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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. 

Krustpils novada attīstības programmas 2020.– 2026.gadam izstrādes gaitā tika veikta iedzīvotāju un 
uzņēmēju aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām 
un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Krustpils novada attīstības programmas 
2020. – 2026.gadam izstrādei. 

Aptaujā piedalījās 240 respondenti jeb 4% no kopējā iedzīvotāju skaita novadā (2019.gada sākumā 
Krustpils novadā bija 5 941 iedzīvotāji pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem).  

Aptauja tika veikta no 2018.gada decembra līdz 2019.gada 28.februārim.  

Aptaujas anketa bija pieejama gan elektroniski, gan papīra formātā.   

Aptauja bija anonīma, un aptaujas rezultāti tiek izmantoti tikai apkopotā veidā. 

Aptaujā bija lūgts novērtēt konkrētas jomas pieejamību un kvalitāti, kā arī uz jautājumiem varēja 
atbildēt brīvā formā. 

Aptaujas rezultāti sniegti šādās nodaļās: 

1. Respondentu raksturojums; 

2. Respondentu ieteikumi pašvaldības darbu uzlabošanai; 

3. Pakalpojumu un jomu pieejamības un kvalitātes novērtējums; 

4. Kādi, ir steidzamākie darbi, kas pašvaldībai būtu jārisina nākamo 7 gadu laikā?; 

5. Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanas attīstībai novadā. 
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Aptaujas rezultāti tiks iekļauti Krustpils novada attīstības programmas Pašreizējās situācijas 
raksturojumā. Aptaujas respondentu priekšlikumi tiks ņemti vērā izstrādājot novada vidēja termiņa stratēģiskos 
uzstādījumus – prioritātes, rīcību virzienus, uzdevumus un rīcības.  
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1. Respondentu raksturojums 

1.1. Dzimums un vecums 

No 240 respondentiem aptaujā piedalījās 165 
(68,8%) sievietes un 75 vīrieši (31,3%) (1.att.).  

Iesniegto atbilžu summa – 240. 
 

 

 1.attēls. Respondentu sadalījums pēc dzimuma 

Pēc vecuma sadalījuma aptaujā piedalījās 80 jeb 
33,3% respondentu vecumā no 26 līdz 45 gadiem, 
78 jeb 32,5% no 46 līdz 60 gadiem, 37 jeb 15,4% 
no 18 līdz 25 gadiem, 29 jeb 12,1% vecumā no 61 
un vairāk un 16 jeb 6,7% vecumā līdz 18 gadiem 
(2.att.). 

Iesniegto atbilžu summa – 240. 

 

 2.attēls. Respondentu sadalījums pēc vecuma 

1.2. Izglītība 

Pēc izglītība līmeņa 105 jeb 43,9% respondenti 
atzīmējuši, ka ieguvuši augstāko izglītību, 82 jeb 
34,3% vidējo speciālo izglītību, 28 jeb 11,7% 
vidējo izglītību un 10 jeb 4,2% pamatizglītību. 8 
jeb 3,3% respondenti norādījuši, ka mācās skolā 
un 6 jeb 2,5%, ka studē (3.att.).  

Iesniegto atbilžu summa – 239. 

 

 3.attēls. Respondentu sadalījums pēc izglītības 
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1.3. Dzīvesvieta 

Pēc faktiskās dzīvesvietas 55 jeb 22,9% 
respondentu atzīmējuši, ka dzīvo Krustpils 
pagastā, 45 jeb 18,8% Variešu pagastā, 41 
jeb 17,1% - Kūku pagastā, 28 jeb 11,7% - 
Atašienes pagastā, 27 jeb 11,3% - Vīpes 
pagastā, 18 jeb 7,5% - Mežāres pagastā un 
26 jeb 10,8% dzīvo ārpus Krustpils novada 
teritorijas (4.att.).  

Iesniegto atbilžu summa – 240. 
 

 

 4.attēls. Respondentu dzīvesvieta 

Tuvāko piecu gadu laikā dzīvesvietu neplāno 
mainīt 180 jeb 77,3% aptaujas respondentu, 
26 jeb 11,2% plāno mainīt dzīvesvietu ārpus 
Krustpils novada robežām, 18 jeb 7,7% plāno 
mainīt dzīvesvietu ārpus Latvijas Republikas 
robežām un 9 jeb 3,9% plāno mainīt 
dzīvesvietu Krustpils novada robežās (5.att.).  

Iesniegto atbilžu summa – 233. 

 

 5.attēls. Vai tuvāko 5 gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu? 

1.4. Nodarbošanās, darba / mācību vieta 

Uz jautājumu par respondenta 
nodarbošanos bija iespējams sniegt 
vairākas atbildes.  

Pēc nodarbošanās 88 jeb 34,8% 
respondenti atzīmēja ka ir valsts, 
pašvaldības iestāžu darbinieks, 47 jeb 
18,6% ir privāta uzņēmuma darbinieks, 
24 jeb 9,5% studenti, 21 jeb 8,3% ir 
pensionāri, 18 jeb 7,1% ir pašnodarbināta 
persona, 16 jeb 6,3% ir bezdarbnieks, 13 
jeb 5,1% skolēni, 13 jeb 5,1% uzņēmēji, 
8 jeb 3,2% mājsaimnieces un 5 jeb 2% 
respondenti ir norādījuši citu 
nodarbošanos (6.att.).  

Iesniegto atbilžu summa – 253. 
 

 6.attēls. Respondentu nodarbošanās 
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Kā savu darba / mācību vietu 98 jeb 
41,9% respondentu atzīmējuši ārpus 
Krustpils novada teritorijas, 35 jeb 15% 
norādījuši, ka nestrādā/nemācās, 28 jeb 
12% Krustpils pagastu, 20 jeb 8,5% 
respondenti atzīmējuši, ka strādā / mācās 
Variešu pagastā, 16 jeb 6,8% Vīpes 
pagastā, 13 jeb 5,6% norādījuši, ka 
strādā/mācās Atašienes un Kūku 
pagastos un 11 jeb 4,7% - Mežāres 
pagasts (7.att.). 

Iesniegto atbilžu summa – 234.  
 

 

 7.attēls. Respondentu darba / mācību vieta 

2. Pašvaldības pārvaldības novērtējums 

2.1. Kur respondents visvairāk 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 (8.att.). 

Iesniegto atbilžu summa – 430. 
  

 8.attēls. Kur respondents iegūst informāciju par pašvaldības 
darbību? 

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 

 

JŪSU IETEIKUMI PAŠVALDĪBAS DARBA UZLABOŠANĀ (brīvais jautājums): 

