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IEVADS 

Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk tekstā – 

Krustpils novada IAS) tiek izstrādāta pamatojoties uz Attīstības plānošanas 

sistēmas likuma (08.05.2008.), Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

(13.10.2011.) un MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” (16.10.2012.) prasībām un Krustpils 

novada 2011.gada 21.decembra domes sēdes lēmumu (sēdes protokols 

Nr.19, 19.) „Par Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 

uzsākšanu” un apstiprināto Krustpils novada IAS Darba uzdevumu. 

Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokuments laika posmam no 2013. līdz 2030.gadam. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija nosaka novada ilgtermiņa attīstības 

redzējumu, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās 

attīstības perspektīvu. 

Krustpils novada IAS tika izstrādāta, ņemot vērā Latvijas Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā (Latvija 2030) noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un 

prioritātes. Zemgales plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentos noteiktiem ilgtermiņa attīstības mērķiem un prioritātēm, kā 

arī telpiskās attīstības perspektīvu. 

Krustpils novada IAS sastāv no (1) Stratēģiskās daļas, kurā ietverts 

ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), ilgtermiņa mērķi, prioritātes un 

teritorijas specializācija un novada funkcionālās saites ar citiem novadiem; 

(2) Telpiskās attīstības perspektīva, kurā tiek  noteiktas teritorijas attīstības 

vadlīnijas un grafiski attēlotas novada svarīgākās telpiskās struktūras, 

attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas, (3) Ilgtermiņā 

sasniedzamie rezultāti un uzraudzības kārtība. 

Citus Krustpils novada attīstības plānošanas dokumentus (attīstības 

programmu, teritorijas plānojumu) izstrādā saskaņā ar pašvaldības 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

Krustpils novada Attīstības programma 2013. – 2019.gadam ir vidēja 

termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja 

termiņa prioritātes un pasākumu kopums Krustpils novada attīstības 

stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko prioritāšu īstenošanai. 

Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013. - 2024.gadam ir pašvaldības 

teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības 

teritorijas izmantošanai un apbūvei, noteikts funkcionālais zonējums, 

publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā 

arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. 

Krustpils novada IAS apstiprināta saskaņā ar Krustpils novada domes 

2012.gada 19.decembra sēdes lēmumu (protokols nr.19., 54) „Par Krustpils 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 

apstiprināšanu”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 1: Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu hierarhija  

Vietēja līmeņa attīstības plānošanas 
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Reģionāla līmeņa attīstības plānošanas 
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KRUSTPILS NOVADA VIZĪTKARTE 

 

Novada teritorijas platība1: 809,7 km2 

Iedzīvotāju skaits2: 6638 

Iedzīvotāju blīvums: 8,20 cilvēki/km2 

Novada struktūra: Krustpils novadu viedo Atašienes, Kūku, Krustpils, 

Mežāres, Variešu un Vīpes pagasti. 

Attālums līdz galvaspilsētai: Jēkabpils - Rīga 143 km. 

Pagastu centru attālums līdz Jēkabpils pilsētai: Atašienes pag. – 40 km; 

Krustpils pag. – 5 km; Mežāres pag. – 28 km; Variešu pag. – 11 km; Vīpes 

pag. – 18 km. 

Kaimiņu pašvaldības: Jēkabpils pilsēta, pāri Daugavai Jēkabpils un Salas 

novadi, Pļaviņu, Madonas, Varakļānu, Riebiņu un Līvānu novads. 

                                                                 
1 VZD. Dati uz 2011.gadu 
2 PLMP. Dati uz 2012.01.01. 

Nodarbinātība: 2012.gada 31.martā reģistrēto bezdarbnieku skaits3 

Krustpils novadā bija 622 jeb 14,5%. 

Izglītība: Novada izglītības iestāžu struktūru veido 1 pirmsskolas izglītības 

iestāde un pirmsskolas izglītības grupas; 6 vispārējās izglītības iestādes 

(iegūstama pamatizglītība, vispārējā vidējā izglītība) un 1 speciālā 

internātpamatskola. 

Kultūra: novadā darbojas amatniecības centrs „Māzers”, 8 bibliotēkas, 

izstāde – ekspozīcija un 7 kultūras nami. 

Uzņēmējdarbība: galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība, 

mežistrāde, kokapstrāde, derīgo izrakteņu ieguve, mazumtirdzniecība un 

kravu pārvadājumi. 

Zemes izmantošanas veidi: 38 % novada teritorijas aizņem lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme (LIZ), 37% klāj mežs4. 

Aizsargājamās dabas teritorijas: novada teritorijā atrodas 1 dabas rezervāts 

(Teiču dabas rezervāts), 4 dabas liegumi un 1 dabas parks, kā arī vairāki 

dabas pieminekļi. 

Transporta infrastruktūra: novada teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi 

A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Paternieki) un 

A12(E22) Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova), valsts 

reģionālais autoceļš P62 Krāslava – Preiļi - Madona un 19 valsts vietējie 

autoceļi, kā arī pašvaldības ceļi un ielas. Novada teritoriju šķērso 

stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā iekļautās dzelzceļa 

                                                                 
3  NVA 
4 VZD. Dati uz 01.01.2012. 
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līnijas Rīga - Zilupe (dzelzceļa iecirknis Krustpils – Rēzekne) un Rīga – 

Daugavpils (dzelzceļa iecirknis Krustpils – Daugavpils).  Pa dzelzceļu notiek 

gan pasažieru, gan kravu pārvadājumi. Galvenā kravu plūsma ir saistīta ar 

tranzīta pārvadājumiem Austrumu – Rietumu virzienā. 

Novada vērtības: Daugava, Laukezers, Teiču dabas rezervāts, transporta 

infrastruktūra, lauksaimniecībā izmantojamo zemju plašās teritorijas, mežu 

platības, derīgo izrakteņu atradnes, t.sk., valsts nozīmes atradnes.  

 

  



 
 

1. STRATĒĢISKĀ DAĻA 

STRATĒĢISKĀ PLĀNOŠANA 

Krustpils novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentā – Ilgtermiņa attīstības 

stratēģijā noteiktas galvenās novada vērtības, definēta vīzija, stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa attīstības 

prioritātes un telpiskā perspektīva. 

Krustpils novada vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentā – Attīstības programmā, atbilstoši 

stratēģiskajiem mērķiem noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcību virzieni, uzdevumi un 

rīcības šo uzdevumu izpildei. 

Misija – precīzi likumdošanā izteikts pamata mērķis, kādēļ novads vispār pastāv. 

Vīzija – lakoniska vēlamā un iespējamā nākotnē sasniedzamā situācija, tēls. 

Stratēģiskie mērķi - koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām 
noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par 
pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai. 

Prioritātes – teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā 
salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm. 

Rīcību virzieni - konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu 
sasniegšanai. 

Uzdevumi - izvirzīti mērķu īstenošanai, ņemot vērā integrētās pieejas dimensijas (telpiskā, tematiskā, 
laika) un nodrošinot savstarpēji papildinoša un kompleksa atbalsta mehānisma izveidi. 

Rīcības - konkrētu pasākumu kopums, kas ir noteikts izvirzīto uzdevumu izpildei. 

Rādītāji – indikatori, kas apraksta rezultātus, kuri raksturo uzdevumu izpildi. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

Misija un Vīzija 

Stratēģiskie mērķi 

Ilgtermiņa 
prioritātes 

Attīstības programma 

Vidēja termiņa 
prioritātes 

Rīcību virzieni 

Uzdevumi 

Rīcības 

Rādītāji 

Attēls 2: Stratēģiskā plānošana 
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KRUSTPILS NOVADA VĪZIJA 

 

 

Krustceles Krustpils novada vīzijā ir iespēja cilvēkresursu, ekonomikas 

nozaru un ikviena indivīda attīstībai, kā arī simbolizē izvēles iespējas. 

Krustceles ekonomikas izaugsmei – novada ģeogrāfiskais 

novietojums gar transporta (autoceļu, dzelzceļa) un ūdensobjektu 

(Daugava, Aiviekste) asīm un Jēkabpils pilsētas tuvums ir liels 

potenciāls un resurss uzņēmējdarbības vides attīstībai jeb izaugsmei 

novada teritorijā.  

