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IEVADS
Krustpils novada attīstības programma 2020. - 2026.gadam (turpmāk tekstā – Attīstības programma)
ir vidēja termiņa vietējās pašvaldības 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.
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 – nozīmīgākās plānotās darbības 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.

Attīstības programmas sadaļā Rīcības plāns 2020. – 2026.gadam tiek iekļautas plānotās darbības jeb
rīcības, kuras īstenojot novads virzās uz Attīstības programmas sadaļā Stratēģiskajā daļā noteikto uzdevumu
ieviešanu.
Rīcības plāns un Investīciju plāns veido ļoti tiešu un ciešu saiti starp teritorijas attīstības plānošanu un
budžeta plānošanu, jo vienā pusē ir attīstības mērķi, rīcības virzieni un uzdevumi, bet otrā pusē – budžets jeb
reālie līdzekļi plānoto darbību un projektu īstenošanai, lai izpildītu uzdevumus izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Investīciju plāna projekti izriet no Rīcības plāna plānotām darbībām. Turpretim Rīcības plānā plānotās
darbības var tikt iekļautas Investīciju plānā vai arī paredzētas kādā no citām pašvaldības budžeta pozīcijām.
Rīcības plānu pašvaldība var aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā tā īstenošanas virzību un
kārtējā gada apstiprināto pašvaldības budžetu, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu.
Attīstības programmas Rīcības plānā iekļautās plānotās darbības noteiktas, ņemot vērā tematisko
darba grupu sanāksmju rezultātus, kurās piedalījās pašvaldības nozaru speciālisti un iedzīvotāji, Krustpils
novada iedzīvotāju un uzņēmēju veiktās aptaujas rezultātus, kā arī Krustpils novada Attīstības programmas
2013. – 2019.gadam īstenošanas rezultātus.
Lietotie saīsinājumi Rīcības plāna tabulā:
DAP – Dabas aizsardzības pārvalde
KNP – Krustpils novada pašvaldība
NVO – nevalstiskā organizācija
VAS – Valsts akciju sabiedrība
SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību
PA – pašvaldības aģentūra
u.c. – un citi
t.sk. – tai skaitā
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1. Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi
Tabula 1: Krustpils novada vidēja termiņa nodefinētās prioritātes ar rīcības virzieniem un uzdevumiem
2020. – 2026.gadam

IP1 Labklājības līmeņa paaugstināšana un nodrošināti pakalpojumi
Vidēja termiņa prioritāte
VTP1 Pakalpojumu pieejamība
un kvalitātes nodrošināšana
cilvēkresursu attīstībai, izaugsmei
un saglabāšanai

Rīcības virziens

Uzdevums

RV1 Izglītība

U.1.1. Nodrošināt kvalitatīvu un
daudzpusīgu izglītības pakalpojuma
pieejamību
U.1.2. Pilnveidot izglītības iestāžu
infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
U.1.3.
Pilnveidot
interešu
un
mūžizglītības iespējas dažādām mērķu
grupām

RV2 Kultūrvide un
kultūrvēsturiskais
mantojums

U.2.1. Nodrošināt kvalitatīvu un
daudzpusīgu
kultūras
nozares
pakalpojuma piedāvājumu
U.2.2. Pilnveidot kultūras iestāžu
infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
U.2.3.
Veicināt
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanu
un
popularizēšana

RV3 Sports un aktīvā atpūta

U.3.1.
Nodrošināt
sporta pasākumus

daudzveidīgus

U.3.2. Pilnveidot sporta un aktīvās
atpūtas infrastruktūru un materiāli
tehnisko bāzi
RV4 Kopienas

U.4.1. Veicināt kopienas pašiniciatīvu
un sabiedrisko aktivitāti
U.4.2. Veicināt nevalstiskā sektora
sadarbību ar pašvaldību un to ilgtspēju
U.4.3. Atbalstīt un īstenot jaunatnes
politiku
U.4.4.
Īstenot
pasākumus

RV5 Veselības aprūpe

ģimeņu

U.5.1. Atbalstīt veselības
pakalpojumu pieejamību

atbalsta
aprūpes

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

RV7 Pārvaldība un
sadarbība

U.7.1. Nodrošināt efektīvu pašvaldības
darbību un pakalpojumus
4

U.7.2.
Uzlabot
informēšanas procesus

sabiedrības

U.7.3. Nodrošināt ārējo sadarbību un
komunikāciju
IP2 Vienmērīga novada teritorijas attīstība un sakārtota dzīves vide
VTP2 Ilgtspējīgas dzīves vides
kvalitātes un infrastruktūras
attīstība

RV8 Infrastruktūra un
mobilitāte

U.8.1.
Attīstīt
publisko
inženiertehniskās apgādes tīklu un
objektu infrastruktūru
U.8.2. Uzlabot transporta infrastruktūru
un satiksmes drošību

RV9 Ēku un teritorijas
apsaimniekošana

U.9.1. Uzlabot pašvaldības ēku
energoefektivitātes paaugstināšanu
U.9.2.
Uzlabot
daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku apsaimniekošanu
U.9.3. Uzlabot publiskās ārtelpas
teritoriju pieejamību un labiekārtojumu
U.9.4.
Uzlabot
apsaimniekošanu
U.9.5. Uzlabot
aizsardzību

RV10 Dabas resursi

atkritumu

drošību

un

civilo

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
uzņēmējdarbību
infrastruktūru

un

attīstīt
atbalstošu

U.11.2. Pilnveidot uzņēmējdarbības
atbalsta pasākumus
RV12 Tūrisms

U.12.1. Veicināt
izaugsmi

tūrisma

nozares
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ATBILDĪGAIS PAR

NR.