1) Turpināt iesaistīt novada cilvēkus pagasta aktivitātēs. 
2) Pašvaldības domes administrācijai un deputātiem vismaz vienreiz pusgadā pulcēties pagastos, iedzīvotāji 
labprāt gribētu aprunāties. 
3) Iesaistīt vairāk uzņēmējus. 
4) Sakārtot iedzīvotāju pieņemšanas laikus. 
5) Samazināt pašvaldības darbinieku skaitu, jo daudzi darbi pārklājas. 
6) Vairāk komunicēt ar sabiedrību un pieņemt pareizus lēmumus. 
7) Komunicēt vairāk ar tautu.  
8) Jāturpina mazināt birokrātiju un ieviest labo praksi "konsultē vispirms". 
9) Lielāks kontakts ar jauniešiem. 
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10) Risināt jautājumu par Liepenes skolu - vai nu piedāvāt vietējiem izmantot telpas vai pārdot kamēr nav 
pārvērtusies par graustu. 
11) Ieteiktu pašvaldības darbiniekiem uz jautājumiem atbildēt cilvēkiem saprotami.  
12) Būt inovatīvākiem un atvērtiem jaunām iespējām uzlabojot visu novada pagastu dzīvotspēju. 
13) Attīstīt uzņēmējdarbību, radīt labvēlīgu vidi priekš jauniem uzņēmējiem Krustpils novada teritorijā. 
14) Radīt jaunas darba vietas. 
15) Lielākas pilnvaras pagastu pārvaldes vadītājiem. Novada pašvaldībai jābūt lielākai saiknei ar novada 
iedzīvotājiem. Kā var strādāt darbinieks, novada galvenajā ēkā Jēkabpilī un ietekmēt pašvaldības darbu, 
nezinot situāciju pagastos un ne reizi neaizbraucot pa pagastiem? 
16) Izveidot pienācīgi atalgotas darba vietas. 
17) Saimniekot saimnieciski un ekonomiski. Kultūras jomā vērojama izšķērdība, nav patriotisma un iedzīvotāju 
iesaistīšanas sabiedriskajos procesos.  
18) Vairāk diskutēt ar ieinteresētajām pusēm. Plānošanas darbus veikt mērķtiecīgi - pirms tiek atvērts kāds no 
grantiem, lai pie atvēršanas, projekts jau būtu detalizēti izstrādāts un gatavs iesniegšanai. 
19) Organizēt iedzīvotāju sapulces ar pašvaldības administrāciju, sakārtot apsaimniekošanas jautājumus. 
20) Novadā valda stagnācija. 
21) Rīkot iedzīvotāju sanāksmes, lai noskaidrotu viņu problēmas un risinātu tās. Neatstāt novārtā 
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, jo tās praktiski netiek apsaimniekotas kaut gan ir iedzīvotāji, kas 
godprātīgi un regulāri maksā par apsaimniekošanu. 
22) Vairāk domāt par iedzīvotājiem labklājību, kuri nedzīvo ciemu centros. 
23) Klientu apkalpošanas centra izveide. 
24) Kļūt atvērtākiem un pieejamākiem Krustpils novada iedzīvotājiem. 
25) Tikšanās ar iedzīvotājiem, viņu interešu ievērošana, lai iedzīvotāji justu, ka pašvaldībai katrs ir svarīgs. 
26) Sakārtot izglītību, pārskatīt darbinieku skaitu, to pienākumus, izveidot kultūras nodaļu ar spēcīgu cilvēku, 
prasīt no strādājošiem atbildību par paveikto darbu. 
27) Strādāt cilvēku labā nevis šaurai interešu grupai. 
28) Iesaku izveidot katram pagastam savu e-pastu, kur ir iespēja uzrakstīt jautājumu arī radušos problēmu, 
ziņot par nebūšanām, uzdot kaut elementāru jautājumu, jo kam īsti ziņot un kādā veidā? Un, lai ir cilvēks, kam 
kaut reizi dienā ir pienākums izlasīt un nodot jautājumu attiecīgajiem speciālistiem un sniegt arī atbildes. 
29) Neplānot piepilsētas kolhoza centru Zīlānus kā novada centru. Tas tikai vairos Jēkabpils pilsētas spēku, 
bet novada teritoriju maz attīstīs. Ja izvēlētu kādu attālāku pagastu un tā ciemu, tas būtu ieguldījums uz priekšu 
novada attīstībā – veidotu jaunu centru, piesaistītu cilvēkus. 
30) Samazināt administratīvā aparāta darbinieku skaitu. Taupīgāk rīkoties ar budžeta naudu. 
31) Vairāk interesēties un atbalstīt strādājošos Krustpils novada iedzīvotājus, nevis tikai pabalstu diedelētājus, 
kuriem nav absolūti nekādas vēlmes strādāt un maksāt nodokļus. 
32) Censties izprast novada labās puses un tās popularizēt saviem un citu pašvaldību iedzīvotājiem. 
Kā pozitīvo vērtēju: vides dienesta paveikto, dažādus jaunus pakalpojumus Sociālajā dienestā (piemēram, 
ģimenes asistents, vecāku atbalsta grupas, bērnu nometnes), interešu izglītības pulciņu darbību kultūras 
namos un saturīgos pasākumus novada bibliotēkās (sevišķi izcelt vēlos Kūku bibliotēku). 
33) Būt atsaucīgiem un pieejamiem. 
34) Sakārtot darbinieku atbildību, pārskatīt izpilddirektora atbilstību amatam. 
35) Vairāk uzmanības pievērst vientuļajiem cilvēkiem, organizēt bērniem izklaides katrā ciematiņā. 
36) Biežāk tikties klātienē ar pagastu iedzīvotājiem, lai apspriestu dažādus jautājumus un problēmas. 
37) 1. Vai novadā ir ekonomiski uzturēt tik daudz skolas? 2.Sabalansēt algas. 
38) Mazāk birokrātijas, vairāk uzmanības pievērst attālāko novada pagastu attīstībai. 
39) Mazāk domāt par savu labklājību, bet padomāt un palīdzēt tiem, kam tas nepieciešams, kad uzrunā. 
40) Joprojām nav nekādu tikšanos ar iedzīvotājiem. 
41) Reformēt skolu tīklu, samazināt nelietderīgus tēriņus. 
42) Vairāk domāt par iedzīvotājiem, ceļu sakārtošanu un uzturēšanu. 
43) Informācijas pasniegšanas veidu dažādot un uzlabot - tikšanās ar iedzīvotājiem lauku pagastos, mainīt 
administrācijas (Domes ēkas) atrašanās vietu, jābūt lauku novada teritorijā, ja nē, tad jāpievienojas Jēkabpils 
pilsētai. Pagasti mazi, iedzīvotāju maz - var apvienot dažas pārvaldes darbiniekus, jo ir transports un citas 
tehnoloģijas saziņai. Nopietni jāizvērtē kultūras darba kvalitāte, darbinieku daudz - kvalitāte zema. Pansionāta 
darbība - tas taču varētu sniegt pakalpojumus arī kā dienas centrs, cilvēkiem vajag uzmanību. 
44) No darbinieku skaita pieauguma, neuzlabojas sniegto pakalpojumu kvalitāte. 
45) Informēt iedzīvotājus par darbiem novadā, par darbiniekiem, tikšanās ar iedzīvotājiem. 
46) Samazināt darbinieku skaitu, 
47) Kultūras mantojuma apzināšana un seno arhitektūras celtņu atjaunošana. Tūrisma attīstība un muzeja 
izveide Atašienes pagastā. 
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48) Lai visa darbība būtu virzīta uz cilvēkiem, viņu vajadzībām, lauksaimniecības stiprināšanai, darba vietu 
rašanai. 
49) Nepieciešama aktīvāka saziņa ar sabiedrību dažādās apziņošanas vidēs, kas veicinātu sabiedrības lielāku 
iesaisti ar novada attīstību saistītos jautājumos. 
Manuprāt, sabiedrībai ir nepieciešama lielāka iesaiste dažādos ap novadu saistītos jautājumos, citādi rodas 
dažādas domstarpības par novada attīstības virzienu, finanšu izlietojumu, šādā veidā rodoties negatīvai 
attieksmei pret novada vadību un novadu kā pašu. 
50) Lai darbība būtu vēsta uz jauno uzņēmēju un lauksaimnieku atbalstu. 
51) Manuprāt lielākā daļa pagastu iedzīvotāju degradējas, uz to protams ir savi iemesli (bezdarbs un citi 
iemesli). Varbūt varētu kaut 1x mēnesī rīkot kādas pamācošas lekcijas. 
52) Rūpīgāk izvērtēt vajadzības budžeta sastādīšanas procesā. Pārāk daudz līdzekļu tiek tērēts kultūrai un 
izglītībai. 
53) Vairāk pievērsties dzīves labklājības nodrošināšanai un jaunu darba vietu izveidei. 
54) Gribas vairāk atkritumu šķirošanas iespējas. Vairāk nodarbības bērniem. 
55) Sakārtot ceļus. 
56) Sakārtot lauku ceļus. 
57) Darbs ne tikai kabinetos un publiskos pasākumos. 
58) Vairāk atbalstīt mazos uzņēmējus. 
59) Vairāk skaidrot iedzīvotājiem par paveikto un paredzēto. 
60) Pašvaldības darbiniekiem ir jābūt ieinteresētākiem savas pašvaldības attīstībā, iedzīvotāju iesaistē.  
61) Pievērst uzmanību ne tikai novada centram, bet arī nomalei. 
62) Cīnīties ar nelikumībām. 
63) Atbalstīt jauniešus. 
64) Jābūt lielākai saiknei starp pagastu pārvaldēm, iedzīvotājiem un novada administrāciju.  
65) Jāuzlabo darba kvalitāte, mobilitāte. Uzņēmējs grib just, ka ir svarīgs savai pašvaldībai. 
66) Uzklausīt iedzīvotāju teikto mutiski sapulcēs nevis anketās. 
67) Pagasta pārvaldes ir jālikvidē, jo viņās cilvēks nevar dabūt konkrētas atbildes uz jautājumiem, jo tiek sūtīti 
visi uz pašvaldības administrāciju pilsētā.  
68) Izvērtēt kvalitatīvas dokumentu, t.sk. sūdzību aprites vadības pašvaldībā nepieciešamību. 
69) Ērtāku mājas lapu. Grūti atrast informāciju pašreizējā pašvaldības mājas lapā. 
70) Atcerēties, ka Krustpils ir lauku pašvaldība pagastu iedzīvotājiem, nevis darba vietas pilsētniekiem. 
71) Samazināt administrācijas štatus. 
72) Samazināt pagastu pārvaldēs darbinieku skaitu. 
73) Likvidēt lielāko daļu pašvaldības administrācijas ēkā sēdošo amatu vietu. 
74) Panākt kopīgumu. 
75) Jāveicina darba vietu izveide. 
76) Samazināt ierēdņu skaitu gan novada pašvaldības administrācijā, gan pagastu pārvaldēs. 
77) Nepieciešams izvērtēt projektu nepieciešamību attiecībā pret iedzīvotāju vajadzībām. 
Nepieciešams veikt darba optimizāciju pašvaldības un pagastu iestāžu darbībā, kā rezultātā jāpārskata 
darbinieku skaits un to piemērotība ieņemamajam amatam. 
Nepieciešams intensīvi strādāt pie labvēlīgas vides radīšanas uzņēmējdarbībai novada teritorijā. 
78) Visiem darbiniekiem būtu jāstrādā kā komandai. 
79) Vairāk info sociālajos tīklos. 
80) Tendēties uz projektiem. 
81) Reklāmas televīzijā. 
82) Vairāk nodarboties ar iedzīvotājiem, izskaidrot dažādus jautājumus. 
83) Mazāk birokrātijas. 
84) Uzklausīt iedzīvotājus mutiski. 
85) Attīstīt un atbalstīt mazos uzņēmējus. Šajā novadā varētu teikt, ka to nav. 
86) Maza komunikācija ar pašvaldības iedzīvotājiem. 
87) Veidot plašāku sadarbību ar iedzīvotājiem, diskusijas. 
88) Sadarbība ar iedzīvotājiem. 
89) Diskusijas ar iedzīvotājiem. 
90) Vadības maiņa novadā. 
91) Vairāk un plašāk informēt par tuvākajiem notikumiem. 
92) Izvērtēt amatpersonu lietderību. 
93) Neredzu jēgu no reģionālās reformas. Mazie pagasti cietīs vairāk - izzudīs. Jācīnās par visām pagastu 
skolām, nav skolas, nav pagasta. 
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3. Pakalpojumu un jomu pieejamības un kvalitātes novērtējums novadā 

3.1. Izglītība 

Pirmsskolas izglītības pieejamība 
apmierina 52% respondentu un drīzāk 
apmierina 19,1%, bet drīzāk neapmierina 
4,4% un neapmierina 3,6%. 20,9% 
respondentu nav viedokļa vai neizmanto šo 
pakalpojumu (9.att.). 

 

 9.attēls. Pašvaldības pirmsskolas izglītības pieejamība 

Pirmskolas izglītības pakalpojumu 
kvalitāte apmierina 30,2% respondentu, 
drīzāk apmierina 35,6%, bet drīzāk 
neapmierina 4,1% un neapmierina 2,7%. 
27,5% respondentu nav viedokļa vai 
neizmanto šo pakalpojumu (10.att.). 

 

 10.attēls. Pašvaldības pirmsskolas izglītības pakalpojumu 
kvalitāte 

Vispārējās izglītības iestāžu 
pakalpojumu pieejamība 33,6% 
respondentu apmierina, 31,4% drīzāk 
apmierina, bet drīzāk neapmierina 7,5% un 
nepamierina 5,8%. 21,7% respondentu nav 
viedokļa vai neizmanto šo pakalpojumu 
(11.att.). 

 

 11.attēls. Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 
pakalpojumu pieejamība 
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Vispārējās izglītības iestāžu 
pakalpojuma kvalitāte apmierina 20,8% 
respondentu un drīzāk apmierina 37,6%, 
bet drīzāk neapmierina 10,4% un 
neapmierina 3,6% respondentu. Nav 
viedokļa vai neizmanto pakalpojumu 27,6% 
respondentu (12.att.). 

 

 12.attēls. Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 
pakalpojumu kvalitāte 

Interešu izglītības /pulciņi utml./ 
pakalpojumu pieejamība apmierina 
24,8% respondentu un drīzāk apmierina 
27,9%, bet drīzāk nepamierina 18,1% un 
nepamierina 7,1%. 22,1% respondentu nav 
viedokļa vai neizmanto šo pakalpojumu 
(13.att.). 