Krustceles dabas un kultūras vērtību attīstībai – attīstot tūrisma un 

atpūtas teritorijas, ilgtspējīgi apsaimniekojot un aizsargājot dabas 

teritorijas, veicinot novada teritorijas vienmērīgu un līdzsvarotu 

attīstību, nepieciešams racionāli izmantot esošos dabas resursus 

(aizsargājamās dabas teritorijas, objekti u.c.) un kultūrvēsturisko 

mantojumu, lai saglabātu to nākamajām paaudzēm. 

Krustceles visaptverošai sabiedrības labklājībai – novada prioritāte 

un bagātība ir tajā esošie cilvēki – ģimenes, bērni, jaunieši, seniori. 

Būtiski celt iedzīvotāju dzīves līmeni un labklājību, nodrošinot visus 

dzīvei, darba un atpūtai nepieciešamos pakalpojumus - nodrošinot 

atbilstošu izglītību, atraktīvu un daudzveidīgu kultūras piedāvājumu, 

kā arī infrastruktūru. Pārvaldības kvalitātes paaugstināšanai un 

novada piederības sajūtas palielināšanai tiek veidots novada 

administratīvais centrs savā novada teritorijā. Centrs, kas ir redzams, 

izprotams un kas patriotiski vieno novada iedzīvotājus. Tiek 

paplašināta cilvēku garīgā dzīve, nodrošinot izglītību visa mūza 

garumā, piepildot ikdienu ar kultūras pasākumiem un tradīcijām. 

Vienmērīga, harmoniska (ar dabu, ar cilvēku savstarpējām 

attiecībām), uzņēmējdarbības un kultūras attīstības vide. 

 

KRUSTPILS NOVADS 

 

KRUSTCELES EKONOMIKAS IZAUGSMEI,  

DABAS UN KULTŪRAS VĒRTĪBU ATTĪSTĪBAI  

UN VISAPTVEROŠAI SABIEDRĪBAS LABKLĀJĪBAI 

 



  

9 

 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

Lai realizētu Krustpils novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 

jeb izvirzīto vīziju: „Krustpils novads – krustceles ekonomikas izaugsmei, 

dabas un kultūras vērtību attīstībai un visaptverošai sabiedrības 

labklājībai”, tiek noteikti trīs galvenie attīstības virzieni jeb Stratēģiskie 

mērķi (SM). Tie balstās uz iedzīvotāju jeb sabiedrības labklājības līmeņa 

paaugstināšanu, pakalpojumu nodrošinājumu un pieejamību, dzīves un 

darba telpas vienmērīgu attīstību visā novada teritorijā un infrastruktūras 

sakārtošanu, ekonomiskās telpas attīstību uzņēmējdarbības veicināšanai, 

atbalstot dažādu nozaru attīstību, ilgtspējīgi un racionāli izmantojot 

novadā pieejamos resursus. 

 SM1 Izglītots un aktīvs cilvēks. Iedzīvotāju skaita saglabāšana un 

palielināšana 

 SM2 Sakārtota dzīves telpa un dabas vides līdzsvarota un 

dinamiska savstarpējā mijiedarbība 

 SM3 Ekonomiskās vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai 

un attīstībai 

 

 

SM1 Iedzīvotājs  - 
izglītots un aktīvs. 
Iedzīvotāju skaita 
saglabāšana un 
palielināšana 

SM2 Vide - sakārtota 
dzīves telpa un dabas 
vides līdzsvarota un 

dinamiska savstarpējā 
mijiedarbība 

SM3 Ekonomika - tās 
vides sakārtošana 
uzņēmējdarbības 
veicināšanai un 

attīstībai 
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ILGTERMIŅA PRIORITĀTES 

Katram stratēģiskajam mērķim tiek noteiktas ilgtermiņa prioritātes (līdz 

2030.gadam), kā arī prioritātes vidējā termiņā (līdz 2019.gadam). Prioritāte 

ir vispārēja teritorijas attīstības aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta 

priekšplānā, pretstatījumā ar citām attīstības aktualitātēm.  

 IP1 Labklājības līmeņa paaugstināšana un nodrošināti pakalpojumi 

 IP2 Vienmērīga novada teritorijas attīstība un sakārtota dzīves vide 

 IP3 Ilgtspējīga un racionāla resursu izmantošana 

Labklājības līmeņa paaugstināšana un nodrošināti pakalpojumi saistīti ar 

iedzīvotāju dzīves līmeņa kvalitātes uzlabošanu, pakalpojumu 

nodrošinājumu (sociāliem pakalpojumiem, pēc mājokļiem) un 

sasniedzamību. Novada prioritāte saistās ar iedzīvotāju skaita saglabāšanu 

un palielināšanu ne tikai ar demogrāfisko palīdzību, bet arī ar mehāniskās 

kustības palīdzību.  

Vienmērīga novada teritorijas attīstība un sakārtota dzīves vide saistīta ar 

dzīves un darba telpas, kā arī publiskās ārtelpas, kvalitatīvas 

infrastruktūras un inženierkomunikāciju vienmērīgu attīstību visos novada 

apdzīvojuma līmeņos.  Sakārtota infrastruktūra un vide novadu padara 

pievilcīgu un drošu dzīvošanai un atpūtai. Veicināt Jēkabpils pilsētas un 

lauku savstarpējo mijiedarbību gan atpūtas, gan pakalpojumu jomā.  

Ilgtspējīga un racionāla resursu izmantošana saistīta ar uzņēmējdarbības 

vides attīstību, ilgtspējīgi un racionāli izmantojot gan novada dabas 

resursus, gan cilvēkresursus, kā arī finanšu resursus. Izmantojot novada 

ģeogrāfisko izvietojumu, Jēkabpils pilsētas tuvumu un attīstot industriālās 

un agrārās teritorijas, novads būtu pievilcīgs potenciāliem investoriem un 

atbilstošs esošajiem uzņēmējiem. 
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TERITORIJAS SPECIALIZĀCIJA 

Ņemot vērā Krustpils novada ģeogrāfisko izvietojumu, esošās stiprās 

puses un iespējas, pieejamos dabas resursus, infrastruktūru un vēsturiskās 

tradīcijas, pašvaldības ekonomiskā specializācija jābalsta uz sekojošu 

nozaru attīstību: 

 Lauksaimniecība un ar lauksaimniecisko ražošanu un pārstrādi 

saistītie uzņēmumi. Veicināt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību. 

 Mežsaimniecības un kokapstrādes nozares attīstība. 

 Vieglās rūpniecības uzņēmumi, transporta, tranzīta un loģistikas 

pakalpojumi. 

 Ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes uzņēmumi. 

 Tūrisma nozares attīstība. 

Kā galvenā un prioritārā novada ekonomiskās specializācijas joma 

perspektīvā ir saistīta ar lauksaimniecības attīstību, t.sk. arī attīstot 

lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas un pārstrādes saistītos 

uzņēmumus. Jāveicina bioloģiskās lauksaimniecības attīstība. 

Lauksaimniecība kā novada specializācija noteikta, pamatojoties uz 

atbilstošiem zemes resursiem (38% no novada kopplatības aizņem LIZ 

teritorijas) un to kvalitatīvajiem rādītājiem, kā arī klimatu un reljefu.  

Vēl viens no pieejamiem dabas resursiem novadā ir meži (aizņem 37% no 

novada kopplatības), kas jau tiek izmantoti, un perspektīvā var veicināt ar 

mežsaimniecību, mežu izstrādi un kokapstrādi saistītu uzņēmumu 

attīstību. 

Ņemot vērā novada bagātos un daudzveidīgos dabas resursus (Daugavas, 

Aiviekstes, ezeru krastu ainavas, Teiču dabas rezervāts, purvu teritorijas 

u.c. dabas objektus) un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības, ilgtspējīgi un 

racionāli tos izmantojot, kā arī sakārtojot infrastruktūru, novada 

ekonomiskā specializācija var būt saistīta ar tūrisma nozares attīstību, 

galvenokārt attīstot dabas un industriālo tūrismu (uzņēmumu, ražotņu, 

zemnieku saimniecību apskate). Krustpils novada priekšrocība ir tā 

divējādās dzīves vides apvienojums, tā ir dzīves zona ar harmonisku lauku 

un pilsētvides pakalpojumu klāstu. Novada un Jēkabpils mijiedarbība 

sekmē iedzīvotāju plūsmu uz darbu vai atpūtu abos virzienos. Tādēļ 

novadam ir lielas iespējas turpināt attīstīt atpūtas pakalpojumus gan 

novada, gan Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem.  