PLĀNOTĀS DARBĪBAS

P.K.

ĪSTENOŠANU

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

(SADARBĪBAS
PARTNERI)1

IEVIEŠANAS
PERIODS

FINANŠU AVOTI
UN RESURSI2

VTP1 PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAI, IZAUGSMEI UN SAGLABĀŠANAI
RV1: IZGLĪTĪBA
U.1.1.: NODROŠINĀT KVALITATĪVU UN DAUDZPUSĪGU IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBU
R.1.1.1.

Pirmsskolas un vispārējās izglītības
pakalpojuma pieejamības un kvalitātes
nodrošināšana

Īstenota pirmsskolas un vispārējās izglītības
pakalpojumu stiprināšana un attīstība (regulāra
izvērtējuma veikšana, metodiskais atbalsts, jaunu
izglītības programmu ieviešana un programmas
apguves metožu pielietojums, u.c.)
Nodrošināta izglītības satura reformas ieviešana

Izglītības iestādes,

2020.-2026.

Krustpils novada
pašvaldība (turpmāk
tekstā – KNP),

Pašvaldības
budžets,
valsts
budžets, fondu
līdzekļi

Jēkabpils novada
Izglītības pārvalde

Nodrošināta atbalsta personāla pieejamība
(logopēda, psihologa, u.c. atbalsts) izglītības
iestādēs
Mācību procesā tiek pielietotas mūsdienīgas
apmācību metodes un atbalstošas tehnoloģijas
(t.sk. veikta skolotāju apmācība un jaunu
metodisko materiālu izstrāde)
Attīstītas
karjeras
kompetences

vadības

prasmes

un

Īstenota
pedagogu
motivācijas
sistēmas
stiprināšana, kas piesaistītu jaunus pedagogus un
mazinātu pedagogu mainību
Veikta skolēnu pārvadāšanas transporta ietilpības
piemērošana atbilstoši situācijai
R.1.1.2.

Profesionālās ievirzes un interešu
izglītības pakalpojumu attīstība

Īstenota
profesionālās
ievirzes
izglītības
pakalpojuma ieviešana un attīstība novadā

KNP,
Izglītības iestādes,

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

Konkrēta pašvaldības struktūrvienība, iestāde vai kapitālsabiedrība
Finanšu resursi un avoti: pašvaldības līdzekļi, piemēram, aktivitātes, kuras veic administrācijas speciālisti, kultūras, izglītības un citu iestāžu darbinieki, citi finanšu avoti, piemēram, aktivitātes, kuras
tiek veiktas par pašvaldības kapitālsabiedrību nopelnītajiem vai piesaistītajiem līdzekļiem, ES fondu, ārvalstu finansējuma un valsts budžeta līdzekļiem
1
2

NR.
P.K.

R.1.1.3.

ATBILDĪGAIS PAR
PLĀNOTĀS DARBĪBAS

Sadarbības veicināšana
izglītības īstenošanā

kvalitatīvas

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

ĪSTENOŠANU

(SADARBĪBAS
PARTNERI)1

Nodrošinātas vajadzībām atbilstošas neformālās
izglītības programmas, ieviestas jaunas interešu
programmas un pulciņi, gan novada izglītības
iestādēs, gan ārpus tām (kultūras nami,
bibliotēkas, u.c.)

Jēkabpils novada
Izglītības pārvalde,

Regulāri organizētas kopīgas izglītības iestāžu
pārstāvju tikšanās, aktivitātes un pieredzes
apmaiņas pasākumi

Izglītības iestādes,
KNP,

Organizēti pasākumi ( kultūras, sporta, u.c.) starp
novada izglītības iestādēm

uzņēmēji

IEVIEŠANAS

FINANŠU AVOTI

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

PERIODS

UN RESURSI2

Nevalstiskās
organizācijas
(turpmāk tekstā –
NVO)

NVO,

Veicināta sadarbība starp izglītības iestādēm un
citām pašvaldības iestādēm, NVO, uzņēmējiem
Sekmēta dialoga veidošana un sabiedrības
iesaiste diskusijās par izglītības, kultūras un sporta
nozaru pilnveidošanu
Veicināta starptautiskās sadarbības attīstība,
pedagogu un izglītojamo iesaiste projektos u.tml.
U.1.2.: PILNVEIDOT IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFRASTRUKTŪRU UN MATERIĀLI TEHNISKO BĀZI
R.1.2.1.

Izglītības iestāžu un to pieguļošo teritoriju
un infrastruktūras pilnveide

Nodrošināta izglītības iestāžu infrastruktūras
pilnveide un to pieguļošo teritoriju labiekārtošana
Veikta izglītības iestāžu telpu izmantošanas un
noslodzes izvērtēšana un pilnveide

R.1.2.2.