 

 13.attēls. Interešu izglītības pakalpojumu pieejamība 

Interešu izglītības piedāvājuma kvalitāte 
apmierina 16,3%, drīzāk apmierina 35,7%, 
bet drīzāk neapmierina 13,1% un 
neapmierina 5%. 29,9% no respondentiem 
nebija viedokļa vai neizmanto interešu 
izglītības pakalpojumu (14.att.). 

 

 14.attēls. Interešu izglītības pakalpojumu kvalitāte 
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Profesionālās ievirzes izglītības 
/mūzika, māksla, sports/ pieejamība 
apmierina 11,8% respondentu un drīzāk 
apmierina 28,2%, bet drīzāk neapmierina 
21,4% un nepamierina 10% respondentu. 
Par šo jomu nav viedokļa vai neizmanto 
28,6% respondentu (15.att.). 

 

 15.attēls. Profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumu 
pieejamība 

Mūžizglītības iespēju pieejamība novadā 
apmierina 7,2% respondentu un drīzāk 
apmierina 19,5%, drīzāk neapmierina 
22,6% un neapmierina 12,2% respondentu. 
Par šo jomu nav viedokļa vai neizmanto 
38,5% respondentu (16.att.). 

 

 16.attēls. Mūžizglītības pakalpojuma pieejamība novadā 

Mūžizglītības piedāvājuma kvalitāte 
apmierina 7,4% respondentu un drīzāk 
apmierina 28,1%, drīzāk neapmierina 
16,1% un neapmierina 6% respondentu. 
Par mūžizglītības piedāvājuma kvalitāti 
42,4% respondentu nav viedokļa vai 
neizmanto (17.att.). 

 

 17.attēls. Mūžizglītības piedāvājuma kvalitāte 
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Skolēnu pārvadājumu transporta 
pieejamība apmierina 32,7% respondentu, 
arī drīzāk apmierina 32,7%, drīzāk 
neapmierina 7,5% un neapmierina 6,2%. 
Nav pieejams vai neizmanto 20,8% 
respondenti (18.att.). 

 

 18.attēls. Skolēnu pārvadājumu transporta pieejamība  

Izglītības iestāžu infrastruktūras 
kvalitāte apmierina 15,1% respondentu, 
drīzāk apmierina 39,4%, drīzāk 
neapmierina 13,3% un neapmierina 5%. 
Nav viedokļa vai neizmanto 27,1% 
respondenti (19.att.). 

 

 19.attēls. Izglītības iestāžu infratsruktūras kvalitāte 

Izglītības iestāžu materiāltehniskās 
bāzes nodrošinājums apmierina 15,7% 
respondentu, drīzāk apmierina 36,6%, 
drīzāk neapmierina 14,4% un neapmierina 
4,6%. Nav viedokļa vai neizmanto 28,7% 
respondenti (20.att.). 

 

 20.attēls. Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes 
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Sporta infrastruktūras pie izglītības 
iestādēm kvalitāte apmierina 16,7% 
respondentu, drīzāk apmierina 40%, drīzāk 
neapmierina 13% un neapmierina 5,1%. 
Nav viedokļa vai neizmanto 25,1% 
respondenti (21.att.). 

 

 21.attēls. Sporta infrastruktūras pie izglītības iestādēm 
kvalitāte 

3.2. Kultūra 

Kultūras iestāžu pieejamība apmierina 
40,5% respondentu un drīzāk apmierina 
37,4%, bet drīzāk neapmierina 13,2% un 
neapmierina 4,8%. 4% respondentu nav 
pieejams vai neizmanto kultūras iestādes 
(22.att.). 

 

 
22.attēls. Kultūras iestāžu pieejamība 

Kultūras pasākumu pieejamība apmierina 
46,1% respondentu un drīzāk apmierina 
33,9%, bet drīzāk neapmierina 13,5% un 
neapmierina 5,2%. Tikai 1,3% respondentu 
nav viedokļa vai neizmanto šo pakalpojumu 
(23.att.). 

 

 23.attēls. Kultūras pasākumu pieejamība 
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Kultūras pasākumu kvalitāte apmierina 
29,2% respondentu, drīzāk apmierina 
41,2%, drīzāk neapmierina 18,6%, bet 
neapmierina 7,5%. 3,3% respondentu nav 
viedokļa vai neizmanto šo pakalpojumu 
(24.att.). 

 

 24.attēls. Kultūras pasākumu kvalitāte 

Informācijas pieejamība par kultūras un 
izklaides pasākumiem apmierina 39,3% 
respondentu un drīzāk apmierina 38,4%, bet 
drīzāk neapmierina 13,5%, bet neapmierina 
7,4%. Tikai 1,3% respondentu nav viedokļa 
vai neizmanto šo pakalpojumu (25.att.). 

 

 25.attēls. Informācijas pieejamība par kultūras un izklaides 
pasākumu pieejamību 

Kultūras iestāžu infrastruktūras kvalitāte 
apmierina 22,8% respondentu, drīzāk 
apmierina 50,7%, drīzāk neapmierina 12,8%, 
bet neapmierina 6,4%. 7,3% respondentu 
nav viedokļa. (26.att.). 

 

 26.attēls. Kultūras iestāžu infrastruktūras kvalitāte 

Kultūras iestāžu materiāltehniskās bāzes 
nodrošinājums apmierina 18,9% 
respondentu, drīzāk apmierina 46,1%, drīzāk 
neapmierina 18,4%, bet neapmierina 5,1%. 
11,5% respondentu nav viedokļa (27.att.). 

 

 27.attēls. Kultūras iestāžu materiāltehniskās bāzes 
nodrošinājums 
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3.3. Sports un aktīvā atpūta 

Sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūras pieejamība apmierina 
30,8% respondentu, drīzāk apmierina 
37%, drīzāk neapmierina 18,1%, bet 
neapmierina 6,2%. 7,9% respondentu 
nav viedokļa vai neizmanto sporta un 
aktīvās atpūtas infrastruktūru (28.att.). 

 

 28.attēls. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras pieejamība 

Sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūras kvalitāte apmierina 
18,9% respondentu, drīzāk apmierina 
42,3%, drīzāk neapmierina 15,8%, bet 
neapmierina 4,1%. 18,9% respondentu 
nav viedokļa vai neizmanto sporta un 
aktīvās atpūtas infrastruktūru (29.att.). 

 

 29.attēls. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras kvalitāte 

Sporta pasākumu pieejamība 
apmierina 27,7% respondentu, drīzāk 
apmierina 39,3%, drīzāk neapmierina 
12,5%, bet neapmierina 6,7%. 13,8% 
respondentu nav viedokļa vai neapmeklē 
sporta pasākumus (30.att.). 

 

 30.attēls. Sporta pasākumu pieejamība 
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Sporta pasākumu kvalitāte apmierina 
20,4% respondentu, drīzāk apmierina 
38,9%, drīzāk neapmierina 16,7%, bet 
neapmierina tikai 2,8%. 21,3% 
respondentu nav viedokļa vai neapmeklē 
sporta pasākumus (31.att.). 

 

 31.attēls. Sporta pasākumu kvalitāte 

Bērnu rotaļu laukumu pieejamība 
apmierina 31,6% respondentu, drīzāk 
apmierina 32,4%, drīzāk neapmierina 
10,7%, bet neapmierina 8,4%. 16,9% 
respondentu nav viedokļa vai neizmanto 
bērnu rotaļu laukumus (32.att.). 

 

 32.attēls. Bērnu rotaļu laukumu pieejamība 

Jauniešiem piemērotu atpūtas 
laukumu pieejamība apmierina 17,6% 
respondentu, drīzāk apmierina 26,1%, 
drīzāk neapmierina 23,4%, bet 
neapmierina 11,7%. 21,2% respondentu 
nav viedokļa vai neizmanto jauniešiem 
piemērotus atpūtas laukumus (33.att.). 

 

 33.attēls. Jauniešiem piemērotu atpūtas laukumu pieejamība 
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Publisko peldvietu pieejamība 
apmierina 23,4% respondentu, drīzāk 
apmierina 28,4%, drīzāk neapmierina 
20,3%, bet neapmierina 10,4%. 17,6% 
respondentu nav viedokļa (34.att.). 

 

 34.attēls. Publisko peldvietu pieejamība 

Publisko atpūtas vietu /atpūtas 
laukumi, bērnu rotaļu laukumi, 
peldvietas utml./ infrastruktūras 
kvalitāte apmierina 23,3% respondentu, 
drīzāk apmierina 43,9%, drīzāk 
neapmierina 13%, bet neapmierina 7,6%. 
12,1% respondentu nav viedokļa 
(35.att.). 

 

 35.attēls. Publisko atpūtas vietu infrastruktūras kvalitāte 

3.4. Veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi, sociālā aprūpe, sabiedriskā drošība 

Ģimenes ārsta pakalpojumu 
pieejamība apmierina 36,8% 
respondentu, drīzāk apmierina 28,1%, 
drīzāk neapmierina 15,6%, neapmierina 
6,9%. 12,6% respondentu nav viedokļa 
(36.att.). 

 

 36.attēls. Ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamība 
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Sociālo pakalpojumu pieejamība 
apmierina 24,2% respondentu, drīzāk 
apmierina 32,6%, drīzāk neapmierina 
16,3%, neapmierina 6,6%. 20,3% 
respondentu nav viedokļa vai nav bijis 
nepieciešams izmantot sociālos 
pakalpojumus (37.att.). 

 

 37.attēls. Sociālo pakalpojumu pieejamība 

Sociālo pakalpojumu kvalitāte 
apmierina 17,9% respondentu, drīzāk 
apmierina 31,4%, drīzāk neapmierina 
13%, neapmierina 6,7%. 30,9% 
respondentu nav viedokļa vai nav bijis 
nepieciešams izmantot sociālos 
pakalpojumus (38.att.). 

 

 38.attēls. Sociālo pakalpojumu kvalitāte 

Sociālās palīdzības pieejamība 
apmierina 23,7% respondentu, drīzāk 
apmierina 31,7%, drīzāk neapmierina 
13,4%, neapmierina 8,5%. 22,8% 
respondentu nav viedokļa vai nav bijis 
nepieciešams izmantot sociālo palīdzību 
(39.att.). 

 

 39.attēls. Sociālās palīdzības pieejamība 
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Sabiedriskās drošības nodrošinājuma 
kvalitāte apmierina 18,6% respondentu, 
drīzāk apmierina 37,7%, drīzāk 
neapmierina 18,2%, neapmierina 6,8%. 
18,6% respondentu nav viedokļa (40.att.). 