Apzinot to, ka novada teritorijā atrodas vairākas nozīmīgas derīgo 

izrakteņu ieguves vietas, t.sk. arī valsts nozīmes dolomīta atradne 

„Aiviekste” un purvu teritorijas, perspektīvā iespējama ieguves 

rūpniecības un karjeru izstrādes uzņēmējdarbības attīstība. 

Novada ģeogrāfiskā atrašanās vieta transporta mezglu krustojumā 

(autoceļi, dzelzceļš, lidlauks) rada pozitīvus priekšnoteikumus transporta, 

tranzīta un loģistikas pakalpojumu attīstībai. Ņemot vērā, ka novadā ir 

pieejamas atbilstošas teritorijas un infrastruktūra ražošanas uzņēmumiem, 

perspektīvā būtu jāattīsta industriālās teritorijas vieglās ražošanas 

uzņēmējdarbības vajadzībām. 
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Attēls 3: Novada teritorijas specializācijas profils 
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pakalpojumi 

•Dabas tūrisms 

•Ekoloģiskā 
lauksaimniecība 

•Kokapstrāde 

Eiropā, 
Pasaulē 
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NOVADA FUNKCIONĀLĀS SAITES 

Krustpils novadam jāstiprina sadarbība ar esošajiem un potenciālajiem 

sadarbības partneriem kopīgo interešu stiprināšanai, kas sekmēs 

izglītības, darbaspēka, pakalpojumu, kultūras, tūrisma, dabas 

aizsardzības u.c. jomās un kopīgo teritoriju apsaimniekošanā un 

attīstībā (transporta un vides infrastruktūras attīstība, aizsargājamās 

dabas teritorijas, aizsargjoslas u.c.) ne tikai pašā Krustpils novadā, bet 

arī Zemgales plānošanas reģionā un ārpus tā.  

Krustpils novads ģeogrāfiski robežojas ar valsts republikas pilsētu 

Jēkabpili, kur atrodas arī novada administratīvā ēka. Nacionālā līmeņa 

attīstības centram Jēkabpilij ir nozīmīga loma novada ekonomiskajā 

attīstībā (darba tirgus un produkcijas noieta tirgus) un administratīvo 

(gan pašvaldības, gan valsts iestāžu) pakalpojumu klāstu pieejamībai.  

Pašvaldībai sadarbība ar citām kaimiņu pašvaldībām galvenokārt 

saistās ar dažāda veida aizsargjoslu saskaņošanu robežzonā, kopēju 

tūrisma maršrutu izstrādē, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju turpmākā 

aizsardzībā un apsaimniekošanā, kā arī derīgo izrakteņu ieguves 

attīstībā. Saiknes ar kaimiņu u.c. pašvaldībām nodrošina autoceļu tīkls 

un dzelzceļa līnijas. Krustpils novada teritorijas R daļu šķērso valsts 

galvenais autoceļš A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža 

(Pāternieki), kas nodrošina gan sabiedriskā transporta, gan kravas 

pārvadājumus ar Rīgu un Daugavpili, savukārt autoceļš A12 Jēkabpils – 

Rēzekne – Ludza - Krievijas robeža (Terehova), kas šķērso novada 

vidusdaļu, nodrošina saikni ar Latgales reģiona pašvaldībām. Valsts 

autoceļu klātbūtne un to samērā labais tehniskais stāvoklis nodrošina 

labu sasniedzamību arī pašā novadā starp pagastiem un novada 

administratīvo centru Jēkabpili. 
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Attēls :  4 Kopīgās interešu teritorijas
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2. TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 

NOVADA TELPISKĀS UZBŪVES VIRZIENI  

Krustpils novada teritorijas telpiskās attīstības perspektīva ir veidota, 

lai sniegtu pašvaldībai ilgtspējīgas attīstības iespējas, nodrošinātu tās 

atsevišķo teritoriālo vienību - 6 pagastu pilnvērtīgu funkcionēšanu, 

kvalitatīvu dzīves vidi iedzīvotājiem un dažādas saimnieciskās darbības 

iespējas, pievilcīgu investīciju vidi uzņēmējiem ar mūsdienīgu un videi 

draudzīgu satiksmes un inženiertehnisko infrastruktūru, saglabātu 

bagāto dabas, kultūrvēsturisko un tradīciju mantojumu. 

Krustpils novada telpiskās attīstības perspektīva konceptuāli parāda 

vēlamo novada telpisko attīstību un teritorijas plānošanas virzienus.  

Lai veidotu telpisku ietvaru, kas sekmē Krustpils novada stratēģisko 

mērķu sasniegšanu, galvenie Krustpils novada vēlamās telpiskās 

uzbūves virzieni tiek izvirzīti: 
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plānošana 

lauku (atvērtās) 
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attīstība un 
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TELPISKĀS UZBŪVES PAMATELEMENTI 

APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA UN PUBLISKO PAKALPOJUMU KLĀSTS 
 

Krustpils novada apdzīvojuma struktūru veido vēsturiski izveidojies 

ciemu, t.sk, vasarnīcu jeb dārzkopības sabiedrību ciemu un teritoriju, 

viensētu un retinātu viensētu grupu tīkls.  

Novada apdzīvojums veidojies ap Jēkabpils pilsētu (izteikti tas ir 

Krustpils un Kūku pagastu teritorijās), gar/vai netālu no valsts 

autoceļiem (Krustpils, Kūku, Mežāres, Vīpes pagastu teritorijās), 

pēdējos gados jaunas apbūves teritorijas attīstījušās arī gar Daugavu 

(Krustpils un Kūku pagastos). 

Attēls 5: Apdzīvojuma struktūra 
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Ilgtspējīgas attīstības stratēģija nosaka, ka Krustpils novadā jāveido 

ilgtspējīga un līdzsvarota telpiskā struktūra, kas attīstīs dzīves vidi, 

radot pievilcīgus dzīves un darba apstākļus policentriska apdzīvojuma 

struktūrā, ar vairākiem līdzvērtīgiem vai arī vienam otru papildinošiem 

centriem. Ciemu statusus nosaka novada urbānām teritorijām, kurās ir 

pieejami resursi – cilvēkresursi, sociālie resursi, infrastruktūras un 

inženierkomunikāciju resursi un ekonomiskie resursi. Pārvaldības 

kvalitātes paaugstināšanai un novada piederības sajūtas palielināšanai, 

kā arī, lai veidotos vienota novada kopiena, Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā tiek paredzēts veidot novada administratīvo centru Krustpils 

novada teritorijā, apvienojot Zīlānu un Jaunās muižas ciemus, kas pēc 

apdzīvojuma līmeņa tiktu noteikts kā novada nozīmes attīstības centrs. 

Novadā jāveicina attīstības centru un lauku teritoriju savstarpēja 
sadarbība un mijiedarbība, lai sekmētu darbavietu nodrošināšanu un 
pakalpojumu pieejamību, veicinātu uzņēmējdarbības aktivitāti un 
kvalitatīvus dzīves apstākļus gan attīstības centros, gan lauku 
teritorijās. 

Krustpils novada apdzīvojuma attīstības centru līmeņi noteikti  

atbilstoši jau vēsturiski izveidojušai apdzīvojuma telpiskai struktūrai, 

iedzīvotāju skaitam, apbūves struktūras, sociālo un pārvaldes 

pakalpojumu un infrastruktūras/inženierkomunikāciju 

nodrošinājumam. Novada teritorijas harmoniskas un līdzsvarotas 

attīstības priekšnoteikums ir noteikto dažāda līmeņa attīstības centru 

savstarpējā mijiedarbība, kvalitatīvu atbilstošo pakalpojumu pieejamība 

un modernas infrastruktūras attīstība. Krustpils novadā pieejamo 

pakalpojumu nodrošinājumu lielā mērā ietekmē novada izvietojums pie 

nacionālas nozīmes centra - Jēkabpils pilsētas, kas ir noteicis, ka 

novada teritorijā, līdz šim nav sava administratīvā centra. Novada 

iedzīvotāju plūsma galvenokārt vērsta uz Jēkabpils pilsētu, kur pieejami 

dažāda veida pakalpojumi un vēsturiski tas bijis Jēkabpils rajona centrs. 