Krustpils novada izglītības iestāžu
materiāltehniskās bāzes nodrošināšana
un pilnveide atbilstoši īstenojamām
izglītības programmām

Nodrošināta izglītības iestāžu materiāltehniskā
bāze
(iekštelpu
aprīkojuma
uzlabošana,
iegādājoties atbilstošas mēbeles, aprīkojumu, u.c.)

KNP,
izglītības iestādes

KNP,
izglītības iestādes

Pilnveidots sporta nodarbību inventārs

U.1.3.: PILNVEIDOT MŪŽIZGLĪTĪBAS IESPĒJAS DAŽĀDĀM MĒRĶU GRUPĀM
R.1.3.1.

Mūžizglītības atbalsts un nodrošināšana

Nodrošināts sabiedrības vajadzībām un iespējām
atbilstošs mūžizglītības piedāvājums (t.sk.,

KNP,

2020.-2026.
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NR.
P.K.

ATBILDĪGAIS PAR
PLĀNOTĀS DARBĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI
diskusijas, kursi, semināri, tematiskie pasākumi
u.c.)
Pieejama informācija un aktualitātes par
mūžizglītības piedāvājumu novadā mājas lapā,
sociālos tīklos, informatīvajā izdevumā, u.c.

ĪSTENOŠANU

(SADARBĪBAS
PARTNERI)1

IEVIEŠANAS
PERIODS

kultūras iestādes,
t.sk. amatniecības
centrs “Māzers”,

FINANŠU AVOTI
UN RESURSI2

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

izglītības iestādes,
NVO

Izstrādātas un ieviestas izglītības programmas
amatniecības centrā “Māzers”
Nodrošināta atbilstoša materiāli tehniskā bāze
mūžizglītības un neformālās izglītības īstenošanai
Izveidoti sabiedriskie centri mūžizglītības, NVO,
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas
pakalpojumu nodrošināšanai

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

KNP

2026.

Kultūras iestādes,
KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Bibliotēkas,

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets

RV2: KULTŪRVIDE UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
U.2.1.: NODROŠINĀT KVALITATĪVU UN DAUDZPUSĪGU KULTŪRAS NOZARES PAKALPOJUMA PIEDĀVĀJUMU
R.2.1.1.

Kvalitatīva un daudzpusīga kultūras
pasākuma piedāvājuma nodrošināšana

Nodrošināti daudzveidīgi, kvalitatīvi kultūras
pasākumi dažādām iedzīvotāju grupām (t.sk.,
veikta pasākumu izvērtēšana, saskaņošana
starp pagastiem, monitorings)
Notiek regulāras kultūras darbinieku tikšanās,
apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni ar
mērķi iegūt jaunas zināšanas un paaugstināt
profesionalitāti
Piesaistīts tehniskais darbinieks kultūras nozarei
Pilnveidots kultūras menedžments (veikta
regulāra sabiedrības informēšana par novadā
notiekošajiem kultūras pasākumiem, kultūras
pasākumu satura un norises laiku koordinēšana
starp pagastiem, u.c.)

R.2.1.2.

Bibliotēku pakalpojumu
dažādošana

attīstība

un

Pilnveidots bibliotēku sniegto pakalpojumu klāsts
un kvalitāte
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NR.
P.K.

ATBILDĪGAIS PAR
PLĀNOTĀS DARBĪBAS

ĪSTENOŠANU

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

(SADARBĪBAS
PARTNERI)1

Notiek regulāra bibliotēkas darbinieku kvalifikācijas
paaugstināšana (kursi, semināri, pieredzes
apmaiņas braucieni, u.c.)

IEVIEŠANAS

FINANŠU AVOTI

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

PERIODS

UN RESURSI2

KNP

Apkopoti novadpētniecības materiāli un veikta to
digitalizācija
R.2.1.3.

Vietējā kultūras mantojuma un tradīciju
stiprināšana un popularizēšana

Atbalsts amatiermākslas kolektīvu darbībai (dalībai
skatēs un konkursos, Dziesmu un deju svētku
procesā u.c.), saglabājos nemateriālo mantojumu
un ieviešot inovācijas
Atbalsts Vīpes amatniecības centra “Māzers”
darbībai un attīstībai nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanā

KNP,
NVO,
Uzņēmumi,
Amatniecības centrs
“Māzers”

Atbalstītas
privātās
iniciatīvas
tradīciju
saglabāšanā un kultūras pasākumu rīkošanā
(mākslas plenēri, meistarklases, mākslinieku
rezidences, radošās darbnīcas)
U.2.2.: PILNVEIDOT KULTŪRAS IESTĀŽU INFRASTRUKTŪRU UN MATERIĀLI TEHNISKO BĀZI
R.2.2.1.

Kultūras iestāžu infrastruktūras
materiāli tehniskās bāzes pilnveide

un

Plānveidīgi atjaunota materiāli tehniskā bāze
kultūras iestādēs atbilstoši mūsdienu prasībām
(kvalitatīva interneta pieejamība, IT tehnoloģijas,
tehniskais aprīkojums, mēbeles, u.c.)