 

 40.attēls. Sabiedriskās drošības nodrošinājuma kvalitāte 

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

Veloceliņu pieejamība apmierina 
10,8% respondentu, drīzāk apmierina 
10,8%, drīzāk neapmierina 16,7%, bet 
neapmierina 27%. 34,7% 
respondentu nav viedokļa vai nav 
pieejams (41.att.). 

 

 41.attēls. Veloceliņu pieejamība 

Gājēju ietvju pieejamība apmierina 
19,9% respondentu, drīzāk apmierina 
13,6%, drīzāk neapmierina 20,4%, 
bet neapmierina 24%. 22,2% 
respondentu nav viedokļa vai nav 
pieejams (42.att.). 

 

 42.attēls. Gājēju ietvju pieejamība 
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Pašvaldības ceļu un ielu tehniskais 
stāvoklis apmierina 10,6% 
respondentu, drīzāk apmierina 31,3%, 
drīzāk neapmierina 33,9%, bet 
neapmierina 21,6%. 2,6% 
respondentu nav viedokļa (43.att.). 

 

 43.attēls. Pašvaldības ceļu un ielu tehniskais stāvoklis 

Pašvaldības ceļu un ielu 
uzturēšanas kvalitāte apmierina 
11,9% respondentu, drīzāk apmierina 
34,1%, drīzāk neapmierina 27,4%, bet 
neapmierina 22,6%. 4% respondentu 
nav viedokļa (44.att.). 

 

 44.attēls. Pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas kvalitāte 

Ielu apgaismojuma pieejamība 
apmierina 27% respondentu, drīzāk 
apmierina 23,5%, drīzāk neapmierina 
15,2%, bet neapmierina 17,4%. 17% 
respondentu nav viedokļa vai nav 
pieejams (45.att.). 

 

 45.attēls. Ielu apgaismojuma pieejamība 
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3.6. Komunālā saimniecība, atkritumu apsaimniekošana, mājokļi, kapsētas 

Centralizētās ūdensapgādes 
pieejamība apmierina 28,9% 
respondentu, drīzāk apmierina 25,9%, 
drīzāk neapmierina 11,4%, bet 
neapmierina 4,8%. 28,9% respondentu 
nav viedokļa vai nav pieejams (46.att.). 

 

 46.attēls. Centralizētās ūdensapgādes pieejamība 

Centralizētās ūdensapgādes 
/dzeramā ūdens/ kvalitāte apmierina 
20,8% respondentu, drīzāk apmierina 
28,3%, drīzāk neapmierina 14,2%, bet 
neapmierina 8%. 28,8% respondentu 
nav viedokļa vai nav pieejams (47.att.). 

 

 47.attēls. Centralizētās ūdensapgādes kvalitāte 

Centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu pieejamība apmierina 
30% respondentu, drīzāk apmierina 
27,8%, drīzāk neapmierina 7,9%, bet 
neapmierina 5,3%. 29,1% respondentu 
nav viedokļa vai nav pieejams (48.att.). 

 

 48.attēls. Centralizētās kanalizācijas pieejamība 
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Centralizētās siltumapgādes 
pakalpojumu pieejamība apmierina 
21,3% respondentu, drīzāk apmierina 
24,4%, drīzāk neapmierina 8,4%, bet 
neapmierina 6,7%. 39,1% respondentu 
nav viedokļa vai nav pieejams (49.att.). 

 

 49.attēls. Centralizētās siltumapgādes pieejamība 

Šķiroto atkritumu nodošanas 
konteineru, laukumu pieejamība 
apmierina 17,6% respondentu, drīzāk 
apmierina 31,7%, drīzāk neapmierina 
15,4%, bet neapmierina 19,4%. 15,9% 
respondentu nav viedokļa vai nav 
pieejams (50.att.). 

 

 50.attēls. Šķiroto atkritumu nodošanas konteineru, laukumu 
pieejamība 

Atkritumu apsaimniekošanas 
kvalitāte apmierina 21,8% 
respondentu, drīzāk apmierina 39,7%, 
drīzāk neapmierina 18,3%, bet 
neapmierina 10,9%. 9,2% respondentu 
nav viedokļa vai neizmanto (51.att.). 

 

 51.attēls. Atkritumu apsaimniekošanas kvalitāte 

21,30%

24,40%

8,40%
6,70%

39,10%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa

17,60%

31,70%

15,40%

19,40%

15,90%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa

21,80%

39,70%

18,30%

10,90%

9,20%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa



 24 

Daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošanas pakalpojumu 
kvalitāte apmierina tikai 9,5% 
respondentu, drīzāk apmierina 23,9%, 
drīzāk neapmierina 17,6%, bet 
neapmierina 12,2%. 36,9% 
respondentu nav viedokļa, iespējams 
nedzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
(52.att.). 

 

 52.attēls. Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas pakalpojumu 
kvalitāte 

Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu 
tehniskais stāvoklis apmierina tikai 
6,2% respondentu, drīzāk apmierina 
24,3%, drīzāk neapmierina 24,3%, bet 
neapmierina 13,3%. 31,9% 
respondentu nav viedokļa, iespējams 
nedzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
(53.att.). 

 

 53.attēls. Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu tehniskais stāvoklis 

Kapsētu apsaimniekošanas kvalitāte 
apmierina 24,1% respondentu, drīzāk 
apmierina 42,5%, drīzāk neapmierina 
13,6%, bet neapmierina 7,9%. 11,8% 
respondentu nav viedokļa (54.att.). 

 

 54.attēls. Kapsētu apsaimniekošanas kvalitāte 

Aptaujas anketā pēc pakalpojumu / jomu pieejamības un kvalitātes novērtējuma, tika lūgts norādīt brīvā stila 
jautājumā, kas tieši respondentu neapmierina vai drīzāk neapmierina pakalpojuma / jomas PIEEJAMĪBĀ. 

Uz brīvā stila jautājumu, kas respondentu “Neapmierina” vai “Drīzāk neapmierina” pakalpojumu / jomu 
pieejamībā atbildēja 68 respondenti, bet par korektām atbildēm, kur bija novērtēta pakalpojumu / jomu 
pieejamība atzīstamas 55 respondentu atbildes. 
 
Visvairāk respondentus neapmierina vai drīzāk neapmierina šādu pakalpojumu / jomu pieejamība: 

1. Veloceliņu pieejamība – minēts 22 reizes; 
2. Darba vietu pieejamība novadā – minēts 15 reizes; 
3. Ielu apgaismojuma pieejamība – minēts 13 reizes; 
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4. Publisko peldvietu pieejamība – minēts 12 reizes; 
5. Šķiroto atkritumu nodošanas konteineru, laukumu pieejamība – minēts 10 reizes; 
6. Gājēju ietvju pieejamība – minēts 9 reizes; 
7. Ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamība – minēts 6 reizes. 

Respondentu atbildes: 

