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PAR 2015.GADU 



Cienījamie pārskata lasītāji!  

   Krustpils novada pašvaldības dome nodod Jūsu vērtējumam 2015.gada publisko 

pārskatu. Atskaiti par paveikto aizvadītajā gadā  un  uzdevumiem un plāniem 2016.gadam. 

  Pārskatā sniegta informācija par Krustpils novada pašvaldības domes deputātu, 

darbinieku un speciālistu veikumu 2015.gadā. 

  Atsevišķās pārskata nodaļas koncentrētā veidā Jūs atradīsiet informāciju par pašvaldības 

iestāžu, pagastu pārvalžu un to struktūrvienību saimniecisko un finansiālo darbību. 

   Ja Jums cienījamie pašvaldības 2015.gada pārskata lasītāji, rodas jautājumi vai 

ierosinājumi novada straujākai attīstībai un izaugsmei, varat droši izteikt savu viedokli publiski 

vai nosūtot informāciju pašvaldības vadībai. Mēs vienmēr būsim atvērti jeb kuram racionālam 

priekšlikumam vai ierosinājumam.  

    Esam aktīvi sava dzimtā novada patrioti. Lai mums kopā darot vajadzīgus darbus tie ir 

vērsti uz attīstību un izaugsmi. Plecu pie pleca, roku rokā dzīvojam un strādājam Savam Krustpils 

novadam un visai Latvijai 

 

        

 

Kārlis Pabērzs  

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                 

 
 



Krustpils novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”  un 2010.gada 

29.decembra Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2010/39 „Krustpils 

novada pašvaldības nolikums”. 

 Krustpils novada domē 2013.gada 1.jūnija  pašvaldību vēlēšanās ievēlēti 15 

deputāti, kuri veidoja domi arī 2015.gadā.  

Kārlis Pabērzs  

Vienotība 

Domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs, 

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs 

Gundars Kalve 

 Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK 

Domes priekšsēdētāja vietnieks, Finanšu komitejas 

priekšsēdētāja vietnieks, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas priekšsēdētājs 

Dace Broka  

Reformu partija 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja vietniece, un Finanšu komitejas locekle 

Mārtiņš Felss 

 Vienotība 

Finanšu komitejas loceklis, Tautsaimniecības  un attīstības 

komitejas priekšsēdētājs 

Vladimirs Golubevs  

Saskaņas centrs 

Finanšu komitejas loceklis, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas loceklis 

Pēteris Gravāns  

Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK 

Finanšu komitejas loceklis, Tautsaimniecības  un attīstības 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks 

Inese Jaksone  

Vienotība 

Tautsaimniecības  un attīstības komitejas locekle, Sociālo un 

veselības aprūpes jautājumu komitejas locekle 

Mārtiņš Kalniņš  

Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK 

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas loceklis, 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis 

Mārtiņš Lazdāns  

Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK 

Finanšu komitejas loceklis, Sociālo un veselības aprūpes 

jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks 

Jānis Pastars  

Vienotība 

Tautsaimniecības  un attīstības komitejas loceklis, Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis 

Juris Puriškevičs  

Saskaņas centrs 

Tautsaimniecības  un attīstības komitejas loceklis, Sociālo un 

veselības aprūpes jautājumu komitejas loceklis 

Dzintars Skalbe  

Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK 

Tautsaimniecības  un attīstības komitejas loceklis, Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis 

Oļģerts Stalidzāns  

Vienotība 

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas loceklis, 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis 

Vija Stiebriņa  

Reformu partija 

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas locekle 

Dace Vītola  

Reformu partija 

Tautsaimniecības  un attīstības komitejas locekle 

 Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2010/39 

„Krustpils novada pašvaldības nolikums” domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī - katra mēneša 

trešās nedēļas trešdienā plkst.10
00

. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas domes ārkārtas sēdes.  

2015.gadā notikušas 17 domes sēdes. 

Notikušas 36 komiteju sēdes: tai skaitā: 

 7 -  Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes; 

 4 – Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdes; 



 12 – Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdes; 

 13 – Finanšu komitejas sēdes. 

Pieņemti 580 lēmumi. 

Komiteju un komisiju darbu reglamentē nolikumi, kas pieejami interneta vietnē 

www.krustpils.lv. 

Krustpils novada pašvaldībai, lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu 

pieejamību novada pagastos, ir izveidotas pašvaldības pastarpinātas pārvaldes institūcijas – 

pagastu pārvaldes: Atašienes pagasta pārvalde, Krustpils pagasta pārvalde, Kūku pagasta 

pārvalde, Mežāres pagasta pārvalde, Variešu pagasta pārvalde, Vīpes pagasta pārvalde. 