Kultūras iestādes

Nodrošināts
kvalitatīvs
bibliotēku
krājums
dažādām mērķauditorijām un iedzīvotāju grupām,
atbilstoši lasītāju interesēm
Uzlabota kultūras iestāžu un to apkārtējo teritoriju
infrastruktūra
Izveidotas āra lasītavas pie novada bibliotēkām
Uzlabota brīvdabas
infrastruktūra

pasākumu

norišu

vietu
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ATBILDĪGAIS PAR

NR.

PLĀNOTĀS DARBĪBAS

P.K.

IEVIEŠANAS

FINANŠU AVOTI

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

ĪSTENOŠANU

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

(SADARBĪBAS
PARTNERI)1

PERIODS

UN RESURSI2

Nodrošinātas kultūras iestādes ar kvalitatīvu
bezvadu internetu (Wi-Fi)
U.2.3.: VEICINĀT KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA SAGLABĀŠANU UN POPULARIZĒŠANA
R.2.3.1.

Kultūras pieminekļu apsaimniekošanas
un aizsardzības sekmēšana

Nodrošināta kultūrvēsturisko objektu pilnvērtīga
apsaimniekošana un uzturēšana
Veicināta kultūrvēsturisko objektu iekļaušana
tūrisma piedāvājumā un popularizēšana

KNP,
kultūras pieminekļu
īpašnieki, lietotāji

RV3:SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA
U.3.1.: NODROŠINĀT DAUDZVEIDĪGUS SPORTA PASĀKUMUS
U.3.1.1

Daudzveidīgu
nodrošināšana

sporta

aktivitāšu

Pilnveidot un turpināt sporta un aktīvās atpūtas
iespēju nodrošināšanu visām vecuma grupām
Organizētas sacensības komandu sporta spēļu
veidos
Organizētas
nodarbības
individuālajos sporta veidos

un

sacensības

Pieejama informācija par sporta pasākumiem un
piedāvājumiem novadā mājas lapā, sociālos tīklos,
informatīvajā izdevumā, u.c.
Pašvaldībā nodrošināts sporta speciālists sporta
pasākumu organizēšanā un koordinēšanā
U.3.2.: PILNVEIDOT SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS INFRASTRUKTŪRU UN MATERIĀLI TEHNISKO BĀZI
U.3.2.1.

Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras
nodrošinājuma un materiāli tehniskās
bāzes pilnveide un attīstība

Pilnveidota publiskā sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūra

Nodrošināts mūsdienīgs, atbilstošs un pietiekošā
daudzumā pieejams sporta inventārs
RV4: KOPIENAS
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NR.
P.K.

ATBILDĪGAIS PAR
PLĀNOTĀS DARBĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

IEVIEŠANAS

FINANŠU AVOTI

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets

KNP, NVO

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

KNP,

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

ĪSTENOŠANU

(SADARBĪBAS
PARTNERI)1

PERIODS

UN RESURSI2

U.4.1.: VEICINĀT KOPIENAS PAŠINICIATĪVU UN SABIEDRISKO AKTIVITĀTI
R.4.1.1.

Sabiedrības līdzdalības veicināšana
sabiedrisko procesu aktivitātēs

Notikušas iedzīvotāju sanāksmes vismaz reizi
gadā, iedzīvotāju aptauju rīkošana svarīgu
jautājumu noskaidrošanā, u.c.
Veicināta brīvprātīgā darba un aktivitāšu attīstība
Rīkoti kopēji Krustpils novada pasākumi
sabiedrības saliedētībai un novada identitātes
radīšanai

R.4.1.2.

Senioru politikas realizēšana novadā

Senioru aktivitāšu un iniciatīvu atbalstīšana

U.4.2.: VEICINĀT NEVALSTISKĀ SEKTORA SADARBĪBU AR PAŠVALDĪBU UN TO ILGTSPĒJU
R.4.2.1.

NVO
sadarbības
veicināšana

un

attīstības

Īstenotas iespējas deleģēt pašvaldības funkcijas
NVO
Uzlabota sadarbība starp pašvaldību un NVO
sektoru
Īstenoti pašvaldības atbalsta pasākumi NVO
attīstībai un ilgtspējai (finansējums projektiem,
pieejams informatīvs un konsultatīvs atbalsts NVO
darbības nodrošinājumam, projektu pieteikumu
sagatavošanā, piešķirtas telpas u.c.)
Pieejama informācija par NVO aktivitātēm
pašvaldības informācijas kanālos (tīmekļa vietnē,
sociālos tīklos, informatīvajā izdevumā)

U.4.3.: ATBALSTĪT UN ĪSTENOT JAUNATNES POLITIKU
R.4.3.1.

Jaunatnes politikas īstenošana

Īstenotas atbalsta aktivitātes saskaņā ar
Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības
plānu 2020.-2026.gadam

Tūrisma un
jaunatnes lietu
speciāliste

U.4.4.: ĪSTENOT ĢIMEŅU ATBALSTA PASĀKUMUS
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P.K.

R.4.4.1.

ATBILDĪGAIS PAR
PLĀNOTĀS DARBĪBAS
Atbalsta pasākumu ģimenēm ar bērniem
pilnveidošana

IEVIEŠANAS

FINANŠU AVOTI

KNP

2020.-2023.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

KNP,

2020.-2026.