1) Atkritumu savākšana, apgaismojums, neinformācija par kultūras pasākumiem, to savstarpējā 
nesaskaņotība. 
2) Neapgaismotas, tumšas ielas, nav velo celiņu utt. 
3) 1) Mežāres pagasta nav publisko ūdensobjektu, ir vienīgi ugunsdzēsēju dīķis Mežāres centrā, kuru izmanto 
kā atpūtas vietu, kurš ir ļoti drausmīgi aizaudzis ar niedrēm un dūņām un sekls, varētu 2019.gadā iztīrīt un 
padziļināt. 
2) Nav ietvju, nav gaismas pie autobusu pieturas. 
3) Druvasnieki 15 un 13 daudzdzīvokļu mājas, kuras nav pašvaldības īpašuma, kurus pašvaldība negrib 
iegādāties. 
4) Neapmierina ir atzīmēts visur, jo lai vai kā gribētos izmantot šīs iespējas lielākā daļa nav pieejamas vai arī 
atrodas tikai centros. Ko darīt ja dzīvo tālu no centra? Par tiem iedzīvotājiem vispār ir aizmirsts. Nav ne 
ģimenes ārsta pakalpojums pieejams, ne skola bērniem, nerunājot jau par bērnudārzu u.c. Ūdensapgāde, 
kanalizācija un siltumapgāde ir nereāla, nerunājot nemaz par apgaismojumiem vai ko citu. Un bērnu laukumiņi 
centrā, kā lai tur nokļūst ja nav personīgā transporta. 
5) Apgaismojums. 
6) Novadā netiek radītas jaunas darba vietas. Pašvaldībā netiek veikti pasākumi jaunu uzņēmēju veicināšanai. 
7) Ir lietas kas ir pagasta centrā pieejamas, bet ārpus centra ir kā ir. 
8) 1) Ģimenes ārsta prakse pagastā tikai reizi nedēļā dažas stundas darba dienas vidū man sagādā problēmas, 
jo šo pakalpojumu darba laikā nevaru izmantot. 
2) Ar sportu nenodarbojos, tāpēc atzīmēju, ka neizmantoju. Veloceliņu izmantotu, bet pagastā tāda nav. 
3) Nav ne mākslas, ne mūzikas skolas filiāles klases, bet vajadzētu, jo pagastā ir gan spējīgi, gan talantīgi 
bērni. 
9) Nesamērīgas cenas un pakalpojumu kvalitāte kopumā. 
10) Piepilsētas novads – objektīvi nevar visu gribēt. Gribētos biežāk un plašāk informāciju citos medijos – lai 
izskan visā Latvijā, nevis tikai pašvaldības informatīvajā izdevumā un mājaslapā. 
11) Atašienē nav velo un gājēju celiņu, nav slēgtu sporta būvju, ģimenes ārsts nav uz vietas. 
12) Sociālais dienests sēž savos kabinetos un ļoti maz apmeklē cilvēkus mājās, neapzinot viņu vajadzības un 
nerisina samilzušās problēmas. 
13) 1) maz interešu pulciņu - pavirši vadītāji 
2) reti - maz pasākumu, afišas vēlu 
3) Jēkabpils pilsētas ģimenes ārsts nebrauc mājas vizītēs uz laukiem 
4) nešķiro atkritumus 
5) nav darba vietu, izņemot kokzāģētavas 
14) Kultūras pasākumu kvalitāte, paviršība pasākumu organizēšanā. 
15) Darba vietu trūkums. 
16) Nav informācijas, kur varētu nodot stikla atkritumus. 
17) Mežāres pagasta kultūras namā vispār nav ko darīt, tur nekas nenotiek salīdzinājumā ar citiem gadiem. 
Brīžiem liekas, ka kultūras nama vadītājai nav intereses ko rīkot. 
18) Vēlētos vairāk darba vietas novadā. 
19) Atkritumu apsaimniekošana, atkritumi jāved vairāki kilometri. 
20) Darba vietu trūkums. 
21) Darba vietu cilvēkiem pēc 50 gadiem nav. 
22) Visā novada teritorijā nav vienlīdzīgas iespējas jebkurā no jomām. Protams, tas ir loģiski, ka katrā no 
novada pagastiem nebūs gan sporta, gan kultūras u.c. iespējas vienlīdz daudz cik novada centrā, bet nav 
pieļaujama situācija, kad ārpus centra praktiski nekas nenotiek, vai arī nav intereses kaut ko veicināt un attīstīt. 
23) Nav kur šķirot atkritumus. 
24) Ceļi briesmīgi - ne laboti, ne tīrīti ziemā.  
25) Neapmierina sabiedriskā transporta trūkums. 
26) 1) Skolēni, galvenokārt, izmanto pilsētas skolas, bet nokļūšanai līdz tām vecākiem jāsedz ceļa izdevumi, 
tai pat laikā pašvaldība pat nemeklē risinājumus tam.  
2) Spuņģēnu kultūras namā pieejams tikai viens pulciņš jauniešiem, tas tā kā būtu par maz. Spuņģēnu 
veloceliņa jautājums jau gadiem netiek uz priekšu. Publiskas peldvietas Krustpils pagastā nemaz nav. 
27) 1) Ģimenes ārsts pagastā pieņem reizi nedēļā. 
2) Veloceliņu un ielas apgaismojuma nav. 
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3) Ūdens kvalitāte drausmīga. 
28) Nav darba vietu. 
29) 1) Ciema teritoriju šķērso valsts ceļš. Gājēju ceļš ir pa valsts ceļu. Pa ceļu pārvietojas vieglais transports, 
satiksmes autobusi, kravas auto, kā arī zemnieku lielgabarītu tehnika. Nav gājēju ietvju, gājēju pārvietošanās 
nav droša. 
2) Iedzīvotāju neapmierinātība ir par ģimenes ārsta pakalpojuma pieejamību. Neuzklausa pacientus, cenšas 
retāk sūtīt pie speciālistiem, uz izmeklējumiem. Zināmi gadījumi, kad atteicās apmeklēt mājās I grupas 
invalīdu. 
30) 1) 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. 
2) Jāveicina uzņēmējdarbība, lai novada iedzīvotājiem nebūtu jāizvēlas strādāt par lauksaimnieku vai gaterī. 
31) 1) Veloceliņu - nav, gājēju ietvju - nav. 
2) Darba vietu pieejamība novadā - ir tik cik ir. 
32) 1) Interešu izglītības pieejamība neapmierina, jo bērns nevar tikt mājās vakarā pēc 18.00, un uz pilsētu 
arī. 
2) Publisko peldvietu pieejamība neapmierina, jo viņu nav. 
3) Veloceliņu pieejamība neapmierina, jo līdz pilsētai nevar aizbraukt. 
33) 1) Kultūras iestāžu, pasākumu pieejamība - drīzāk neapmierina, jo ir transporta problēmas. 
2) Varētu ierīkot regulējamu siltuma padevi mājām. 
3) Šķiroto atkritumu nodošanas konteineru, laukumu pieejamība - drīzāk neapmierina, jo maz šķirošanas 
konteineru, maz daudzveidības. 
4) Ielu apgaismojuma pieejamība - drīzāk neapmierina, jo ciemata ielas tumšas. 
5) Darba vietu pieejamība novadā - drīzāk neapmierina, jo maz. 
34) Pirmsskolas izglītības pieejamība drīzāk neapmierina, jo kvalitāte neapmierina. 
35) 1)Skolēnu pārvadājumu transporta pieejamība neapmierina, jo nav transporta, tas pa pusei tukšs brauc 
uz Krustpils pamatskolu. 
2) Veloceliņu pieejamība neapmierina - nav, bet vajag. 
3) Šķiroto atkritumu nodošanas konteineru, laukumu pieejamība neapmierina - lauku māju iedzīvotājiem šāds 
laukums nav pieejams. 
4) Darba vietu pieejamība novadā neapmierina - ļoti maz darba vietu. 
36) Veloceliņš nav izveidots. 
37) 1) Publisko peldvietu tuvumā nav. 
2) Veloceliņu pieejamība neapmierina - nav, bet vajag. 
38) 1) Interešu izglītības/pulciņi utml./pieejamība - jābrauc uz tālu pagastu. 
2) Veloceliņu pieejamība - tādu nav. 
3) Ielu apgaismojuma pieejamība - pārāk izgaismotas ielas. 
39) Veloceliņu ļoti vajag. 
40) 1) Publisko peldvietu pieejamība neapmierina - tādu nav. 
2) Veloceliņu pieejamība drīzāk neapmierina - vajag līdz pilsētai. 
3) Darba vietu pieejamība novadā neapmierina - nav tādu. 
41) 1) Publisko peldvietu pieejamība - vispār nav. 
2) Sociālās palīdzības pieejamība neapmierina - attieksme pret vientuļiem senioriem. 
3) Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība drīzāk neapmierina - ūdens ļoti kaļķains, pērku 
veikalā. 
4) Veloceliņu pieejamība neapmierina - tādu pagaidām nav. 
5) Gājēju ietvju pieejamība neapmierina. 
42) 1) Informācijas pieejamība par kultūras un izklaides pasākumiem neapmierina - ļoti slikta. 
2) Centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pieejamība drīzāk neapmierina - kad pats sataisa, tad laba. 
3) Veloceliņu pieejamība neapmierina - vajag to ļoti uz Jēkabpili. 
43) Ielu apgaismojuma pieejamība - nav apgaismojuma. 
44) 1) Pagasta skolai nav jābūt citā teritorijā - Krustpils pamatskola. 
2) Mūžizglītības iespēju pieejamība drīzāk neapmierina - varētu būt vairāk iespēju. 
3) Skolēnu pārvadājumu transporta pieejamība - nepatīk, ka ar skolas autobusu neved visus bērnus (3.vs-la). 
4) Sporta pasākumu pieejamība - novadā jā, bet pagastā nav. 
5) Bērnu rotaļu laukumu labi būtu papildināt. 
6) Publisko peldvietu - nav. 
7) Veloceliņu pieejamība - ilgi gaidām. 
45) 1) Sporta pasākumu pieejamība - tikai Jēkabpilī un citur novadā. 
2) Bērnu rotaļu laukumu - jāpapildina. 
3) Jauniešiem piemērotu atpūtas laukumu - jāpapildina daudz. 
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4) Publisko peldvietu - nav. 
5) Veloceliņu pieejamība neapmierina - ļoti ilgi gaidām. 
6) Gājēju ietvju pieejamība neapmierina - ļoti ilgi gaidām. 
7) Ielu apgaismojumu - vajadzētu Braslavas ielā. 
8) Darbavietu pieejamība - daudzi strādā Jēkabpilī. 
46) 1) Veloceliņu pieejamība neapmierina - to nav. 
2) Gājēju ietvju pieejamība neapmierina - to nav. 
3) Ielu apgaismojuma nav. 
47) 1) Veloceliņu pieejamība drīzāk neapmierina - veloceliņu attīstība nav pilnvērtīga. 
2) Šķiroto atkritumu nodošanas konteineru, laukumu pieejamība - drīzāk neapmierina - nemanu šādu laukumu 
pieejamību. 
3) Darba vietu pieejamība novadā drīzāk neapmierina - veidot vairāk darba vietas cilvēkiem novadā, sadarbība 
ar uzņēmējiem. 
48) 1) Vispārējās izglītības pieejamība drīzāk neapmierina - pieejama tikai viena vidusskola apšaubāmā 
izglītības kvalitātes līmenī. 
2) Profesionālās ievirzes izglītības pieejamība /mūzika, māksla, sports/ pieejamība drīzāk neapmierina - 
novadā pieejama tikai viena mākslas skola, pārējie veidi nav pieejami. 
3) Šķiroto atkritumu nodošanas konteineru, laukumu pieejamība neapmierina - pagastos nav pieejami visi 
nepieciešamie atkritumu šķirošanas konteineri. 
49) 1) Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras pieejamība neapmierina - maz šādu pasākumu, maz 
informācijas. 
2) Publisko peldvietu pieejamība neapmierina - maz šādu vietu. 
50) Ielu apgaismojuma pieejamība neapmierina - pārāk neapgaismotas ielas. 
51) Veloceliņu pieejamība neapmierina - nav, bet vajag. 
52) 1) Skolēnu pārvadājumu transporta pieejamība neapmierina - tiek "šķiroti" bērni, neapmaksā braukšanas 
biļetes. 
2) Sporta pasākumu pieejamība neapmierina - apmeklēju citos pagastos, mums nav. 
3) Bērnu rotaļu laukumu pieejamība apmierina – uzlabot. 
4) Publisko peldvietu pieejamība neapmierina – nav. 
5) Veloceliņu pieejamība neapmierina – gaidām ļoti. 
53) 1) Publisko peldvietu pieejamība neapmierina - nav. 
2) Veloceliņu pieejamība neapmierina - nepieciešams uz Jēkabpili. 
3) Gājēju ietvju pieejamība neapmierina - nepieciešams uz Jēkabpili. 
54) 1) Profesionālās ievirzes izglītības pieejamība drīzāk neapmierina - visiem bērniem nav pieejamības. 
2) Atkarīgi no attāluma līdz pilsētai, vecāku atalgojuma līmenis. 
3) Publisko peldvietu pieejamība neapmierina - ne katrā pagastā publiskās peldvietas, tikai Kūku pagastā. 
4) Veloceliņu pieejamība neapmierina - veloceliņi ne katrā pagastā. 
5) Gājēju ietvju pieejamība neapmierina - sliktā stāvoklī. 
6) Šķiroto atkritumu nodošanas konteineru, laukumu pieejamība neapmierina - atkritumi nešķiroti, jautājums 
nav atrisināts. 
7) Ielu apgaismojuma pieejamība neapmierina - ne visos pagastos ir ielu apgaismojums. 
8) Darba vietu pieejamība novadā neapmierina - nav iespējas, ja ir, tad darbu dabūs ne novada cilvēks. 
55) 1) Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu pieejamība - nav izvērtēti siltuma zudumi, siltumtrases 
izolācija nolietojusies. 
2) Šķiroto atkritumu nodošanas konteineru, laukumu pieejamība - atkritumu laukums tālu. 

 

Aptaujas anketā pēc pakalpojumu / jomu pieejamības un kvalitātes novērtējuma, tika lūgts norādīt brīvā stila 
jautājumā, kas tieši respondentu neapmierina vai drīzāk neapmierina pakalpojuma / jomas KVALITĀTĒ. 