Iedzīvotāju skaits Krustpils novada pašvaldībā pagastu griezumā 
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Atašienes pagasta 

pārvalde 
770 738 722 709 705 688 

690 10,74 

2 

Krustpils pagasta 

pārvalde 
992 993 982 996 991 969 

957 14,90 

3 Kūku pagasta pārvalde 2067 2033 2 001 2 015 2 012 2017 1948 30,33 

4 Mežāres pagasta pārvalde 951 933 922 902 877 848 826 12,86 

5 Variešu pagasta pārvalde 1266 1238 1 237 1 228 1 235 1206 1220 18,99 

6 Vīpes pagasta pārvalde 788 787 783 788 802 797 782 12,17 

Novadā kopā: 6 834 6 722 6 647 6 638 6 622 6 525 6 423 100 

 

No 2009.gada Krustpils novada pašvaldībā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 411 

iedzīvotājiem. 

Aizvadītajā gadā Krustpils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 48 jaundzimušie, no 

tiem 26 meitenes un 22 zēni. Kā pirmie bērni ģimenē dzimuši 15, otrie bērni- 20, trešie bērni- 8. 

Pieci bērni dzimuši ģimenēs, kurās jau ir 3 un vairāk brālīši un māsiņas. Vienā ģimenē 2015.gadā 

piedzima dvīnīši.  

Bērniem doti skaisti un  skanīgi vārdi: Elizabete, Deivids, Gustavs(2), Valērija, Pēteris, 

Beāte(2), Ernests, Alīna, Rēzija, Kristīne, Hugo, Kaspars, Demians, Artūrs,  Jēkabs, Elza, Roberts, 



Marika, Monta, Arvis, Elīza, Saiva, Gabriels, Nikola, Kristaps, Ģirts, Karīna, Dāvis, Nellija, 

Sofija, Karlīna, Anna, Toms,  Katrīna(2), Alise, Bruno,  Evelīna(2),  Niko, Iļja, Marija. Četriem 

jaundzimušajiem tika dāvāti divi vārdi: Dominiks Jānis, Jānis Jāzeps, Annija Līna, Džellija Mia. 

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 2015.gadā Krustpils novadā deklarēts 61 jaundzimušais  

bērns, t.sk. Atašienes pagastā- 7, Krustpils pagastā- 12, Kūku pagastā- 19, Mežāres pagastā- 4, 

Variešu pagastā- 14, Vīpes pagastā- 5. 

Laulību reģistrēja 13 pāri. Viena laulība noslēgta ar ārzemnieku. Pirmajā laulībā stājās 9 

vīrieši un 7 sievietes, otrajā laulībā stājās 3 vīrieši un 4 sievietes, trešajā laulībā- 1 vīrietis un 2 

sievietes. 

 Dimanta kāzu jubilejā- 60 kopdzīves gados suminātas  divas ģimenes, zelta kāzās (50 

kopdzīves gados)- 6 ģimenes. Novadā rīkotajā Stipro ģimeņu pasākumā piedalījās viens Dimanta 

kāzu pāris, viens Zelta kāzu pāris un astoņi Sudraba kāzu (25 kopdzīves gadi) pāri. 

  2015.gadā reģistrēti 132 miršanas fakti. Mirušas  69 sievietes un 63 vīrieši. No 91-100 

gadu vecumam mirušas 7 sievietes un 1 vīrietis, no 81-90 gadu vecumam: 31 sieviete un 11 

vīrieši, no 71-80 gadu vecumam: 22 sievietes un 20 vīrieši, no 61-70 gadu vecumam: 7 sievietes 

un 14 vīrieši, no 51-60 gadu vecumam: 1 sieviete un 12 vīrieši, no 41-50 gadu vecumam 1 sieviete 

un 3 vīrieši, no 10-40 gadu vecumam: 2 vīrieši. 60,6% nāves cēlonis ir sirds un asinsvadu 

slimības, 21,2% - vēzis, ļaundabīgais audzējs, 4,5% plaušu slimības, 4,5% traumas. 

  Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 2015.gadā  miruši 146 novadā deklarētie iedzīvotāji., t.sk. 

Atašienes pagastā- 21, Krustpils pagastā- 19, Kūku pagastā- 59 (t.sk pansionātā 24), Mežāres 

pagastā- 15, Variešu pagastā- 19, Vīpes pagastā- 13.  

 2014.gadā Dzimtsarakstu nodaļā bija reģistrētas 18 laulības, 42 jaundzimušie, 97 miršanas 

gadījumi. 