Fondu līdzekļi,
pašvaldības
budžets

2019.-2020.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

ĪSTENOŠANU

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

(SADARBĪBAS
PARTNERI)1

Īstenoti atbalsta pasākumi saskaņā ar Krustpils
novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības
programmu un rīcības plānu 2019.-2023.gadam

PERIODS

UN RESURSI2

RV5: VESELĪBAS APRŪPE
U.5.1.: ATBALSTĪT VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBU
R.5.1.1.

Primārās
pakalpojuma
veicināšana

veselības
aprūpes
nodrošināšanas

Veicināta
ģimenes
ārstu
infrastruktūras uzlabošana

prakšu

vietu

Jaunu speciālistu piesaiste primārās veselības
aprūpes iestādēs

ģimenes ārstu
prakses

Nodrošināta informācija pašvaldības tīmekļa vietnē
par ģimenes ārstu praksēm
U.5.2.: VEICINĀT VESELĪGU DZĪVES VEIDU
R.5.2.1.

Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošana

Regulāri organizēti veselības veicināšanas un
slimību
profilakses
pasākumus
(lekcijas,
nometnes, sporta dienas, u.c.)

KNP,
NVO

RV6: SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN PAKALPOJUMI
U.6.1.: PILNVEIDOT SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMU UN KVALITĀTI
R.6.1.1.

Uz sabiedrības vajadzībām balstītu
sociālo pakalpojumu piedāvājuma un
kvalitātes pilnveidošana

Ieviesti jauni, sabiedrības vajadzībām atbilstoši
sociālie pakalpojumi
Paplašināts
PA
pakalpojumu klāsts

“Jaunāmuiža”

piedāvāto

Sociālais dienests,
KNP

Nodrošināta sociālās palīdzības pasākumu un
sociālo pakalpojumu sniegšana un pilnveide
atbalstāmām mērķu grupām
12

NR.
P.K.

ATBILDĪGAIS PAR
PLĀNOTĀS DARBĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

ĪSTENOŠANU

(SADARBĪBAS
PARTNERI)1

IEVIEŠANAS

FINANŠU AVOTI

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

PERIODS

UN RESURSI2

Nodrošināts kvalitatīvs un pietiekošs speciālistu
skaits sociālās aprūpes un pakalpojumu
sniegšanai
Paplašināta sociālās palīdzības pasākumu un
sociālo pakalpojumu sniegšana un pilnveide
atbalstāmām mērķu grupām
Organizēti
sociālās
jomas
darbinieku
tālākizglītības paaugstināšanas pasākumi
Nodrošinātas sociālās garantijas un psiholoģiskais
atbalsts (supervīzijas)
R.6.1.2.

R.6.1.3.

R.6.1.4.

Audžuģimeņu
atbalstīšana

kustības

Aizbildņu
kustības
atbalstīšana

Aizgādņu
kustības
atbalstīšana

attīstība

attīstība

attīstība

un

un

un

Sniegts materiālais un psihosociālais atbalsts
audžuģimenēm

Sociālais dienests,
Bāriņtiesa,

Nodrošināta ģimeniska vide bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem

Atbalsta centri

Sniegts materiālais un psihosociālais atbalsts
aizbildņiem

Sociālais dienests,
Bāriņtiesa,

Nodrošinātas aizbildņu apmācības, pilnveidojot
aizbildņu zināšanas par bērnu aprūpi un
uzraudzību

Atbalsta centri

Sniegts materiālais un psihosociālais atbalsts
aizgādņiem

Sociālais dienests,
Bāriņtiesa

U.6.2.: PILNVEIDOT SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAI NEPIECIEŠAMO INFRASTRUKTŪRU UN MATERIĀLI TEHNISKO BĀZI
R.6.2.1.

Sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
nepieciešamās
infrastruktūras
un
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana

Pilnveidota sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
nepieciešamā infrastruktūra un materiāli tehniskā
bāze

Sociālais dienests,
KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, valsts
budžets

R.6.2.2.

Sociālo dzīvokļu piedāvājuma attīstīšana

Pieejami dzīvošanas apstākļiem atbilstoši sociālie
dzīvokļi

Sociālais dienests,
KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets
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R.6.2.3.

ATBILDĪGAIS PAR

IEVIEŠANAS

FINANŠU AVOTI

Sociālais dienests,
KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

ĪSTENOŠANU

PLĀNOTĀS DARBĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

Nodrošināt specializētā autotransporta
vienību

Nodrošināts transporta pakalpojums personām ar
apgrūtinātu pārvietošanos un senioriem

(SADARBĪBAS
PARTNERI)1

PERIODS

UN RESURSI2

RV7: PĀRVALDĪBA UN SADARBĪBA
U.7.1.: NODROŠINĀT EFEKTĪVU PAŠVALDĪBAS DARBĪBU UN PAKALPOJUMUS
R.7.1.1.

Sniegto
pakalpojumu
paaugstināšana

kvalitātes

Uzlabota pašvaldības pakalpojumu pieejamība un
dažādība
Īstenota e-pakalpojumu ieviešana un pilnveide
Ieviesti labas pārvaldības principi iedzīvotāju
apkalpošanā
Tiek veicināta savstarpējā sadarbība ar valsts
iestādēm, uzlabojot pakalpojumu sniegšanas
kvalitāti iedzīvotājiem

R.7.1.2.