Uz brīvā stila jautājumu, kas respondentu “Neapmierina” vai “Drīzāk neapmierina” pakalpojumu / jomu kvalitātē 
atbildēja 58 respondenti, par korektām atbildēm, kur bija novērtēta pakalpojumu / jomu kvalitāte atzīstamas 
45 respondentu atbildes. 
 
Visvairāk respondentus neapmierina šādu pakalpojumu / jomu kvalitāte: 

1) neapmierina pašvaldības ceļu un ielu tehniskā stāvokļa un uzturēšanas kvalitāte – minēta 24 reizes. 
2) neapmierina izglītības iestāžu piedāvājuma un infrastruktūras kvalitāte – minēta 11 reizes. 
3) neapmierina sabiedriskās drošības nodrošinājuma kvalitāte – minēta 7 reizes. 
4) neapmierina kapsētu apsaimniekošanas kvalitāte – minēta 7 reizes. 
5) neapmierina atkritumu apsaimniekošanas kvalitāte – minēts 6 reizes. 
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6) neapmierina daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas kvalitāte – minēts 6 reizes. 
 
Respondentu atbildes: 

1) Kultūras pasākumu kvalitāte. 
2) Ceļi ir drausmīgi. 
3) Novada ceļi ir ļoti sliktā stāvoklī. 
4) Autoceļu uzturēšana Variešu pagastā ir neapmierinoša gan regularitātes, gan kvalitātes ziņā. 
5) Ceļi ir drausmīgā stāvoklī, bērnu rotaļu laukums stāv ūdenī. 
6) Atašienes vidusskola neatbilst Eiropas skolu standartiem. 
7) Skolās maz skolēnu, tiek apvienotas klases, kas samazina apmācību kvalitāti. To arī apliecina eksāmenu 
rezultāti novada skolās, kas ir samērā zemi. 
8) Vēlētos vairāk atbalsta no Policijas darba. 
9) 1) Kapsētu uzkopšanas jomā ir jūtami uzlabojumi (atvestas smiltis, aizvesti atkritumi, tiek pļauta zāle), bet 
pie Ļovānu kapiem jāuzlabo ūdens ņemšanas vieta, atkritumiem, kuri nesadalās dabiski, jānoliek konteiners, 
būtu labi, ja bīstamie veco koku zari un pat koki, kuri jau apdraud, tiktu laikus pamanīti un nozāģēti. 
2) Ceļu kvalitāte neapmierina, ja ir apledojums, tad pārvietošanās kājām ir neiespējama bez traumām. Varbūt 
tomēr būs nākotnē iespējams paredzēt vairāk līdzekļu ceļu uzturēšanai lauku apvidū. 
10) Tikai ar kvalitāti varam konkurēt ar blakus esošo lielpilsētu. Skolas ir nīkulīgas lauku skoliņas. Ja būtu kāda 
alternatīva izglītība, varētu pievilināt skolēnus. Piemēram, Montesori kā Saldus novada Striķu pamatskola. Vai 
Brīvā skola, vai amatniecības pamatskola utt. 
11) Ceļi ir zem katras kritikas, pavasaros neizbraucami. Ziemas periodā (pēc sniegputeņa) ir periodi, kad nav 
iespējams iebraukt līdz savai mājai. 
12) Pagasta pārvaldnieki ir iesēdējušies savos krēslos, būtu jāmaina kārtība, lai ik pēc 4 gadiem rīkotu 
konkursu uz amata vietu, lai zina, ka kāds elpo pakausī. 
13) 1) Par sabiedrisko drošību nav kas rūpējas. 
2) Ir kapsētas novadā, kurās vēl joprojām nav konteineru stiklam un plastmasai. Atkritumu krāvumi izskatās 
kā pagājušajā gadsimtā. Vasarās nav arī ūdens. 
14) Kultūras pasākumu kvalitāte. 
15) Par ceļiem Mežāres pagastā - ziemas laikā ceļus nekopj, netīra, sevišķi tālākajos pagasta punktos.  
Un vispār Mežāres pagastā ir liels bardaks gan infrastruktūrā, gan kultūrā. Par rēķiniem un mūžīgiem parādiem 
vispār klusēju katru gadu no kaut kurienes parādās mistiskas summas. Dzīvojamās mājās ir drausmīgā 
stāvoklī, balkoni drīz kritīs uz galvām, kāpņu telpas nekoptas – jautājums, kur aiziet nauda par 
apsaimniekošanas maksām? Pirmskolas iestāde - vecāki nevar normālu darbu strādāt, jo mūsu pagastā 
dārziņš strādā, ja nemaldos līdz 13.00, bērni neguļ pusdienlaiku. Bērnu laukums nav nožogots (atrodas pie 
pašas braucamās daļās) bērns var izskriet uz ceļa. 
16) Kapsētu varētu izpļaut un sakopt biežāk un arī māju iekšpagalmi būtu vairāk jāsakopj. 
17) Ūdens nav dzerams. 
18) Ceļu stāvoklis ļoti bēdīgs. 
19) Ceļu kvalitāte neapmierina. Uzturēšanas darbi neapmierina. Neizbraucami posmi lietainā laikā. Ziemā 
netiek laicīgi tīrīts sniegs. Daži posmi obligāti būtu jākaisa. 
20) Publiskas atpūtas vietas maz iekārtotas, iekšpagalmi nesakopti, bet vietējas nozīmes ceļi maz kopti. 
21) 1) Pašvaldību ceļi ir nesakārtoti, pavasarī daļa no tiem ir neizbraucami ar vieglajām automašīnām. Ziemā, 
tikai pēc speciāliem lūgumiem atsevišķi ceļi tiek iztīrīti, nezvanot un neprasot ceļi netiek tīrīti.  
2) Atkritumu apsaimniekošana netiek īstenota pilnībā. Daudzās no privātmājām nav noslēgti līgumi par 
atkritumu apsaimniekošanu, kā rezultātā tie nonāk apkārtējā vidē. Atkritumu šķirošana nedarbojas.  
3) Par daļu no kultūras un sporta pasākumiem ir maz informācijas. Par koncerta norisi nereti tiek publicēta 
informācija dienu pirms tā. 
22) 1) Skolā netiek piesaistīti jauni speciālisti, kā arī pagastam šķiet, ka skola nav īsti vajadzīga.  
2) Pagasta ceļi ir sliktā kvalitātē, it sevišķi tie, kas ir nomalē.  
3) Sporta pasākumi tiek rīkoti tikai uz entuziastu bāzes, no pagasta pārvaldes interese nav nekāda.  
4) Atkritumu apsaimniekošanā problēmas bija ar Spuņģēnu - Daugaviešu firmu, viņi nebija ieinteresēti braukt 
pie privātmājām, kas ir nomalē. 
23) Atkritumu apsaimniekošana neapmierina. Konteineri atkritumu šķirošanai nav brīvi pieejami. 
24) Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvēršas par graustiem. Centrālās apkures nav. Ceļš Atašiene - Buntiki 
pavasaros un rudeņos drausmīgs. 
25) Ceļus nelabo, netīra. Apgaismojums deg maz - pagasts, redziet, izdomāja, ka pēc plkst. 21 nav ko ārā 
staigāt. Tajā pašā laikā Kūkās gaisma var degt visu nakti - vieniem visu, citiem neko. 
26) Regulāra sabiedriskā transporta trūkums. 
27) Novada skolu izglītības kvalitāte atpaliek no valsts vidējā līmeņa, neraugoties uz to, ka klases ir mazas un 
katram skolēnam varētu pievērst individuālu pieeju. 
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28) 1) Skolā stundās neizmanto modernu un mūsdienīgu tehnoloģiju. 
2) Kultūras namam, bibliotēkai nav pieejas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 
3) Ūdens kvalitāte ir slikta. 
4) Par drošību gādā katrs kā prot - nav pašvaldības policijas. 
5) Daži ceļi tiek remontēti intensīvi, bet daži aizmirsti vispār. 
29) Ceļi ar bedrēm, vajag asfaltu. 
30) Slikta ceļu kvalitāte. 
31) 1) Krustpils pamatskolas āra sporta laukums ir nopļauta pļava. 
2) Pašvaldības ceļu stāvoklis ir ļoti slikts. Lielākā daļa no ceļiem ar grants ceļa segumu ir sliktā stāvoklī un 
atkušņa laikā atkal būs neizbraucami. 
32) Nav pieejams labs un kvalitatīvs ceļš. 
33) 1) Mūžizglītības piedāvājumu kvalitāte - drīzāk neapmierina - vai tāda ir? 
2) Izglītības iestāžu infrastruktūras kvalitāte un materiāltehniskās bāzes nodrošinājums drīzāk neapmierina, jo 
trūkst līdzekļu. 
3) Kultūras pasākumu kvalitāte drīzāk neapmierina, jo maz pasākumu (Kūku pagastā). 
4) Kultūras iestāžu infrastruktūras kvalitāte drīzāk neapmierina, jo maz dažādu pašdarbnieku (Kūku pagastā). 
5) Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras kvalitāte drīzāk neapmierina, jo ja ir, tad nav transports vai arī 
organizē visos Kūku ciematos. 
6) Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāte drīzāk neapmierina, jo neizvērtē, ko tieši 
vajadzētu sniegt, kas tiešām uzlabotu dzīvi dzīvokļu mājās. 
7) Pašvaldības ceļu un ielu tehniskais stāvoklis drīzāk neapmierina, jo ziemā netīra Kūku ciema galveno ielu. 
8) Atkritumu apsaimniekošanas kvalitāte drīzāk neapmierina, jo maz var šķirot. 
34) Kapsētu apsaimniekošanas kvalitāte neapmierina Variešos. 
35) 1) Pašvaldību ceļu un ielu tehniskais stāvoklis drīzāk neapmierina. 
2) Atkritumu apsaimniekošanas kvalitāte drīzāk neapmierina - varētu biežāk izvest, bieži iet jau pāri. 
36) Kapsētu apsaimniekošanas kvalitāte drīzāk neapmierina - vajag konteinerus plastmasai u.c. materiāliem, 
kas nesadalās. Nav normāli, ka visu sajauc kopā. 
37) 1) Interešu izglītības piedāvājuma kvalitāte drīzāk neapmierina - varētu būt vairāk. 
2) Publisko atpūtas vietu infrastruktūras kvalitāte drīzāk neapmierina - vajag peldvietu. 
3) Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu tehniskais stāvoklis drīzāk neapmierina - atjaunot ceļu segumu. 
38) Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras kvalitāte drīzāk neapmierina - sporta zāle ir, bet par maksu. 
39) 1) Kapsētu apsaimniekošanas kvalitāte drīzāk neapmierina - nav sakopti, salauzti žogi. 
2) Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāte drīzāk neapmierina - nesakopta teritorija, 
mājas nolietojušās. 
3) Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu tehniskais stāvoklis drīzāk neapmierina - asfaltā bedres, celiņi sabrukuši. 
4) Pašvaldības ceļu un ielu tehniskais stāvoklis drīzāk neapmierina - grāvji aizauguši, malās vaļņi. 
40) 1) Mūžizglītības piedāvājuma kvalitāte - vēlētos vairāk seminārus. 
2) Sporta pasākumu kvalitāte - nav pagastā. 
41) Sabiedriskās drošības nodrošinājuma kvalitāte neapmierina - nepatīk suņi, kurus nepieskata. 
42) Sabiedriskās drošības nodrošinājuma kvalitāte drīzāk neapmierina - klaiņo suņi, apdraud. 
43) 1) Atdodiet Jēkabpilij Krustpils pamatskolu. 
2) Sabiedriskās drošības nodrošinājuma kvalitāte - lai suņi neklaiņo. 
44) 1) Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes nodrošinājums neapmierina - nepietiek finansējuma. 
2) Sporta infrastruktūras pie izglītības iestādēm kvalitāte drīzāk neapmierina nepietiek finansējuma. 
3) Sabiedriskās drošības nodrošinājuma kvalitāte neapmierina - lielākā daļa pasākumu notiek bez drošības 
sargiem. 
4) Kapsētu apsaimniekošanas kvalitāte drīzāk apmierina - finansējuma trūkums, nav žogu. 
5) Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāte - nesakopti pagalmi, māju ieejas, kāpņu 
telpas. 
6) Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu tehniskais stāvoklis - gājēju celiņi, stāvlaukumi sliktā stāvoklī. 
7) Pašvaldības ceļu un ielu tehniskais stāvoklis drīzāk neapmierina - nepietiekoša finansējuma dēļ. 
8) Pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas kvalitāte drīzāk neapmierina - nepietiekoša finansējuma dēļ.  
9) Centralizētās ūdensapgādes /dzeramā ūdens/ kvalitāte drīzāk neapmierina - uz vietām jābūt cilvēkam, kas 
apmācīts kursos, kas varētu kontrolēt kvalitāti. 
45) 1) Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāte - nepietiekami izolētas siltumtrases 
caurules pagrabos. 
2) Atkritumu apsaimniekošanas kvalitāte - atkritumu savāktuve tālu. 
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4. Steidzamākie darbi, kas pašvaldībai jārisina nākamo 7 gadu laikā 
Uz jautājumu kopumā atbildēja 142 respondenti, bet par korektām atzīstamas 117 respondentu atbildes. 

