviņu novada
Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā
2013.–2035.gadam

♦
♦
♦
♦
♦

Pļaviņu novada
attīstības

Uzņēmējdarbība novada
ietvaros (pakalpojumi, kas
apmierina novada iedzīvotāju
pieprasījumu)
Uzņēmējdarbība ārpusnovada
ietvaros (saražotās produkcijas
eksports uz citiem novadiem vai
ārpus Latvijas robežām)
Infrastruktūras izbūve
lauksaimniecības un
mežistrādes vajadzībām
Kultūrvēsturiskā izpēte
novadpētnieciskā tūrisma
attīstīšanai
Ar aktīvo tūrismu saistītā
infrastruktūra
Dzīvojamā fonda piedāvājums
jaunām ģimenēm un Jēkabpilī
strādājošajiem

Aktīvās atpūtas, sporta un
tūrisma centrs
Ūdens resursu izmantošana
Rekreācija teritorijas
Kultūras tradīcijas
Ūdens tūrisms
Ziemas aktīvās atpūtas, sporta
un tūrisma centrs

Krustpils novads robežojas ar Salas novada
Salas un Sēlpils pagastiem.
−

savstarpēji funkciju deleģēšanas līgumi

Ilgtermiņa prioritātes:
- IP1 Veselīgs dzīvesveids, attīstīti un
pieejami izglītības, veselības aprūpes
un sociālie pakalpojumi
- IP2 Attīstīta uzņēmējdarbība ar
infrastruktūru
- IP3 Attīstīta vides kvalitāte un kultūra
Vidēja termiņa prioritātes:
- VTP1 Izglītības, veselības aprūpes un
sociālo pakalpojumu attīstība
- VTP2 Uzņēmējdarbības un
infrastruktūras attīstība
- VTP3 Vides kvalitātes attīstības un
kultūras attīstība
Stratēģiskie mērķi:
- SM1 „Konkurētspējīgas un stabilas
uzņēmējdarbības attīstība”
- SM2 „Iedzīvotāju dzīves kvalitātes
paaugstināšana un attīstība”
Ilgtermiņa prioritātes:
- IP1 - Novada ekonomikas revitalizācija
- IP2 - Mūsdienīgi un iedzīvotājiem
pieejami pakalpojumi

Krustpils novads robežojas ar Pļaviņu novada
Aiviekstes pagastu.
−
−
−
−
−
−

uzņēmējdarbība - darba tirgus
tūrisms, aktīvā atpūta
infrastruktūra – veloceliņi
sports
izglītība
sociālie pakalpojumi
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programma 2019.2025.gadam

Bioloģiskās saimniecības augkopība, dārzeņkopība,
augļkopība, ogkopība
♦
Mežsaimniecība
♦ “Otrās mājas”
♦ Loģistika
♦ Būvmateriālu ražošana
♦ Kokapstrāde
Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības
Madonas novads
♦ Lauksaimniecība (praktiski visa
novada teritorija, izņemot
Madonas novada
Madonas pilsētu)
ilgtspējīgas
♦ Mežsaimniecība un
attīstības stratēģija
kokrūpniecība (praktiski visa
2013.-2038.gadam
novada teritorija)
♦ Tūrisms (galvenokārt Vidzemes
Madonas novada
augstienes daļa, ĪADT, Lubāna
attīstības
ezers) un sports (galvenokārt
programma 2013.ziemas sporta veidi)
2020.gadam
♦ Pakalpojumi (galvenokārt
Madonas pilsēta, kā arī pagastu
centri)
♦ Dabas kapitāla pārvaldība (visa
novada teritorija)
♦ Radošās industrijas (visa
novada teritorija ar akcentu uz
Madonas pilsētu)
♦

Vidēja termiņa prioritātes:
– VTP1 Moderna un pieejama
uzņēmējdarbības un tūrisma telpa
– VTP2 Pievilcīga dzīves vide
– VTP3 Atbildīga, vesela un radoša
sabiedrība