Pašvaldības darbinieku kapacitātes
paaugstināšana

Veikta pašvaldības administrācijas un iestāžu
personāla un funkciju izvērtēšana
Īstenoti personāla kvalifikācijas paaugstināšanas
un profesionālo prasmju pilnveidošanas pasākumi

R.7.1.3.

Pašvaldības iekšējās sadarbības
uzlabošana

Pilnveidota informācijas aprite un komunikācija
pašvaldības iekšienē
Izstrādāta iekšējās kontroles sistēma
Organizētas vispārējas kopīgas darbinieku,
starpnozaru speciālistu un vadības sanāksmes
Organizēti pasākumi pašvaldības
saliedēšanai un motivēšanai

R.7.1.4.

Pašvaldības infrastruktūras un materiāli
tehniskās bāzes pilnveide

komandas

Pilnveidota pašvaldības administrācijas
un
pagasta pārvalžu infrastruktūras un materiāli
tehniskā bāze
Īstenota pašvaldībai piederošo ēku pārbūves,
atjaunošanas
darbi
un
energoefektivitātes
paaugstināšana
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ATBILDĪGAIS PAR
PLĀNOTĀS DARBĪBAS

IEVIEŠANAS

FINANŠU AVOTI

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

SIA “Spuņģēni –
Daugavieši”

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

ĪSTENOŠANU

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

(SADARBĪBAS
PARTNERI)1

PERIODS

UN RESURSI2

U.7.2.: UZLABOT SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS PROCESUS
R.7.2.1.

Sabiedrības informēšanas pasākumu
pilnveide

Veikta
pastāvīga
informācijas
ievietošana,
aktualizēšana
pašvaldības
tīmekļa
vietnē
www.krustpils.lv
Sabiedrības informēšanā par novada aktualitātēm
izmantoti sociālie tīkli

KNP,
Administratīvā
nodaļa

Nodrošināta kvalitatīva pašvaldības informatīvā
izdevuma “Krustpils Novadnieks” izdošana
U.7.3.: NODROŠINĀT ĀRĒJO SADARBĪBU UN KOMUNIKĀCIJU
R.7.3.1.

Pašvaldības sadarbības veicināšana ar
iestādēm
un
ārējiem
sadarbības
partneriem

Uzlabota sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām
(kopīgu projektu izstrādē, tūrisma pasākumu un
maršrutu plānošanā, u.c.)
Realizēti pārrobežu sadarbības projekti dažādās
jomās
Nodrošināta
sadarbība
pašvaldībām ārpus Latvijas

ar

sadraudzības

VTP2 ILGTSPĒJĪGAS DZĪVES VIDES KVALITĀTES UN INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
RV8: INFRASTRUKTŪRA UN MOBILITĀTE
U.8.1.: ATTĪSTĪT PUBLISKO INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLU UN OBJEKTU INFRASTRUKTŪRU
R.8.1.1.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu
infrastruktūras attīstība

un

Īstenoti ūdenssaimniecības attīstības pasākumi
Veikta
notekūdeņu
apsaimniekošana

attīrīšanas

iekārtu

KNP

Veikta atsevišķu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
kanalizācijas sistēmu sakārtošana
Tiek veikti pasākumi decentralizēto kanalizācijas
sistēmu uzraudzībai
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R.8.1.2.

ATBILDĪGAIS PAR
PLĀNOTĀS DARBĪBAS
Lietus ūdeņu
attīstība

novadīšanas

sistēmas

IEVIEŠANAS

FINANŠU AVOTI

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

VAS “Latvijas Valsts
ceļi”

2020.-2026.

Valsts
budžets, fondu
līdzekļi

ĪSTENOŠANU

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

(SADARBĪBAS
PARTNERI)1

Veikta lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas pārbūve
pie pašvaldības ēkām

SIA “Spuņģēni –
Daugavieši”

PERIODS

KNP
R.8.1.3.

Centralizētās siltumapgādes tīklu un
objektu uzlabošana

Veikta katlu māju atjaunošana un modernizācija,
efektivizēta siltumenerģijas ražošana

SIA “Spuņģēni –
Daugavieši”
KNP

Veikta siltumtrašu pārbūve

UN RESURSI2

Siltumapgādes sistēmās izmantoti videi draudzīgi
atjaunojamie energoresursi
R.8.1.4.

Pašvaldības
nozīmes
sistēmas atjaunošana

meliorācijas

Veikts esošo meliorācijas sistēmu audits
meliorācijas
sistēmu
piederības
jautājumu
sakārtošanai
Veikta
pašvaldības
uzlabošana

meliorācijas

sistēmu

U.8.2.: UZLABOT TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRU UN SATIKSMES DROŠĪBU
R.8.2.1.

Pašvaldības
pārbūve

ceļu

atjaunošana

un

Paaugstināta transporta lineārās infrastruktūras
kvalitāte, uzlabota infrastruktūra un satiksmes
drošība
Ciemu
ielu,
iekšpagalmu
infrastruktūras uzlabošana

R.8.2.2.