Arī nākotnē Jēkabpils pilsēta, kurā atrodas Zemgales reģiona 

ekonomikai nozīmīgi uzņēmumi un darbavietas, koncentrējušies 

daudzveidīgi un kvalitatīvi pakalpojumi, izglītības, kultūras, veselības 

aprūpes, valsts un pašvaldības pārvaldes iestādes,  turpinās ieņemt 

nozīmīgu lomu novada apdzīvojuma struktūras, pakalpojumu un 

dažāda veida funkcionālo saišu attīstībā. Bet, lai veidotos vienota 

novada kopiena un radītu saliedētu sabiedrību nākotnē, Krustpils 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiek atbalstīts veidot novada 

administratīvo centru, apvienojot Zīlānu un Jaunās muižas ciemus, kas 

pēc apdzīvojuma līmeņa tiktu noteikts kā novada nozīmes attīstības 

centrs. 

Katram novada attīstības centram tiek noteikts pieejamo un plānojamo 

pakalpojumu apjoms, ko nosaka tā esošais ekonomiskais attīstības 

līmenis, infrastruktūra, cilvēkresursi, to izvietojums un sasniedzamība. 
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NOVADA NOZĪMES CENTRS 

Novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentos kā vidēja termiņa 

prioritāte ir definēts izveidot Krustpils novada administratīvo centru 

savas administratīvās teritorijas robežās, „pārnesot” no Jēkabpils 

pilsētas Krustpils novada pašvaldības pārvaldības pakalpojumus. 

Perspektīvā plānots apvienot Zīlānus un Jauno muižu, izveidojot 

apdzīvojuma struktūrā vēl vienu apdzīvojuma līmeni - Novada nozīmes 

centru, kas sniegtu un nodrošinātu pašvaldības administratīvos 

pakalpojumus un ar laiku papildinātu un attīstītu pieejamo 

pakalpojumu grozu (skatīt Tabulu 1). 

Tabula 1: Plānošanas periodā pieejamo/nodrošināmo pakalpojumu klāsts  

Plānotie pakalpojumi: 1) novada pašvaldības pārvaldes institūcija 
2) sociālā pakalpojuma pirmā līmeņa centrs /pansionāts/ 
3) veselības aprūpes iestāde /ģimenes ārstu prakses vieta/, aptieka 
4) tūrisma informācijas centrs 
5) publiskā interneta pieejamība 
6) minimālais kultūras pakalpojumu grozs novada nozīmes centram (bibliotēka, kultūras nams, muzeji, 
ekspozīcijas u.c.) 
7) sabiedriskā transporta pieejamība 
8) pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecība un pakalpojumi 
9) pasta nodaļa 
10) publiski pieejamu atpūtas/rekreācijas vietu esamība 
11) centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, siltumapgāde? 
12) ielu apgaismojums 
13) melnā seguma ceļš līdz nacionālas nozīmes attīstības centram (Jēkabpils pilsēta), Krustpils novada 
vietējas nozīmes attīstības centriem 
14) veloceliņu un gājēju celiņu attīstība līdz nacionālas nozīmes attīstības centram 
15)dzīvojamais fonds /dzīvesvietas nodrošinājums/ 
16) teritorijas, kas paredzētas uzņēmējdarbības objektu izvietošanai 
17) vietējas nozīmes attīstības centra pakalpojumi 
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VIETĒJAS NOZĪMES CENTRI 

Lai nodrošinātu pamatpakalpojumu (pārvaldības, sociālos u.c.) 

pieejamību pēc iespējas  tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai un veicinātu 

tehniskās infrastruktūras, ražošanas un loģistikas teritoriju attīstību, 

Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija kā vietējas nozīmes 

centrus nosaka vēsturiskos ciemus, kas pildījuši pagastu administratīvo 

centru lomu - Atašiene, Mežāre, Spuņģēni, Varieši, Vīpe un Zīlāni, 

paredzot tajos attīstīt atbilstošu pakalpojumu klāstu (skatīt  Tabulu 2). 

Tabula 2: Plānošanas periodā pieejamo/nodrošināmo pakalpojumu klāsts  

Pieejamie/plānotie pakalpojumi: 1) pašvaldības pārvaldes pakalpojumi /pagastu pārvaldes u.c./ 
2) vispārējās izglītības iestāde 
3) pirmsskolas izglītības iestāde vai grupa 
4) interešu izglītības iestāde 
5) sociālās aprūpes pakalpojumi /speciālists, higiēnas istaba, sociālie dzīvokļi vai māja, dienas 

centrs u.c. pakalpojumi/ 
6) veselības aprūpes iestāde /ģimenes ārstu prakses vieta/, aptieka 
7) publiskā interneta pieejamība 
8) tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekti /veikali, sabiedriskās ēdināšanas iestādes u.c./ 
9) pasta nodaļa 
10) publiski pieejamu atpūtas un sporta teritoriju esamība 
11) minimālais kultūras pakalpojumu grozs vietējas nozīmes attīstības centram /bibliotēka, kultūras 

nams (klubs), muzejs vai ekspozīcija u.c./ 
12) sabiedriskā transporta pieejamība 
13) valsts vai pašvaldības policijas inspektors 
14) brīvprātīgā ugunsdzēsēju brigāde 
15) centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, siltumapgāde? 
16) melnā seguma ceļš līdz nacionālas nozīmes centram – Jēkabpils pilsētai 
17) ielu apgaismojums 
18) dzīvojamais fonds /dzīvesvietas nodrošinājums/ 
19) teritorijas, kas paredzētas uzņēmējdarbības objektu izvietošanai 
20) pirmā līmeņa attīstības centra pakalpojumi 
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PIRMĀ LĪMEŅA ATTĪSTĪBAS CENTRI 

Pirmā līmeņa attīstības centri (vēsturiskie mazie lauku ciemi) – Antūži, 

Medņi, Jaunā muiža, Kūkas un Priži, attīstīsies kā papildus attīstības 

centri ar ierobežotu pieejamo pamatfunkciju skaitu - galvenokārt 

dzīvesvieta, tajā skaitā brīvdienu un vasaras mājas, piemājas 

saimniecības un apkārtējo lauku viensētu atbalsta punkti, kā arī 

specifisku pakalpojumu nodrošinājuma centri (speciālā izglītības 

iestāde, pansionāts) (skatīt  Tabulu 3) 

Tabula 3: Plānošanas periodā pieejamo/nodrošināmo pakalpojumu klāsts 

Pieejamie/plānotie pakalpojumi: 1) pašvaldības pakalpojumi 
2) vispārējā izglītības iestāde /pamatskola/ vai nodrošināts transports skolēnu nogādāšanai uz 

tuvāko izglītības iestādi 
3) speciālā izglītības iestāde 
4) sociālās un veselības aprūpes iestāde  
5) publiskā interneta pieejamība 
6) tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekti /veikali, sabiedriskās ēdināšanas iestādes u.c./ 
7) pasta nodaļa 
8) sabiedriskā transporta pieejamība 
9) publiski pieejamu atpūtas/rekreācijas vietu esamība 
10) minimālais kultūras pakalpojumu grozs pirmā līmeņa attīstības centram /bibliotēka, kultūras 

nams (klubs), muzejs vai ekspozīcija u.c./ 
11) centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, siltumapgāde? 
12) ielu apgaismojums 
13) melnā seguma ceļš līdz novada vietējas nozīmes attīstības centriem 
14) dzīvojamais fonds /dzīvesvietas nodrošinājums/ 
15) teritorijas, kas paredzētas uzņēmējdarbības objektu izvietošanai 
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Katram novada attīstības centram atkarībā no tā izaugsmes potenciāla 

un ģeogrāfiskā novietojuma, tiek prognozēta sava loma attīstības tīklā, 

teritorijas un reģiona attīstībā, sadarbībai ar blakus kaimiņu novadiem 

vai reģioniem (skatīt Tabulu 4). 