Stratēģiskie mērķi:
– SM1 Madonas novads –
pašpietiekams (novadā ražo
iedzīvotājiem nepieciešamos pārtikas
pamatproduktus un enerģiju), ar
attīstītu uzņēmējdarbību, kas sekmē
produktu un pakalpojumu ar augstu
pievienoto vērtību radīšanu, balstoties
uz inovatīvām tehnoloģijām un
savstarpējo sadarbību.
– SM2 mērķis vērsts uz iedzīvotāju, īpaši
jauniešu palikšanu un atgriešanos
novadā, nodrošinot augstu dzīves
kvalitāti, kultūras, izglītības, sporta,
atpūtas u.c. iespējas.
– SM3 dabiska, droša dzīves vide ir
balstīta uz gudru, ilgtspējīgu dabas un
dabas resursu apsaimniekošanu,
saglabājot tās unikalitāti un
daudzveidību.

−
−

vides aizsardzība – Daugavas baseins,
Aiviekstes upes apsaimniekošana
kultūra – lielo pasākumu kalendārs

Krustpils novads robežojas ar Madonas novada
Kalsnavas, Ļaudonas un Mētrienas pagastiem.
Funkcionālās saites jeb sadarbības jomas starp
abiem novadiem ir saistīta ar transporta teritoriju
attīstību, ūdensobjektu aizsargjoslu saskaņošanu,
Aiviekstes upes apsaimniekošana un Teiču dabas
rezervāta aizsardzību un apsaimniekošanu.

Ilgtermiņa prioritātes:
– ITP1 vērsta uz uzņēmējdarbības vides
attīstīšanu, stiprināšanu,
konkurētspējas paaugstināšanu un
novada ekonomisko izaugsmi,
izmantojot inovatīvas, vidi saudzējošas
un resursus ekonomējošas
tehnoloģijas
– ITP2 Madonas novads ir ģimenēm
draudzīga dzīvesvieta, miera un
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–

Varakļānu novads
Varakļānu novada
ilgtspējīgās
attīstības stratēģija
2030
Varakļānu novada
attīstības

Varakļānu novada IAS noteiktas esošā
(2013.gadā) un perspektīvā (līdz
2030.gadam) ekonomiskā specializācija:
♦ Pakalpojumi
♦ Tirdzniecība
♦ Vecāka gada gājuma cilvēku
aprūpe Meža veltes un medības
♦ Radošā industrija (t.sk.
amatniecība, kulinārija u.c.)

harmonijas avots ikvienam; vieta, kur
radoši attīstīties, aktīvi atpūsties, gūt
kvalitatīvu izglītību. Tā ir pastāvīga
dzīves vieta, ar ko varam lepoties, kur
atgriezties īstenot savus sapņus pēc
darba un studijām ārvalstīs un
pilnvērtīgi dzīvot.
ITP3 vērsta uz dabas resursu, dabas
vērtību ilgtspējīgu, gudru
apsaimniekošanu. Dabas kapitāls ir
novada bagātība.

Vidēja termiņa prioritātes:
– VTP1 Konkurētspējīgas un
daudzveidīgas uzņēmējdarbības
attīstība
– VTP2 Uzņēmējdarbības vides
uzlabošana un ražošanas līdzekļu
pieejamības un pietiekamības
nodrošināšana
– VTP3 Pašvaldības kapacitātes
stiprināšana
– VTP4 Izglītības, kultūras, sporta un
brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu
attīstīšana
– VTP5 Veselības aprūpes un sociālo
pakalpojumu attīstīšana
– VTP6 Tehniskās infrastruktūras
attīstīšana
– VTP7 Dzīves vides drošība
– VTP8 Dabas kapitāla apziņas
veidošana
Stratēģiskie mērķi:
– SM1 Iedzīvotājiem nodrošināta
kvalitatīva izglītība un daudzpusīgas
personības attīstības iespējas mūža
garumā
– SM2 Pašvaldībā nodrošināti
līdzvērtīga apjoma un sasniedzamības
pakalpojumi