Kā steidzamākie darbi, kas aptaujas anketās minēts vairākkārt ir: 

1. Ceļu kvalitātes uzlabošana un atbilstoša un savlaicīga to uzturēšana – 45 reizes minēts aptaujas 
anketās; 

2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana novadā un jaunu darba vietu radīšana – 22 reizes minēts 
aptaujas anketās; 

3. Apgaismojuma ierīkošana – 19 reizes minēts aptaujas anketās; 
4. Veloceliņu izbūve – 17 reizes minēts aptaujas anketās; 
5. Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana un dzīvojamā fonda palielināšana – 14 reizes minēts aptaujas 

anketās; 

6. Skolu tīkla optimizācija – 13 reizes minēts aptaujas anketās. 

Atbildes uz jautājumu: 

1) Iedzīvotāju skaita palielināšana, nodrošināt tiem darba vietas un dzīves vietas un sakārtot ceļus. 
2) Kultūras pasākumu uzlabošana. 
3) Daudzīvokļu māju apsaimniekošana. 
4) Jāuzlabo pašvaldības ceļu kvalitāte. 
5) Jāsakārto ceļi. 
6) Uzlabot ceļu infrastruktūru. 
7) Steidzami jāmeklē investori, jāpiesaista uzņēmēji jaunu darba vietu veidošanai. 
8) Lauku ceļu apgaismojums, kā arī lielāks atbalsts sporta jomai. 
9) Izveidot vairāk darba vietu. 
10) Skolēnu piesaistīšana vietējām skolām - jāuzlabo izglītības kvalitāte. 
11) Sabiedriskā kārtība, t.i., ceļu satiksmes noteikumu ievērošana, ceļu uzturēšana un tās kvalitāte. 
12) Piesaistīt cilvēkus novadam, lai nemūk prom, bet paliek, palīdz novadam attīstīties.  
13) Jāuzklāj asfalts daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā un ne tikai, vairāk jāuzstāda laternas. 
14) Attīstīt katra pagasta stiprās puses un dzīvotspēju, lai iedzīvotāju skaits tik strauji nesamazinās. 
15) 1. Samazināt bezdarba līmeni. 
2. Dzīvojamā fonda jautājumi. 
3. Skolu saglabāšana. 
4. Jaunu iedzīvotāju piesaiste. 
5. Visas pašvaldībai piederošās zemes, kuras nelieto un būves kurām nav noteikts subjekts - pārdot izsolē. 
6. Jauno uzņēmēju piesaiste un atbalsta pasākumi. 
7. Sakārtot infrastruktūru. 
16) Izglītības jautājumi, kā saglabāt skolas un nodrošināt tās pietiekamā kvalitātē. Attīstīt uzņēmējdarbību, lai 
piesaistītu uzņēmējus un būtu jaunas darba vietas. 
17) Drošības jautājumi novadā, to risināšana novada sēdēs, nevis ignorēšana meklējot likumā punktus, kas 
ļauj izvairīties no tiem. 
18) Apgaismojums nepieciešams.  
19) 1. Skolu optimizācija. 
2. Jaunu darba vietu radīšana. 
3. Identitātes saglabāšana novadu reformu rezultātā. 
20) Sakārtot apsaimniekošanas jautājumus, apgaismojumu ierīkot vietās, kur tas nav. 
21) Radīt darba vietas. 
22) Ceļu kvalitāti uzlabot. 
23) 1. Nodrošināt daudzdzīvokļu māju normālu apsaimniekošanu. 
2. Ierīkot apgaismojumu pagasta centrā. 
3. Sakārtot atkritumu šķirošanas jautājumu un laukumu lielajiem atkritumiem. 
24) Gājēju un veloceliņš Krustpils pagastā. 
25) Tieši Krustpils pagastā būtu vēlams pabeigt darbu pie gājēju celiņa līdz Jēkabpilij. Būtu vēlama vēl kāda 
daudzdzīvokļu ēka pagasta centrā un izveidot aktīvās atpūtas laukumu, kas būtu piemērots jauniešiem, kur 
būtu rampas skrituļslidošanai. 
26) Ceļu remonti. 
27) Skolu tīkla sakārtošana, kultūras darba uzlabošana, darbinieku nopietna izvērtēšana atbilstība amatam. 
28) Jāsakārto pašvaldības un apakšvienību darbs un jāuzņemas atbildība. 
29) 1. Ceļu uzturēšana. 
2. Apgaismojums lauku ciematos. 
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3. Biedrību lielāka kontrole. 
30) Atašienes pagasta pārvaldes likvidācija. 
31) Jāsakārto ceļi starp daudzdzīvokļu namu pagalmiem. Vairāk atpūtas un piesaistes vietas māmiņām ar 
bērniem, arī jauniešiem un ikvienam pagasta iedzīvotājam un viesiem. 
32) Skolēnu skaita samazināšanās un nespēja konkurēt ar citiem novadiem. Drīz slēgs Atašienes vidusskolu, 
Vīpes skolu utt.  
Kad beidzot būs informācija par Jēkabpils apvedceļa plānoto trasi? Kurus īpašumus tas skars? Kāda būs 
ietekme uz apkārtni? 
33) Skolu optimizēšana (faktiski tas notiks reizē ar kārtējo administratīvi teritoriālo reformu). 
34) 1. Ceļu infrastruktūras sakārtošana un ceļu uzturēšana sezonas laikā. 
2. Iedzīvotāju motivēšana dzīvot lauku apvidos.  
3. Uzņēmējdarbības veicināšana lauku apvidos. 
35) Ceļu kvalitātes uzlabošana. 
36) Krustpils pamatskolu nodot Jēkabpils pilsētai, sakārtot novadā izglītības jautājumu, izskatīt darbinieku 
atbilstību amatam. 
37) Jākomunicē vairāk ar iedzīvotājiem. 
38) 1. Sakārtot ceļus. 
2. Optimizēt skolas, uz vietas pagastos atstājot no 1.-4.klasei. 
39) 1. Dzīvojamā fonda un daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana. 
2. Skolu tīkls. 
40) Jāsaved kārtībā pašvaldības mājas. Jo nauda tiek maksāta, bet apsaimniekošanas nekādas. Aukstumā 
jādzīvo. 
41) Jāveido savi mazie pansionāti, lai vecie cilvēki savas vecumdienas pavadītu cilvēcīgi, siltumā, sausumā 
un paēduši. Vajadzētu izveidot bezmaksas virtuvi, kur ikvienam izsalkušajam paēst siltu ēdienu. 
42) Jāsakārto skolu tīkls. Šobrīd novada iedzīvotāju nauda tiek tērēta nelietderīgi uzturot mazās, neefektīvās 
novada skolas. Jāmeklē sadarbības iespējas ar blakus pašvaldībām kopīgi nodrošinot izglītības pakalpojumu. 
43) Sociālās aprūpes uzlabošana cilvēkiem, kuri par sevi nevar parūpēties. 
44) Radīt darba vietas un atbalstīt to veidotājus. 
45) Darbi uzņēmējdarbības jomā. 
46) Jāsakārto izglītības joma (mazais skolēnu skaits klasēs un neadekvāti lielie skolu uzturēšanas izdevumi), 
jāiegulda vairāk līdzekļi pašvaldības dzīvokļu sakārtošanā. 
47) Pievērst vairāk uzmanības teritoriju sakārtošanai ne tikai pagastu centros. 
48) Lai ceļi būtu normālā stāvoklī un normāli izbraucami jebkurā gadalaikā. 
49) Darbavietu izveide, daudzīvokļu namu iekšpagalmu un kapsētas sakopšana. 
50) Skolu saglabāšana. 
51) Jāsakārto ceļi, jāizzāģē koki ceļmalās. Jāsakārto atkritumu savākšana no viensētām. 
52) Jāsalabo ceļi, cik iespējams. Jāpaaugstina izglītības kvalitāte. 
53) Autoceļu labošana un uzturēšana. 
54) Jāizveido veloceliņš un vairāk jāatbalsta trūcīgās ģimenes, kas grib strādāt nevis jādod pabalsti dzērājiem 
un sliņķiem. 
55) Iedzīvotāju izglītošana, informēšana. Vides problēmu sakārtošana. Jauniešu iesaiste pašvaldības ikdienas 
darbā. Pašvaldību vadītāju paveikto darbu izvērtēšana, lielāka kontrole. Sabiedrības uzklausīšana publiskās 
sapulcēs. Pašvaldības tūrisma nozares sakārtošana, popularizēšana. 
56) Apvienošanās posmā jāsaglabā sava identitāte ar sev izdevīgākajiem noteikumiem. 
57) Jādomā ko darīt ar izglītības sistēmu. Ielu apgaismošana, uzņēmēju piesaistīšana. 
58) Vajadzētu gājēju un riteņbraucēju celiņus. Estrādi uzcelt. Dažas vietas pirms gājēju pārejām derētu uzlikt 
guļošo policistus.  
59) 1. Saglabāt skolas - tikmēr, kamēr ir skola - ir pagasts, novads.  
2. Salabot ceļus un uzturēt tos kārtībā un izbraucamus visu gadu. 
60) 1. Ielu apgaismojums. 
2. Operatīva ceļu uzturēšana. 
3. Jaunu kultūras pasākumu ieviešana arī pieejama strādājošajiem cilvēkiem. 
61) Jāveicina uzņēmējdarbības attīstība novadā, lai veidotos jaunas darba vietas. 
62) Sakārtot sabiedriskā transporta reisus. 