 



Budžeta izpildes rādītāji 

Klasifikā- 

cijas kods 
Rādītāju nosaukums 

2014.gada 

izpilde 

2015.gada 

izpilde 

Plāns 

2016.gadam 

2016g. pret 

2014.g. 

 2016.g. pret 

2015.g. 

%  EUR %  EUR 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 7 507 092 7 145 498 6 827 771 
95 -361 594 96 -317 727 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 2 429 393 2 630 618 2 571 624 
108 201 225 98 -58 994 

1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2 004 261 2 177 305 2 157 212 
109 173 044 99 -20 093 

1.4. Īpašuma nodokļi 425 132 453 313 414 412 
107 28 181 91 -38 901 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 44 232 117 896 158 148 
267 73 664 134 40 252 

8.0.0.0. IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 952 1457 3400 
153 505 233 1 943 

9.0.0.0. 
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS 

NODEVAS 
8 802 9974 5915 

113 1 172 59 -4 059 

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 18 728 240   
1 -18 488 0 -240 

12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 907 204 4520 
22 -703 2216 4 316 

13.0.0.0. 

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA 

IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU 

PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS 

14 843 106021 144313 
714 91 178 

136 38 292 

21.0.0.0. MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI 903 734 891073 925373 
99 -12 661 104 34 300 

18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 4 129 733 2 947 800 2 490 529 
71 -1 181 933 84 -457 271 

18.6.4.0. 
no tiem Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 
1 177 213 1 047 157 1 386 309 

89 -130 056 132 339 152 

18.6.3.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas 

Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 
600 814 175835   

29 -424 979 0 -175 835 

19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 641 690 558 111 682 097 
87 -83 579 122 123 986 

  IZDEVUMI atbilstoši funkcionālajām kategorijām 7 605 117 8 867 300 7 126 718 
117 1 262 183 80 -1 740 582 



01.000 Vispārējie valdības dienesti 804 471 776 606 911 782 
97 -27 865 117 135 176 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 23 060 15 264 18 786 
66 -7 796 123 3 522 

04.000 Ekonomiskā darbība 49 621 47 102 54 219 
95 -2 519 115 7 117 

05.000 Vides aizsardzība 119 374 62 008 122 715 
52 -57 366 198 60 707 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 648 154 1 307 408 1 061 637 
79 -340 746 81 -245 771 

07.000 Veselība 0 0 12403 
      12 403 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 480 454 608128 704163 
127 127 674 116 96 035 

09.000 Izglītība 2 751 881 4131883 2611984 
150 1 380 002 63 -1 519 899 

10.000 Sociālā aizsardzība 1 728 102 1918900 1629029 
111 190 798 85 -289 871 

  IZDEVUMI atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem 7 605 117 8 867 300 7 126 718 
117 1 262 183 80 -1 740 582 

1100 Atalgojums 3 103 070 3158047 3086268 
102 54 977 98 -71 779 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 
736 030 878938 952820 

119 142 908 108 73 882 

2000 Preces un pakalpojumi 1 855 803 2017247 1862612 
109 161 444 92 -154 635 

3000 Subsīdijas un dotācijas 19 034 20580 20000 
108 1 546 97 -580 

4000 Procentu izdevumi 6 844 5354 8207 
78 -1 490 153 2 853 

6000 Sociālie pabalsti 276 283 205 660 224 310 
74 -70 623 109 18 650 

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 588 100 528 730 576 400 
90 -59 370 109 47 670 

5000 Pamatkapitāla veidošana 1 018 840 2 052 744 396 101 
201 1 033 904 19 -1 656 643 

8000 Dažādi izdevumi 1 113     
 

-1 113     

 



Pamatbudžeta ieņēmumi 2015.gadā sastādīja EUR  7145498 vai 100 % no precizētā plāna, 

kas ir par EUR 361594 mazāk nekā 2014.gadā.  Nodokļu ieņēmumu izpilde ir 101% apmērā, no 

kuriem ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastādīja 101%, savukārt ieņēmumi no 

nekustamā īpašuma nodokļa bija 1012% palielinājums salīdzinot ar 2014.gada izpildi ir EUR 

28348. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem izpilde ir EUR 891073 99% apmērā, kas ir par 1% 

vai 11812 mazāk nekā pērn. Neizpilde, galvenokārt, ir no ieņēmumiem par dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem, kas ir iepriekšējā gada līmenī. 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2015.gadā sastādīja EUR  7145498 vai 100 % no precizētā plāna, 

kas ir par EUR 361594 mazāk nekā 2014.gadā.  Nodokļu ieņēmumu izpilde ir 101% apmērā, no 

kuriem ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastādīja 101%, savukārt ieņēmumi no 

nekustamā īpašuma nodokļa bija 1012% palielinājums salīdzinot ar 2014.gada izpildi ir EUR 

28348. 