Krustpils novads robežojas ar Varakļānu novada
Murmastienes un Varakļānu pagastiem.
Funkcionālās saites tūrisma un aktīvās atpūtas
jomā, sadarbojoties tūrisma maršrutu, tūrisma
infrastruktūras attīstībā.
Funkcionālās saites jeb sadarbības joma
transporta jomā – autoceļu kvalitātes attīstībā.
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Lauksaimniecības produkcijas
pārstrāde
Tūrisma pakalpojumi- tualetes,
naktsmītnes un sabiedriskā
ēdināšana
Netradicionālas
lauksaimniecības nozares
Biškopība
Mežsaimniecība
Dabas aizsardzība
Rūpniecība (kokapstrāde, u.c.)
Tranzīta koridors

–
–

SM3 Nodarbinātības pieaugums
novada ekonomiskā profila nozarēs
SM4 Nodrošināta droša un videi
draudzīga dzīves vide, ģimeniska
tradicionāla kultūrvide dabas vērtību
ielokā

Ilgtermiņa prioritātes un vidēja termiņa
prioritātes:
– IP1 Iedzīvotājiem nodrošināta
profesionālās pilnveides iespējas un
kvalitatīva un ērti pieejama vispārējā
un profesionālās ievirzes izglītība:
VTP 1 Optimāls kvalitatīvu izglītības, kultūras
un sporta pakalpojumu piedāvājums
VTP 2 Mūžizglītība un sabiedrības līdzdalības
veicināšana personības pilnveides procesā
VTP 3 Kultūras mantojuma saglabāšana un
iekļaušana mūsdienu kultūras procesu attīstība
VTP 4 Veselības veicināšanas pakalpojumu
attīstība
– IP2 Moderna pārvalde nodrošina
kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus:
VTP 1 Pārvaldes pakalpojumu kvalitāte un
pašvaldības interešu pārstāvniecība
VTP 2 Optimāla sociālā pārvaldība un sociālo
pakalpojumu pieejamība
VTP 3 Sabiedrības līdzdalība pašvaldībā
notiekošajos pasākumos un procesos
– IP3 Uzņēmējdarbības attīstību
veicinoša pašvaldības politika un
tehniskā infrastruktūra:
VTP 1 Uzņēmējdarbību atbalstoša pašvaldība
VTP 2 Ekonomisku attīstību veicinoša
infrastruktūra
– IP4 Kvalitatīva infrastruktūra nodrošina
pieejamus un vidi saudzējošus
pakalpojumus novadā:
VTP 1 Efektīva infrastruktūras pārvalde
VTP 2 Mūsdienu prasībām atbilstoša
infrastruktūra

Funkcionālās saites jeb sadarbības joma dabas
aizsardzībā - bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai ĪADT teritorijās un vides
aizsardzības jautājumu risināšanā Teiču dabas
rezervātā un dabas liegumā “Lielais Pelečāres
purvs”.
Sadarbības joma pašvaldības pārvaldībā kopīgu
Eiropas Savienības struktūrfondu projektu
izstrādē un dabas tūrisma attīstības plānu un
vienotu tūrisma maršrutu izstrādē.
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Latgales plānošanas reģiona pašvaldības
Riebiņu novads
♦ Lauksaimniecība, tūrisms,
kokapstrāde un rūpnieciskā
Riebiņu novada
ražošana
ilgtspējīgās
♦ Radošās industrijas - Riebiņu
attīstības stratēģija
novadā veidojas jauni radošo
2012-2030
industriju projekti, kas balstīti
mākslā, mūzikā, rakstniecībā un
Riebiņu novada
filozofijā, veidojot saikni ar
attīstības
radošo novadnieku mantojumu.
programma 2019.2025.gadam

Līvānu novads
Līvānu novada
ilgtspējīgās
attīstības stratēģija
2013.-2030.gadam
Līvānu novada
pašvaldības
integrētās attīstības

Līvānu novada starptautisko
atpazīstamību nodrošina:
♦ Optisko šķiedru produktu
ražošana;
♦ Kūdras pārstrāde un kūdras
produktu ražošana;
♦ Kokrūpniecība un mēbeļu
ražošana.
Līvānu novada atpazīstamību Latvijā
nodrošina:

VTP 3 Sabiedrības iesaistīšana infrastruktūras
attīstībā un vides sakopšanā
Stratēģiskie mērķi:
– SM1 Unikāla, pievilcīga, Latgales
lauku tradīcijās un modernajās
tehnoloģijās balstīta dzīves vide
– SM2 Dažādotas lauku ekonomiskās
aktivitātes, kuras balstītas dabas
resursu ilgtspējīgā izmantošanā
– SM3 Demokrātiska, iekļaujoša,
līdzdarbošanās un atbildības
sabiedrība
Ilgtermiņa prioritātes:
– IP1 Jaunās tehnoloģijas un mobilitāte
– IP2 Jaunu nodarbju un inovāciju
veicināšana uzņēmējdarbībā,
pievienotās vērtības radīšana
– IP3 Iedzīvotāju iniciatīvu stiprināšana
Vidēja termiņa prioritātes:
– VTP1 Ilgtspējīgas un kvalitatīvas
dzīves telpas izveide
– VTP2 Lietpratīga dabas resursu
apsaimniekošana un izmantošana
– VTP3 Efektīvas uzņēmējdarbības
attīstība
– VTP4 Aktīvas kopienas un atvērtas
pārvaldes veidošana
SM “Prasmes”
Līvānu novads nodrošina iespējas mūža
garumā attīstīt uzņēmējdarbībai, darbam un
dzīvei nepieciešamās prasmes, iemaņas,
pašiniciatīvu un uzņēmību.
Ilgtermiņa prioritāte: Dzīves un darba prasmes,
pašiniciatīva un uzņēmība.
SM “Darbs”
Līvānu novads nodrošina infrastruktūru videi
draudzīgu uzņēmumu darbībai un darba vietu
veidošanai un veicina labklājības pieaugumu.

Krustpils novads robežojas ar Riebiņu novada
Sīļukalna pagastu.
Funkcionālās saites ar Riebiņu novadu - Dabas
aizsardzība, Daugavas baseina apsaimniekošana,
Teiču dabas rezervāts, dabas liegums „Lielais
Pelečāres purvs”. Svarīgākie kopīgo interešu
jautājumi - saistīti ar daudzveidīgu pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanu, sadarbību kopīgu
projektu izstrādē un realizēšanā, sadarbība
tūrisma pakalpojumu un tūrisma infrastruktūras
attīstībā kopīgu tūrisma maršrutu izstrādē un
rekreācijas vietu attīstībā. Viena no Krustpils
novada specializācijām ir bioloģiskā
lauksaimniecība. Riebiņu novada mājražotāju,
bioloģisko lauksaimnieku sadarbība produkcijas
mārketingā un realizēšanā.
Sadarbība ceļu kvalitātes uzlabošanā Sīļukalna
pagastā.

Krustpils novads robežojas ar Līvānu novada
Turku un Rudzātu pagastiem.
Kopējās sadarbības intereses un funkcionālās
saites starp abām pašvaldībām:
- autoceļu kvalitātes attīstība;
- aizsardzības pret riskiem (bīstamās
kravas pa dzelzceļu);
- derīgo izrakteņu ieguves teritorijas;
- kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
un iekļaušana tūrisma piedāvājumā,
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Pārtikas rūpniecība un
mājražošana;
♦ Loģistika, transports un kravu
pārvadājumi;
♦ Līvānu stikla muzejs (stikla
mantojums), mākslas un
amatniecības tradīcijas.
Līvānu novada atpazīstamību Latgales
reģionā nodrošina:
♦ Biznesa inkubācijas pakalpojumi
un sociālā uzņēmējdarbība;
♦ Lauksaimniecība un bioloģisko
produktu ražošana;
♦ Lauku tūrisms un aktīvā atpūtas
iespējas.
♦

Ilgtermiņa prioritāte: Uzņēmējdarbība un darba
vietas.
SM “Ģimene”
Līvānu novadā ir izveidoti priekšnosacījumi
demogrāfiskās situācijas uzlabošanai.
Ilgtermiņa prioritāte: ģimenes labsajūta.

-

tūrisma attīstība pie Daugavas un lauku
tūrisms;
dabas aizsardzības jautājumu risināšanā
(dabas liegums “Lielais Pelečāres purvs”).

Vidēja termiņa attīstības prioritātes
– Dzīves un darba prasmes pašiniciatīva
un uzņēmība
– Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta
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