Energoefektīva
ierīkošana ciemos

apgaismojuma

un

laukumu

Ierīkots energoefektīvs ielu apgaismojums novada
ciemos
Veikta esošo apgaismes armatūru nomaiņa uz
LED tehnoloģijām

R.8.2.3.

Gājēju un veloceliņu ierīkošana

Ierīkoti jauni gājēju un veloceliņi

R.8.2.4.

Valsts autoceļu kvalitātes uzlabošanas
veicināšana

Veicināta sadarbība ar valsts atbildīgajām
institūcijām par valsts ceļu atjaunošanu un
satiksmes drošības uzlabošanu

16

ATBILDĪGAIS PAR

NR.

PLĀNOTĀS DARBĪBAS

P.K.

IEVIEŠANAS

FINANŠU AVOTI

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

KNP,

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Māju
apsaimniekotāji,
īpašnieki, KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

ĪSTENOŠANU

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

(SADARBĪBAS
PARTNERI)1

PERIODS

UN RESURSI2

RV9: ĒKU UN TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANA
U.9.1.: UZLABOT PAŠVALDĪBAS ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANU
R.9.1.1.

Energoefektivitātes pasākumu
pašvaldības ēkās īstenošana

Īstenota
pašvaldībai
piederošo
energoefektivitātes paaugstināšana

ēku

Sekmēta atjaunojamo energoresursu izmantošana
siltumenerģijas un elektroenerģijas iegūšanai
pašvaldības
ēku
apsaimniekošanā
un
nodrošināšanā
U.9.2.: UZLABOT DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO ĒKU APSAIMNIEKOŠANU
R.9.2.1.

R.9.2.2.

Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes
pasākumu īstenošanas veicināšana

Nodrošināts
pašvaldības
līdzfinansējums
daudzdzīvokļu ēku apsekošanai, energoauditu
veikšanai un dokumentu sagatavošanai

Esošo
mājokļu
veicināšana

Uzlabota daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošana

apsaimniekošanas

Veicināta daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas
biedrību
izveide
(informatīvs,
konsultatīvs,
motivējošs atbalsts)

māju
apsaimniekotāji,
īpašnieki

U.9.3.: UZLABOT PUBLISKĀS ĀRTELPAS TERITORIJU PIEEJAMĪBU UN LABIEKĀRTOJUMU
R.9.3.1.

Publiskās ārtelpas teritoriju uzturēšana
un attīstība

Izveidotas jaunas
novada teritorijā

publiskās

Labiekārtotas un efektīvi
publiskās atpūtas vietas

ārtelpas
uzturētas

objekti
esošās

Labiekārtoti un efektīvi uzturēti daudzfunkcionāli
bērnu/jauniešu sporta un spēļu/rotaļu laukumi
Labiekārtotas esošās un izveidotas jaunas atpūtas
vietas pie ūdeņiem
R.9.3.2.

Vienotas
ieviešana

norāžu

zīmju

sistēmas

Ieviesta vienota norāžu zīmju sistēma novadā
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R.9.3.3.

ATBILDĪGAIS PAR
PLĀNOTĀS DARBĪBAS
Kapsētu teritoriju uzlabošana

Īstenota
pašvaldības
kapsētu
apsaimniekošana un sakārtošana

IEVIEŠANAS

FINANŠU AVOTI

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets

SIA “Spuņģēni –
Daugavieši”,

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets

ĪSTENOŠANU

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

(SADARBĪBAS
PARTNERI)1
teritoriju

PERIODS

UN RESURSI2

Veikta novada kapsētu digitalizācija
U.9.4.: UZLABOT ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU
R.9.4.1.

Atkritumu
savākšanas
uzlabošana

pieejamības

Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem,
uzstādīts pietiekošs šķiroto atkritumu konteineri
skaits pagastos
Pieaug noslēgto līgumu skaits par atkritumu
apsaimniekošanu

R.9.4.2.

Ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas
veicināšana

KNP

Tiek organizēti pasākumi, kas iepazīstina
iedzīvotājus par atkritumu šķirošanu, pieaug
šķiroto atkritumu daudzums novadā

SIA “Spuņģēni –
Daugavieši”,

Izstrādāts Civilās aizsardzības plāns

Vides un civilās
aizsardzības
dienests

2020.-2022.

Pašvaldības
budžets

Vides un civilās
aizsardzības
dienests,

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets

KNP

U.9.5.: UZLABOT DROŠĪBU UN CIVILO AIZSARDZĪBU
R.9.5.1.

Civilās aizsardzības plāna izstrādāšana
un
materiāli
tehniskās
bāzes
pilnveidošana

Nodrošināta
aizsardzībai

materiāli

tehniskā

bāze

civilai

KNP
R.9.5.2.

Pretplūdu pasākumu īstenošana

Veikti pasākumi Daugavas krastu nostiprināšanai
pie Prižiem

Vides un civilās
aizsardzības
dienests,
KNP

R.9.5.3.

Sabiedriskās kārtības
nodrošināšana

un

drošības

Palielināts video novērošanas kameru skaits pie
publiskām vietām

KNP
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NR.
P.K.

R.9.5.4.