Tabula 4: Attīstības centru īpašā loma reģionā, Latvijā 

Zīlāni Piepilsēta. Saistībā ar Latvijas un reģiona tranzītkravu mezgla tuvumu attīstīti transporta un loģistikas 
pakalpojumi. Perspektīvā, apvienojot ciema teritoriju ar Jaunās muižas ciemu teritoriju – novada 
nozīmes centrs (novada pārvaldes, darījumu centrs). 

Spuņģēni Saistībā ar Latvijas un reģiona tranzītkravu mezgla tuvumu attīstīti transporta un loģistikas 
pakalpojumi. Sporta pakalpojumu sniedzēju centrs gan Jēkabpils pilsētas, gan novada iedzīvotājiem. 
Perspektīvā plānota ledus halles izvietošana. 

Antūži Speciālās izglītības un sociālo pakalpojumu (bērniem un jauniešiem) attīstības centrs reģionā. 
Jaunā muiža Sociālā pakalpojuma attīstības centrs reģionā. 

Vadlīnijas apdzīvojuma struktūras attīstībai un plānošanai  

1. Blīvas apbūves teritorijas (jaunus mājokļus, sociālo u.c. 

pakalpojumu objektus) plānot Krustpils novada ciemu robežās, 

veidojot kompaktu apdzīvojuma struktūru un attīstot 

kvalitatīvas tehniskās un sociālās infrastruktūras izveidi novada 

blīvi apdzīvotās vietās (ciemos). 

2. Sekmējot viensētu saglabāšanu novada lauku teritorijā, 

Krustpils novada teritorijas plānojumā noteikt no jauna 

veidojamo zemes gabalu vienību platību viensētu zemju gabalu 

izdalīšanai. 

3. Jaunas dzīvojamās apbūves teritoriju plānošana vietās, kur nav 

tieša rūpnieciskās zonas vai maģistrālo autoceļu piesārņojuma 

ietekme. 

4. Gar transporta koridoriem (autoceļiem, dzelzceļa) apbūves 

attīstību plānot tādā attālumā, kas neprasa papildus speciālus 

tehniskus risinājumus tās aizsardzībai pret transporta radīto 

troksni un izplūdes gāzēm. Nepieciešamības gadījumā paredzēt 

speciālus pasākumus esošās apbūves aizsardzībai no trokšņa 

u.c. veida vides piesārņojuma. 

5. Lai veicinātu Krustpils novada teritorijas policentrisku attīstību, 

perspektīvā jāstiprina novada attīstības centru funkcijas, 

turpinot attīstot gan daudzveidīgus pakalpojumus, gan 

transporta saites un inženierkomunikācijas, gan dažāda veida 

mājokļus – savrupmājas, daudzdzīvokļu mājas u.c., rezervējot 

teritorijas publiskajai  ārtelpai un ražošanas objektu 

izvietošanai. 

6. Transformējot vasarnīcu ciemu apbūves teritorijas par 

pastāvīgas dzīvojamās apbūves teritorijām, Krustpils novada 

teritorijas plānojumā noteikt minimālo jaunveidojamo 

zemesgabalu vienību platību un vienlaicīgi paredzēt 

centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas 

sistēmu izveidošanu, izstrādājot katrai teritorijai atbilstošus 

risinājumus. 
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UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 

 

Ņemot vērā Krustpils novada ģeogrāfisko novietojumu pie 

starptautiskas un nacionālas - starpreģionālas nozīmes transporta 

koridoriem, starptautiskas nozīmes dzelzceļa līnijām, nacionālas 

nozīmes attīstības centra Jēkabpils pilsētas, Latvijas reģionu kontekstā 

labā starptautiskā sasniedzamībā, tehniskās infrastruktūras esamību, 

teritorijā ir labi priekšnoteikumi daudzveidīgas uzņēmējdarbības, 

ražošanas un loģistikas teritoriju attīstībai.  

Kā īpaši atbalstāmās uzņēmējdarbības teritorijas Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā tiek noteiktas teritorijas gar Jēkabpils pilsētu un gar 

perspektīvo Latgales posma autoceļu, kur var izmantot esošo 

transporta un inženiertehnisko infrastruktūru un attīstot to tālāk, 

veidot vispārīgās ražošanas, darījumu un pakalpojumu teritorijas, 

veidojot transporta tīkla mezglā multimodālās loģistikas centru, kas 

pildītu sadales centra funkcijas, nodrošinātu dažādu transporta veidu 

Attēls 6:  Uzņēmējdarbības attīstības teritorijas 
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mijiedarbību un koordināciju, kravu iekraušanu/izkraušanu un 

pārkraušanas darbu izpildi, ilgtermiņa un īstermiņa glabāšanu, kravu 

pārstrādi, muitas procedūru izpildi, ekspedīcijas pakalpojumus u.c. 

pakalpojumus. 

Pārējā novada teritorijā ražošana saistīta ar derīgo izrakteņu ieguves 

teritoriju attīstību. Lai racionāli izmantotu zemes dzīļu resursus - smilti, 

smilts- granti, mālu, dolomītu un kūdru, novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija nosaka prioritārās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas – 

izpētītās būvmateriālu atradnes un esošos ieguves karjerus. Pārējā 

lauku teritorijā tiek saglabāta atklāta iespēja iegūt perspektīvos derīgos 

izrakteņus, turpmākajā plānošanas procesā izvirzot nosacījumus, lai 

pēc iespējas novērstu iespējamos interešu konfliktus starp „attīstītāju” 

(derīgo izrakteņu ieguvēji, ražotāji), vietējo iedzīvotāju un dabas 

aizsardzības interesēm. 

Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta derīgo 

izrakteņu ieguvi arī citās novada teritorijās - lauksaimniecības zemēs un 

meža zemēs, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pirms tam veicot 

detālu ģeoloģisko izpēti un, ja nepieciešams ietekmes uz vidi 

novērtējumu. 

Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija neatbalsta derīgo 

izrakteņu ieguvi īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, kultūras 

pieminekļu un to aizsardzības zonu (aizsargjoslu) teritorijās, 

ainaviskajās teritorijās, Krustpils novada ciemu teritorijās.  

Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiek atbalstīta 

vispārīgās un vieglās ražošanas uzņēmumu veidošana visā novada 

teritorijā, turpmākajā plānošanas procesā izvērtējot to izvietojumu 

vietas un ietekmes atbilstību un pēc iespējas izvairoties no 

konfliktsituācijas starp ražošanu, dzīvojamo vidi un dabas aizsardzību. 

Vadlīnijas uzņēmējdarbības vides attīstībai un plānošanai  

1. Jaunas rūpnieciskās zonas plānot tuvu esošām ražošanas 

teritorijām ar pieeju infrastruktūras tīkliem un to 

paplašināšanas iespējām. 

2. Sekmēt uzņēmējdarbības vides attīstību lauku teritorijā. 
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LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS 

Lauksaimniecības teritorijas 

Krustpils novada lauku teritoriju attīstība balstīsies uz tradicionālo, bioloģisko lauksaimniecību, mežsaimniecību, mežrūpniecību un tūrismu. Ņemot 

vērā lauksaimniecības zemju (38%) un mežu teritoriju (37%) īpatsvaru novada teritorijā, novada telpiskā struktūrā tiek izdalītas un attīstītas 

lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstības teritorijas, kā nozīmīgas tautsaimniecības nozares. 

Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija nosaka 

prioritārās lauksaimniecības areālu attīstības teritorijas ar 

augstāku lauksaimniecības zemju vērtību, lielākām vienlaidus 

platībām un augstāko ražību. Lauku teritorijās ekonomisko 

attīstību plānots dažādot, papildinot tradicionālo 

lauksaimniecības sektoru ar citiem darbības virzieniem, 

piemēram, bioloģisko lauksaimniecību, netradicionālo 

lauksaimniecību, amatniecību un lauku tūrismu. 

Novada teritorijas atrašanās Jēkabpils pilsētas tuvumā paver 

plašas lauksaimniecības produkcijas noieta iespējas Jēkabpils 

pilsētas iedzīvotājiem. 