63) Sakārtot ceļu stāvokli. 
64) Izglītības jautājums, dzīvojamā fonda atjaunošana, jaunu tūrisma un izklaides vietu radīšana Krustpils 
pagastā. 
65) Uzņēmējdarbības veicināšana, mazo uzņēmēju iedrošināšana "iziet no pagrīdes", veicināt interesi lielajiem 
uzņēmumiem atvērt ražošanu novadā - tā attīstot novadu un izveidojot jaunas darba vietas, utt. 
66) 1. Labi ceļi, lai var ērti nokļūt uz darbu pilsētās. 
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2. Ielu apgaismojums. 
3. Izglītības pieejamība. 
4. Kultūras pieejamība. 
67) Sakārtot ceļus (Kļavu, Avotu iela, Meldru iela). 
68) Izglītības reforma novadā. 
69) 1. Ceļi, ceļi, ceļi... 
2. Atkritumu savākšana. 
70) 1. Jāveic neatkarīgs audits visās novada un pašvaldību iestādēs darba efektivitātes palielināšanai, kā 
rezultātā droši varētu veikt nodarbināto skaita optimizācijas pasākumus. 
2. Jāveic pasākumi, kas veicinātu uzņēmējdarbības piesaisti novada teritorijai (jālūdz uzņēmējiem, lai tie pie 
mums būvē savus objektus, rūpnīcas utt., jāpiedāvā viņiem zemes gabali par simboliskām nomas maksām uz 
vairākiem gadiem, jāsola infrastruktūras attīstība uz ražotnēm. 
71) Ieguldījumi infrastruktūrā un daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā. 
72) 1. Pirmkārt, galvenais un steidzamākais darbs ir ceļu infrastruktūra.  
2. Otrkārt, jaunu darba vietu radīšana.  
3. Vairāk sporta pasākumu. 
73) Jauniešu brīvā laika pavadīšana. Ceļu sakārtošana. Domāt un darīt vairāk par pagasta izaugsmi, ieguldīt 
naudu projektos, ko var izmantot lielākā daļa pagasta iedzīvotāju. 
74) Ielu, ceļu, pagalmu sakārtošana. Apgaismojuma sakārtošana. 
75) Jaunas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, braucamo ceļu salabošana. 
76) Ceļi, iekšpagalmu kvalitāte. Pasākumu (sports un kultūra) kvalitāte. 
77) Uzcelt velo celiņu ar apgaismojumu un soliņiem līdz Jēkabpils pilsētai. Uztaisīt atpūtas un peldēšanas 
vietu. 
78) Ielu remonti. 
79) Ceļi. 
80) Riteņbraucēju celiņi. 
81) Uzlabot un apgaismot ceļus. 
82) Ceļi. 
83) Piesaistīt vairāk uzņēmējus, kuri šeit atvērtu savu uzņēmumu filiāles - tātad būtu vairāk darbavietu. 
84) Jārada darbavietas. 
85) Labiekārtot publiski pieejamās atpūtas vietas un ceļus. 
86) 1. Jāsakārto ceļi. 
2. Jāsakārto, jāsaved kārtībā pie Ilzenieka ezera dabas parks. 
87) Ceļu pielabošana. 
88) 1. Veloceliņa izveidošana. 
2. Jaunu daudzdzīvokļu māju izbūvēšana. 
89) 1. Veloceliņa izveide. 
2. Uzcelt vēl kādu daudzstāvu māju Spuņģēnos. 
90) Veselība, izglītība, ceļu stāvoklis - noteikti prioritātes. 
91) Veloceliņš no Spuņģēniem uz Jēkabpili. 
92) Nepieciešams veloceliņš no centra Spuņģēnos līdz Jēkabpils robežai. 
93) Salabot ceļus, samazināt apkures izmaksas. 
94) Apgaismot ceļus. 
95) Jaunas izklaides vietas visa vecuma cilvēkiem. 
96) Atjaunot ceļu segumu pagalmos, sataisīt peldvietu. 
97) 1. Veloceliņš uz Jēkabpili no Spuņģēniem.  
2. Bērnu laukuma apgaismojums ziemā Spuņģēnos. 
98) Jāsakārto ceļi, apgaismojums, izveidot kādu uzņēmumu ar darba vietām. 
99) Būvēt veloceliņu. 
100) Mazo uzņēmēju atbalsts un mazo uzņēmēju iedrošināšana uzņēmējdarbībā. Novadam nav attīstīta mazā 
uzņēmējdarbība, ir tikai lielsaimnieki. 
101) Ceļu infrastruktūras uzlabošana, veloceliņu attīstīšana, bērnu rotaļu laukumu attīstīšana, bērnu centra 
izveidošana ar fizioterapeitiem, u.c. speciālistiem, kas var sniegt palīdzību bērniem ar īpašām vajadzībām, 
bērnu mājas, kur bērnus var atstāt spēlēties. 
102) Jāsakārto centra māju postaža. 
103) 1.Skolu optimizācija. 
2. Ceļu stāvokļa uzlabošana. 
104) Ceļu uzlabošana, ziemas laikā kopšana. Sadarbība ar iedzīvotājiem. Peldvietas vasarā. 
105) Apgaismojums pagasta centrā un pie daudzdzīvokļu mājām. 
106) Apgaismojums pie daudzdzīvokļu mājām. Pagalmu labiekārtošana pagasta centrā. 
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107) Ceļu remonts. Apgaismot lauku ceļus. 
108) Izglītības iestāžu reorganizācija, ceļu sakārtošana. 
109) Jātaisa laicīgi ceļi, un jālabo tie. 
110) Jāatjauno ceļi un jāapgaismo ielas. 
111) Veloceliņu. 
112) Ierīkot veloceliņu pagastā. 
113) Veloceliņš. 
114) Velo-gājēju celiņš Spuņģēni – Jēkabpils. 
115) 1. Veloceliņu uz Jēkabpili. 
2. Nepieciešami dzīvokļi. 
3. Papildināt rotaļu laukumu. 
116) Iekšpagalmu sakārtošana katrā pagastā, apgaismojums ielām, pagalmiem. Kur nav veloceliņu, jāsakārto 
ietves. Kapu teritoriju sakārtošana (žogi, vārti, norādes, konteineri). Ceļu uzturēšanai nepieciešams lielāks 
finansējums.  
117) Jāuzlabo apsaimniekošanas kvalitāte ēkām. Jāizolē siltumtrases caurules, lai nav jāapsilda pagrabi un 
zeme virs siltumtrases. Jārisina jautājums par klaiņojošo dzīvnieku (kaķu) skaita ierobežojumu. 
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5. Uzņēmējdarbība 
5.1. Ko uzņēmējs vēlas (kādu rīcību) no pašvaldības puses, lai veicinātu uzņēmējdarbības 
attīstību Krustpils novadā? 

Uz šo jautājumu aptaujas anketā bija dotas vairākas rīcības, kuras respondents varēja izvēlēties un atzīmēt 
vai izteikt citu rīcību. 

Kā piedāvājumi anketā bija minēti: 

✓ Birokrātisko procedūru vienkāršošana, dokumentācijas aprites paātrināšana uzņēmējiem. 
✓ 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. 
✓ Uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības ceļu / ielu atjaunošana. 
✓ Cits variants. 

 
Uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības ceļu 
/ ielu atjaunošana minēta kā svarīgākā rīcība 
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai novadā 
(55.att.). 

 

 55.attēls. Uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības 
ceļu / ielu atjaunošana 

Regulāra informācijas publicēšana 
pašvaldības mājas tīmekļa vietnē par 
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas 
teritorijām, ēkām, telpām atzīmēta kā otra 
aktuālākā rīcība (56.att.). 
 

 

 
56.attēls. 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 
(57.att.). 

 

 
57.attēls. Informācijas sniegšana uzņēmējiem par 
aktuāliem projektu konkursiem, dalību izstādēs un 
izmaiņām normatīvajos aktos 

80,80%

4,20%

15%

Jā

Nē

Nav viedokļa

79%

5,60%

15,40%

Jā

Nē

Nav viedokļa

75,10%

5,60%

19,20%

Jā

Nē

Nav viedokļa
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Atbalsts dalībai dažādās reģionālās / valsts 
mēroga izstādēs novada mājražotājiem un 
amatniekiem (58.att.). 

 

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

Birokrātisko procedūru vienkāršošana, 
dokumentācijas aprites paātrināšana 
uzņēmējiem (59.att.). 

 

 

 
59.attēls. Birokrātisko procedūru vienkāršošana, 
dokumentācijas aprites paātrināšana uzņēmējiem 

 

5.2. Kāda infrastruktūra nepieciešama uzņēmējdarbības attīstībai? 

Uz šo jautājumu aptaujas anketā bija norādīta konkrēta infrastruktūra, kuru respondents varēja izvēlēties 
(vairākas atbildes bija iespējams atzīmēt) vai arī norādīt citu jeb savu piedāvāto nepieciešamo infrastruktūru, 
kas 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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