ATBILDĪGAIS PAR

IEVIEŠANAS

FINANŠU AVOTI

Priekšsēdētājs

2020.-2026.

Valsts budžets

ĪSTENOŠANU

PLĀNOTĀS DARBĪBAS

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

Atbalstīt
Aizsardzības
ministrijas
aktivitātes valsts militāro teritoriju un
objektu attīstībai novada teritorijā

Veiktas aktivitātes Krustpils novada pašvaldības
sadarbībai ar Aizsardzības ministriju

(SADARBĪBAS
PARTNERI)1

PERIODS

UN RESURSI2

VTP3 EKONOMISKĀS VIDES ATTĪSTĪBA CAUR VIETĒJO RESURSU UN POTENCIĀLU IZMANTOŠANU
RV10: DABAS RESURSI
U.10.1.: NODROŠINĀT DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGU IZMANTOŠANU, AIZSARDZĪBU UN APSAIMNIEKOŠANU
R.10.1.1.

Infrastruktūras izbūve NATURA 2000
dabas teritoriju antropogēnās slodzes
samazināšanai

Labiekārtota esošā un veikta jaunas infrastruktūras
izbūve NATURA 2000 teritorijās

KNP, DAP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, valsts
budžets

R.10.1.2.

Ūdens resursu pārvaldība

Veikta zivju resursu aizsardzība un atjaunošana
novada ūdenstilpēs

KNP

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

lineārās

KNP,

2020.-2026.

esošās

SIA “Spuņģēni –
Daugavieši”

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets

RV11: UZŅĒMĒJDARBĪBA
U.11.1.: PILNVEIDOT UN ATTĪSTĪT UZŅĒMĒJDARBĪBU ATBALSTOŠU INFRASTRUKTŪRU
R.11.1.1.

Uzņēmējdarbībai
nepieciešamās
infrastruktūras
nodrošinājums
un
sasniedzamības uzlabošana

Uzlabota
pašvaldības
infrastruktūras kvalitāte

transporta

Nodrošinātas
pašvaldības
pārziņā
nepieciešamās inženierkomunikācijas

U.11.2.: PILNVEIDOT UZŅĒMĒJDARBĪBU ATBALSTA PASĀKUMUS
R.11.2.1.

Pašvaldības un uzņēmēju komunikācijas
un sadarbības veicināšana

Noteikti pašvaldības atbalsta pasākumi novada
uzņēmējiem
Rīkotas tikšanās ar uzņēmējiem

KNP,
Attīstības nodaļa,
uzņēmēji

Regulāra informācijas publicēšana pašvaldības
tīmekļa vietnē par uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanas teritorijām, ēkām un telpām
Sniegta informācija uzņēmējiem par aktuāliem
projektu konkursiem, dalību izstādēs, u.c.
19

ATBILDĪGAIS PAR

NR.

PLĀNOTĀS DARBĪBAS

P.K.

ĪSTENOŠANU

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

(SADARBĪBAS
PARTNERI)1

IEVIEŠANAS

FINANŠU AVOTI

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

PERIODS

UN RESURSI2

Sniegts atbalsts dažāda mēroga izstādēs novada
mājražotājiem un amatniekiem
Rīkots konkurss esošajiem
uzņēmējiem “Lēciens biznesā”
R.11.2.2.

Sociālās uzņēmējdarbības
veicināšana

attīstības

un

jaunajiem

Veicināta sociālās uzņēmējdarbības veidošanās
novadā

KNP,
Attīstības nodaļa,
uzņēmēji

RV12: TŪRISMS
U.12.1.: VEICINĀT TŪRISMA NOZARES IZAUGSMI
R.12.1.1.

Kvalitatīvas tūrisma informācijas
pakalpojumu sniegšana

un

Regulāri atjaunoti un izdoti tūrisma informācijas
materiāli drukātā un digitālā veidā
Regulāri atjaunota tūrisma informācija pašvaldības
tīmekļa vietnē www.krustpils.lv
Sniegts informatīvs atbalsts tūrisma uzņēmējiem
tūrisma materiālu sagatavošanā

R.12.1.2.

Tūrisma infrastruktūras,
maršrutu pilnveide

objektu

un

KNP,
Attīstības nodaļa,
Tūrisma
pakalpojuma
sniedzēji

Pastāvīgi
Pastāvīgi

Atbalstīta vietējo tūrisma uzņēmēju dalība izstādēs

Pastāvīgi

Izveidota un uzturēta informācija par tūrismā
iesaistīto pakalpojumu sniedzējiem

Pastāvīgi

Attīstīta tūrisma infrastruktūra (takas, velomaršruti,
norādes zīmes, tūrisma informācijas stendi, u.c.)

KNP,
Tūrisma
pakalpojuma
sniedzēji

2020.-2026.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, valsts
budžets
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Krustpils novada attīstības programma 2020. - 2026. gadam

Pasūtītājs: Krustpils novada pašvaldība
Kontakti: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV – 5202, Latvija
www.krustpils.lv

Izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti”
Projekta izstrādes komanda: Aira Veinberga,
Jānis Ozols, Sanita Fazilova
Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 2, Rīga,
LV – 1045, Latvija
www.rp.lv
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