  

Attēls 7: Lauksaimniecības attīstības teritorijas 
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Vadlīnijas lauksaimniecības teritoriju attīstībai un 

plānošanai 

1. Veicināt lauksaimniecībā izmantojamo zemes resursu izmantošanu 

atbilstošiem mērķiem, savienojot ar vides, lauku apvidu ainavu, 

dabisko resursu, augsnes un sugu daudzveidības aizsardzību un 

uzlabošanu.  

2. Sekmēt neizmantoto lauksaimniecībā izmantojamo zemju 

izmantošanu teritorijas attīstībā. 

3. Veikt pasākumus augsnes erozijas un augsnes piesārņojuma 

mazināšanai, augsnes auglības pazemināšanās novēršanai, 

meliorācijas sistēmu saglabāšanai, atjaunošanai un uzturēšanai. 

4. Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta: 

4.1. Lauksaimnieciskās ražošanas dažādošanu, līdztekus 

tradicionālajām lauksaimniecības nozarēm attīstot bioloģisko 

un alternatīvo lauksaimniecību, zivsaimniecību, lauku tūrismu, 

amatniecību u.c. veidus. 

4.2. Vērtīgo lauksaimniecības zemju resursu saglabāšanu, 

lauksaimniecības zemju konsolidāciju. 

4.3. Lauku zemju elastīgu un daudzveidīgu izmantošanu visā 

novada teritorijā - tūrisms un rekreācija, ražošana, derīgo 

izrakteņu ieguve, dažādu pakalpojumu sniegšana, lauku 

viensētu izvietošana u.c. 

5. Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija neatbalsta: 

5.1. Ģenētiski modificēto  kultūraugu audzēšanu novada 

administratīvajā teritorijā. 

5.2. Vērtīgo lauksaimniecības zemju apmežošanu. 

6. Vadlīnijas teritorijas plānojumam: 

6.1. Noteikt minimāli jaunveidojamo lauksaimniecības zemju 

vienību platību (ha). 

6.2. Noteikt kritērijus (auglība ballēs, vienlaidus platības, 

meliorācijas sistēmas, izvietojums u.c.), kuriem izpildoties, 

aizliegta vai atļauta lauksaimniecības zemju nogabalu 

apmežošana. 
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Mežsaimniecības teritorijas 

Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija nosaka prioritārās 

mežsaimniecības areālu attīstības teritorijas, kurās nav noteiktas 

īpašas prasības mežu teritoriju saimnieciskai izmantošanai. Šajās 

teritorijās koncentrēsies galvenā ar mežizstrādi saistītā 

uzņēmējdarbība. Paralēli šim mežsaimniecības teritoriju attīstības 

virzienam ir iespējas attīstīt medību tūrismu. 

 

 

 

Vadlīnijas mežsaimniecības teritoriju attīstībai un 

plānošanai 

1. Veicināt mežu teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, saglabājot 

meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas. 

2. Nodrošināt sabiedrības vajadzības pēc atpūtas mežā un vides 

izziņas. 

3. Veicināt videi draudzīgu mežsaimniecības praksi. 

4. Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta: 

4.1. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija šajās teritorijās atbalsta 

mežsaimniecības zemju prioritāro izmantošanu 

mežsaimniecības attīstībai – mežsaimniecība, 

kokmateriālu sagatavošana un ar tiem saistītie 

pakalpojumi, savvaļas dzīvnieku audzēšanu, rekreācijas 

un tūrisma būvju un objektu izvietošanu, medību 

tūrismam, derīgo izrakteņu ieguvei, pakalpojumu 

sniegšanai. 

4.2. Neizmantoto un mazvērtīgo lauksaimniecības zemju 

apmežošanu, bet nepieļaujot ainavas daudzveidības un 

estētiskās kvalitātes samazināšanos ainaviski nozīmīgās 

teritorijās, nepieļaujot labas panorāmas skatu zaudēšnu 

un kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu aizsegšanu. 

5. Vadlīnijas teritorijas plānojumam: 

5.1. Jānosaka minimālā jaunveidojamo meža zemju vienību 

platība (ha). 

5.2. Noteikt meža aizsargjoslu ap Jēkabpils pilsētu. 

5.3. Noteikt mežu teritorijas, kas pilda sabiedrībai nozīmīgas 

funkcijas, t.i., kalpo par atpūtas vietām, izziņas takām, 

meža parkiem utml. 

Attēls 8: Mežsaimniecības attīstības teritorijas 
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TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA UN INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS 

Kvalitatīva transporta sistēma ir viens no pamatelementiem 

kvalitatīvas dzīves vides un atbilstošas uzņēmējdarbības 

nodrošināšanai. Savstarpēji integrējot dažādus transporta veidus un to 

piedāvāto pakalpojumu iespējas, tiek nodrošinātas ērtas satiksmes 

iespējas un kvalitatīvi transporta pakalpojumi iedzīvotājiem, 

uzņēmējiem un tūristiem. 

 

 

 

Autoceļiem ir galvenā loma novada un visu apdzīvoto vietu 

sasniedzamības nodrošināšanā. Tāpēc svarīga ir transporta 

infrastruktūras kvalitāte (jāpaaugstina autoceļu kapacitāte un kvalitāte, 

jārekonstruē atsevišķi posmi, jāuzlabo segumi, jāveido jaunas trases, 

šķērsojumi, tādejādi paaugstinot pārvietošanās ātrumu un kvalitāti), lai 

tiktu rasta iespēja pārvietoties pēc iespējas īsākā laikā starp 

pakalpojumu centriem. Novada attīstības interesēs ir saglabāt, 

modernizēt un pilnvērtīgi izmantot esošo dzelzceļa infrastruktūru gan 

kravu, gan pasažieru pārvadājumiem, uzlabot vispārējo pakalpojumu 

Attēls 9: Transporta koridoru infrastruktūras attīstības teritorijas 
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kvalitāti. Tāpat transporta infrastruktūras attīstībā svarīgi ir saglabāt un 

atjaunot mazos lidlaukus, lai sekmētu mazās aviācijas attīstību. 

Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiek izdalīti 

starptautiskas nozīmes transporta koridori (valsts galvenie autoceļi A6 

Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) 

(pašreizējais E22) un A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža 

(Terehova)), nacionālas – starpreģionālas nozīmes transporta koridori, 

novada nozīmes transporta koridori, stratēģiskās dzelzceļa līnijas un 

mazās aviācijas lidlauki (skatīt Attēlu 9). Mazās aviācijas attīstība 

paaugstinās novada konkurētspēju, veicinās tūrisma un 

uzņēmējdarbības attīstību. 

Krustpils novada attīstības stratēģija atbalsta sabiedriskā transporta un 

veloceliņu attīstību un to lomu kopējā transporta infrastruktūras 

sistēmas paaugstināšanā. Kvalitatīvam sabiedriskajam transportam 

jānodrošina novada iedzīvotājiem iespējas pēc iespējas īsākā laikā 

sasniegt gan savas dzīves un darbavietas, gan pakalpojumu 

pieejamības vietas. 

Moderna un videi draudzīga inženierkomunikāciju attīstība veicinās 

dzīves kvalitātes celšanos, uzņēmējdarbības aktivizēšanos ražošanas, 

loģistikas, tūrisma, pakalpojumu un citās jomās.  

Novada teritoriju šķērso nozīmīgi inženierkomunikāciju objekti - 

pārvades tīkla 110 kV un 330 kV maģistrālās gaisvadu elektrolīnijas, 

novada teritorijā atrodas divas pārvades tīkla transformatoru 

apakšstacijas: „Krustpils” (Kūku pag.) un „Aiviekste” (Variešu pag.), kā 

arī AS „Latvenergo” telekomunikāciju pazemes elektronisko sakaru 

tīkla līnijas un radiosakaru līniju tornis, AS „Latvijas Gāze” 

ekspluatācijas iecirkņa „Gāzes transports” gāzesvads ar spiedienu virs 

1,6 megapaskāliem Rīga – Daugavpils (DN 500 mm), pārvades 

gāzesvada atzars uz gāzes regulēšanas staciju „Jēkabpils” (DN 250 

mm), gāzes regulēšanas stacija „Jēkabpils” un augstā, vidējā, zemā 

spiediena sadales gāzesvadi un to iekārtas. 

Lai nodrošinātu mūsdienīgus un pietiekošas jaudas sakarus, ir svarīgi 

veicināt sakaru sistēmu infrastruktūras attīstību – optiskā kabeļa izbūvi 

no Zīlānu ciema uz Atašienes ciemu. 

  



  

29 
 

 

Vadlīnijas transporta, inženierkomunikāciju attīstībai un 

plānošanai 

1. Nodrošināt visu apdzīvoto vietu - ciemu, atsevišķu viensētu, 

nacionālas nozīmes centru - Jēkabpils pilsētas, ražošanas, 

pakalpojumu u.c. objektu lauku teritorijā sasniedzamību pa labas 

kvalitātes autoceļiem.  

2. Apbūves teritoriju (jauno, vai rekonstruējamo un esošo 

paplašināšanu) sasaisti ar valsts autoceļu tīklu veikt ievērojot 

pakāpeniskuma principu: māju vai komersantu ceļš/pašvaldības 

ceļš - valsts vietējais autoceļš - valsts reģionālais autoceļš - valsts 

galvenais autoceļš. 

3. Veicināt apkalpes infrastruktūras tīkla izveidošanu, attīstīšanu ap 

starptautiskās, nacionālās starpreģionālās nozīmes autoceļiem. 

4. Sekmēt veloceliņu attīstību, velotransporta maršrutu izstrādi un to 

integrēt kopējā starpnovadu/reģionu tūrisma infrastruktūras un 

pakalpojumu tīklā. 

5. Sabiedriskā transporta sistēmu veidot saistībā ar perspektīvo 

apdzīvojuma struktūru, savstarpēji saskaņojot dzelzceļa un 

autotransporta pārvadājumus un nodrošinot optimālas 

Attēls 10: Inženierkomunikāciju attīstības teritorijas 
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pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un 

tūristiem. 

6. Jaunveidojamo apbūvi plānot tādā attālumā no ceļiem un 

dzelzceļa, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret 

transporta radīto troksni, izplūdes gāzēm un citu negatīvo ietekmi. 

7. Jaunās apbūves teritorijas jānodrošina ar piekļūšanas iespējām. 

8. Veicot autoceļu rekonstrukciju vēlams vienlaicīgi ieplānot 

veloceliņu izbūvi un apdzīvotajās vietās – gar autoceļiem ieplānot 

gājēju ietvju un apgaismojumu izbūvi. 

9. Lai teritorija tiktu izmantota pēc iespējas racionālāk, maģistrālās 

inženierkomunikācijas jākoncentrē pēc iespējas vienotā koridorā 

gar valsts autoceļiem. 

10. Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta: 

10.1. nacionālas, reģionālas un novada nozīmes ceļu tīkla 

rekonstrukciju un visu attīstības centru sasniedzamību pa 

melnā seguma ceļiem; 

10.2. uzņēmējdarbību atbalstošas tehniskās un transporta 

apkalpes infrastruktūras, tīkla attīstību pie galvenajiem 

satiksmes koridoriem;  

10.3. dzelzceļa infrastruktūras (staciju ēku, noliktavu, pievadceļu 

u.c.) un apkalpes objektu saglabāšanu un modernizēšanu, 

tajā skaitā drošību uzlabojošus pasākumus; 

10.4. mazās aviācijas lidlauku saglabāšanu un šo teritoriju attīstību 

un modernizāciju; 

10.5. jaunā Latgales autoceļa un jaunā Daugavas šķērsojuma 

(tilta) Bebru ielas turpinājumā izbūves nepieciešamību; 

10.6. atbalsta plānoto gājēju un veloceliņu izveidi no Spuņģēniem 

līdz Jēkabpilij un no Zīlāniem līdz Jaunai muižai; 

10.7. trokšņa un cita veida piesārņojuma ierobežošanu gar 

perspektīvajām automaģistrālēm (trokšņu slāpējošo sienu 

izbūve utml.), vietās ar būtisku ietekmi uz dzīvojamās (tajā 

skaitā viensētām) vai publiskās apbūves teritorijām. 

11. Vadlīnijas teritorijas plānojumam: 

11.1. rezervēt teritorijas Latgales autoceļa posma no esošā 

Pļaviņu apvedceļa (autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava 

– Baltkrievijas robeža (Pāternieki)) 123,4 km) līdz 

pieslēgumam esošajam autoceļam A6 154,8 km (Jēkabpils 

apvedceļa) būvniecībai jaunā trasē; 

11.2. rezervēt teritorijas Daugavas labajā krastā „Tilta pār 

Daugavu un ceļu pieslēgumu trasējuma shēmu (mets)” 

jauna Daugavas tilta izbūvei Jēkabpilī, Bebru ielas 

turpinājumā; 

11.3. attēlot blīvi apdzīvoto vietu ielu tīklu, noteikt ielu kategorijas 

(maģistrālās un vietējas nozīmes ielas) un galvenās prasības 

to tehniskajiem parametriem; 

11.4. noteikt aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem, 

inženierkomunikācijām; 

11.5. attēlot citas transporta infrastruktūras teritorijas un 

maģistrālās inženierkomunikācijas; 

11.6. noteikt prasības pieslēgumu veidošanai pie pašvaldības 

ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmām, 

veicinot pieslēgumu pie centralizētajām sistēmām skaita 

paaugstināšanos. 
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DABAS TERITORIJAS UN TŪRISMA ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS 

Izvērtējot Krustpils novada dabas resursus un to potenciālu, 

kultūrvēsturiskā mantojuma potenciālu Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā, lauku teritorijas plānošanā tiek izdalīta funkcionālā zona 

Dabas teritorijas un tūrisma attīstības teritorijas (skatīt Attēlu 11). 

Tūrisma attīstību novadā veicinās galvenokārt tā unikālās dabas 

bagātības - ūdensobjekti – galvenokārt Daugavas un Aiviekstes upes un 

to ieleju ainavas, Laukezers, Baļotes ezers, Marinzejas ezers u.c. 

ūdensobjekti, kā rezultātā varētu veidoties dažādas atpūtas vietas pie 

ūdeņiem, laivu bāzes, ūdens tūrisma maršruti, makšķerēšanas un 

publisko peldētavu iespējas; īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - 

dabas rezervāts „Teiču dabas rezervāts”, dabas parks „Laukezers”, 

dabas liegumi „Eiduku purvs”, „Lielais Pelečāres purvs”, „Silabebru 

ezers”, „Timsmales ezers” u.c. dabas teritorijas un objekti (Rogāļu 

dabas taka un dižakmens, Vaiķu dižakmens, Asotes pilskalns), kas rada 

labvēlīgus apstākļus dabas un ekotūrisma attīstībai. Novada Atašienes 

pagasta daļā ir izveidotas vairākas Natura 2000 teritorijas, kas 

paplašina dabas tūrisma un ekotūrisma piedāvājuma klāstu, radot 

iespējas tūristiem vērot floru un faunu dabiskajos apstākļos, izveidojot 

nepieciešamo vides infrastruktūras dabas tūrisma uzlabošanai. Novadā 

ir lielas iespējas attīstīt izziņas jeb industriālo tūrismu – dažādu 

saimniecību un nozaru uzņēmumu apskates. 

Attēls 11: Dabas teritorijas un tūrisma attīstības teritorijas 
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Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija kā vienu no 

ūdensobjektu izmantošanas iespējām paredz attīstīt ūdenstūrismu 

(Daugava, Aiviekste), aktīvo atpūtu pie ūdensobjektiem (Laukezers, 

Baļotes ezers, Marinzejas ezers), kā reģiona nozīmes dabas tūrisma 

objektu paredzēts attīstīt Silabebru ezera apkaimi. Sasaistot 

nozīmīgākās tūrisma vietas veidojas novada tūrisma produkts vietējiem 

iedzīvotājiem, Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem u.c. apmeklētājiem.  

Izvērtējot esošo piedāvājumu un pieprasījumu, nākotnē var pieaugt 

pieprasījums pēc dažāda līmeņa naktsmītnēm (lauku, viesu, atpūtas 

mājas, teltis utt.). 

Vadlīnijas tūrisma un rekreāciju teritoriju, ūdeņu teritoriju 

un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju attīstībai un 

plānošanai 

1. Funkcionālo telpu prioritāte ir dažādas dabas un kultūrvēsturiskajai 

videi draudzīgas ar dabas, aktīvo tūrismu un rekreāciju saistītas 

aktivitātes un saimnieciskā darbība, tajā skaitā infrastruktūras 

attīstība. 

2. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās prioritāte ir dabas un vides 

aizsardzība, bet tas neizslēdz videi draudzīga tūrisma attīstību un 

citas saimnieciskās darbības, ievērojot šo teritoriju normatīvajos 

aktos, dabas aizsardzības plānos iekļautās prasības teritoriju 

izmantošanai. 

3. Teritorijās gar ūdensobjektiem, kuras iecienītas, kā peldvietas 

prioritāte ir vides aizsardzība un apbūves attīstība rekreācijas 

vajadzībām ar tām nepieciešamo infrastruktūru. 

4. Turpināt sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām tūrisma maršrutu, dabas 

izziņas taku un infrastruktūras attīstībai un sasaistei. 

5. Nodrošināt publisko upju un ezeru pieejamību atpūtas un tūrisma 

mērķiem, ieskaitot nepieciešamos labiekārtošanas pasākumus. 

6. Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta: 

6.1. dabas un izziņu tūrisma produkta attīstību, nodrošinot 

atbilstošu infrastruktūru un ievērojot īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas prasības; 

6.2. tūrisma attīstības teritorijās atbalsta arī visu tradicionālo 

darbības veidu attīstību – lauksaimniecību, zivsaimniecību, 

mežsaimniecību, amatniecību u.c.  

6.3. viesu māju, atpūtas kompleksu u.c. pakalpojumu un tūrisma 

infrastruktūras attīstību visā novada teritorijā; 

6.4. brīvas piekļuves iespējas publiskajiem ūdeņiem. 

7. Vadlīnijas Krustpils novada teritorijas plānojumam: 

7.1. attēlot vides un dabas aizsardzības aizsargjoslas atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām; 

7.2. attēlot sabiedrībai pieejamās piekļuves vietas pie publiskajiem 

ūdeņiem. 
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LAUKU TERITORIJAS  

Lauku teritorijas (teritorijas ārpus novada ciemu robežām) ir novada 

nozīmīgāko dabas resursu telpa, darba un atpūtas telpa, dabas un 

kultūrvēsturiskā mantojuma resursu telpa un viensētu apdzīvojuma 

telpa. Novada lauku teritorijā Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija atbalsta jauktu mozaīkveida zemes izmantošanu un 

uzņēmējdarbības vides attīstību. Perspektīvā lauku teritorija, 

izmantojama mežsaimniecības, lauksaimniecības, tūrisma un 

rekreācijas, ražošanas, derīgo izrakteņu ieguves, dažādu pakalpojumu 

sniegšanas u.c. mērķiem, saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības 

plānošanas dokumentos – attīstības programmā, teritorijas plānojumā, 

lokālplānojumā, detālplānojumā noteikto. 

 

KRUSTPILS NOVADA VĒLAMĀ TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS STRUKTŪRA 

Krustpils novada telpisko struktūru veido savstarpēji integrēts telpisko 

elementu kopums (skat. Attēlu 12).  

Lai Krustpils novads veiksmīgi attīstītos, nodrošinot dzīves telpas un 

dabas vides līdzsvarotu un dinamisku savstarpējo mijiedarbību, tiktu 

sakārtota ekonomiskā vide uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai, 

kā arī saglabātos un palielinātos iedzīvotāju skaits, ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija iezīmē telpiskās attīstības modeli. 

Krustpils novada telpiskā perspektīva paredz: 

 veicināt vienmērīgu novada teritorijas attīstību un 

policentrisku apdzīvojuma struktūru; 

 attīstīt transporta saites un infrastruktūras koridorus, 

nodrošinot novada iekšējo un ārējo sasniedzamību; 

 ilgtspējīgi un racionāli izmantot pieejamos zemes un dabas 

resursus. 
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Attēls 12: Vēlamā telpiskās struktūras attīstība 

 



  

35 
 

3. ILGTERMIŅĀ SASNIEDZAMIE REZULTĀTI UN UZRAUDZĪBA 
Stratēģisko mērķu novērtēšanai un sasniegšanai tiek noteikti ilgtermiņā sasniedzamie attīstības rādītāji, kas raksturo Krustpils novada IAS izvirzīto 

stratēģisko mērķu realizēšanu.  

Ieteicams ik pēc sešiem gadiem pašvaldībai izstrādāt Krustpils novada IAS uzraudzības ziņojumu, kurā aprakstītas:  

- veiktās rīcības stratēģisko mērķu sasniegšanas virzienā;  

- noteikto uzraudzības rādītāju izpildes progress;  

- konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums;  

- secinājumi un ieteikumi rīcību uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos mērķus un prioritātes. 

Tabula 5: Krustpils novada attīstības rādītāji 

SM1 Izglītots un aktīvs cilvēks. Iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana 
 

Rādītājs Bāzes gads Bāzes indikators
5
 

Ilgtermiņā vēlamais sasniedzamais 
rezultāts 

Iedzīvotāju skaits 01.01.2012. 6638 
vēlams saglabāt rādītāju virs 
6000 patstāvīgo iedzīvotāju 

Demogrāfiskā slodze 2011. 543 500 

Dabiskais pieaugums 2011. -82 vēlams pozitīvs rezultāts 

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo 2010. -24 vēlams pozitīvs rezultāts 

Kopējais izglītojamo skaits izglītības 
iestādēs 

2011./2012.m.g. 507 
vēlams saglabāt rādītāju ap 
500 un vairāk izglītojamiem 

mācību gadā 

Pašdarbības kolektīvu dalībnieku 
skaits 

2012.g. 302 skaits pieaug 

Kultūras un sporta pasākumu un to 
apmeklētātāju skaits 

Viena gada laikā 
Kultūras pasākumi – 129 

Kultūras pasākumu apmeklētājus skaits - 
7517 

pasākumu skaits pieaug 
apmeklētāju skaits pieaug 

Aktīvu NVO skaits 2012.g. 17 NVO skaits palielinājies 

                                                                 
5 Datu avoti – Centrālā statistikas pārvalde, www.csb.gov.lv, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, Krustpils novada pašvaldība 

http://www.csb.gov.lv/
http://www.pmlp.gov.lv/
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SM2 Sakārtota dzīves telpa un dabas vides līdzsvarota un dinamiska savstarpējā mijiedarbība 
 

Rādītājs Bāzes gads Bāzes indikators
6
 

Ilgtermiņā vēlamais sasniedzamais 
rezultāts 

Centralizētās siltumapgādes 
pakalpojumu saņēmēju skaits (%) 

2011.g. - palielinājies centralizētās 
siltumapgādes patērētāju skaits 

Centralizētās ūdensapgādes 
pakalpojumu saņēmēju skaits (%) 

2011.g. - palielinājies centralizētās 
ūdensapgādes patērētāju skaits 

Centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu saņēmēju skaits (%) 

2011.g. - palielinājies centralizētās 
kanalizācijas patērētāju skaits 

Mājokļu skaits 2009.g. beigās 3028 3050 

Asfaltēti autoceļi, pašvaldības ceļi un 
ielas (%) 

2011.g. 
- 90% valsts autoceļi 

30% pašvaldības ceļi un ielas 

 

SM3 Ekonomiskās vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai 
 

Rādītājs Bāzes gads Bāzes indikators 
Ilgtermiņā vēlamais sasniedzamais 

rezultāts 

Attīstības līmeņa indekss 2011. -0,7537 ne zemāk par -0,700 

Ekonomiski aktīvās tirgus sektora 
statistikas vienību skaits (uz 1000 
iedz.) 

2010. 
798 

 
vismaz 90 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 
iedzīvotāju, LVL 

2011. 104,449 ne mazāk par 200 

Bezdarba līmenis uz 31.03.2012. 14,5%10 10 – 12% 

 

                                                                 
6 Krustpils novada pašvaldības dati, Centrālās statistikas pārvaldes dati, „Latvijas valsts ceļi” dati 
7 MK noteikumi Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” (25.05.2010.) 
8 Centrālās statistikas pārvaldes dati, www.csb.gov.lv 
9 Krustpils novada pašvaldības 2011.gada publiskais gada pārksts 
10 Nodarbinātības valsts aģentūras dati, www.nva.gov.lv 
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