2015.gadā pašvaldībai ir EUR 106021 lieli ieņēmumi no nekustamā īpašuma, galvenokārt 

zemes pārdošanas, kas tika iesaistīti investīcijās pašvaldības teritorijā. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem izpilde ir EUR 891073 99% apmērā, kas ir par 1% 

vai 11812 mazāk nekā pērn. Neizpilde, galvenokārt, ir no ieņēmumiem par dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem, kas ir iepriekšējā gada līmenī. 

Pamatbudžeta izdevumi 2015.gadā bija EUR 8867300 apmērā vai 96% no plānotā. 

2015.gada izdevumi ir par EUR 1262183  lielāki nekā 2014.gadā, kam pamatā ir ieguldījumu  

skolu un kultūras objektu sakārtošanā, kam lielākais finansējuma avots iz aizņēmumi no Valsts 

kases. Procentuālais izdevumu pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir 17%. 

01.0 „Vispārējie valdības dienesti” iekļauti novada administrācijas, nodaļu, 6 pagasta 

pārvalžu administrācijas, 15 deputātu un aizdevumu procentu nomaksas izdevumi, kas 2015.gadā 

sastādīja 776606  apmērā vai 97% no plānotā. 

03.000 „Sabiedriskā kārtība un drošība” izdevumus veido Civilās aizsardzības dienesta 

uzturēšanas izdevumi, kas 2015.gadā bija EUR 15264 jeb 86% no precizētā plāna.  

04.000 „Ekonomiskā darbība” izdevumus veido Būvvaldes uzturēšanas izdevumu un ar 

tūrismu saistītie izdevumi, kas ir izlietoti 87% no precizētā plāna vai EUR 47102.  

05.000 „Vides aizsardzības” izdevumus EUR 62008 apmērā veido Vides un civilās 

aizsardzības dienesta uzturēšanas izdevumi, dienesta aktivitātes vides aizsardzības jomā, kā arī   

Zivju fonda līdzfinansētie projekti, un citi ar vides aizsardzību saistītie pasākumi. 



Koda 06.600 „Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”, izdevumi sastādīja EUR 1307408 

(98%).  Komunālās darbības nodrošināšanas izdevumi novada teritorijā sastādīja EUR 1203978  

un ar teritorijas plānošanu un attīstību saistītie izdevumi sastādīja EUR 103430.  

08.000 „Atpūtas, kultūra un reliģija” izdevumi ir EUR 608128 jeb 92% no precizētā plāna. 

Izdevumi palielinājušies par EUR  127067  vai 26%. Izdevumos iekļauti Spunģēnu sporta zāles, 7 

kultūras namu, 8 bibliotēku un citu kultūras pasākumu izdevumi. Novadā darbojas Atašienes 

bibliotēka, Krustpils pagasta bibliotēka, Kūku bibliotēka, Zīlānu bibliotēka, Mežāres bibliotēka, 

Antūžu bibliotēka, Medņu bibliotēka, Vīpes pagasta bibliotēka, Atašienes kultūras nams, Krustpils 

pagasta kultūras nams, Zīlānu kultūras nams, Mežāres pagasta kultūras nams, Antūžu kultūras 

nams, Variešu kultūras nams, Vīpes pagasta klubs. Sporta zāles, āra trenažieru  un sporta 

pasākumu izdevumi 2015.gadā bija 152717 EUR apmērā. Sporta un atpūtas pasākumu izpildi 

veidoja aktivitātes sakārtojot bērnu rotaļu lauku infrastruktūru Kūku, Variešu, Mežāres un 

Atašienes ciemos, vingrošanas iekārtām Vīpes ciemā un  iegādājoties slēpju inventāru, atbalstot 

sportistus un to organizācijas, kā arī uzsākta jauna kultūras un sporta objekta būvniecība- Zīlānu 

brīvdabas estrāde, kurš tiks pabeigts 2016.gadā.  Kultūras namu un bibliotēku izdevumi sastādīja 

392357 EUR. Savukārt nevalstisko organizāciju, kā arī citu kultūras aktivitāšu izdevumu segšanai 

izlietoti EUR 63 054. 

09.000 „Izglītība” izdevumi ir EUR 4131883, pret precizēto plānu 97%, kas ir uz pusi 

vairāk nekā 2014.gadā vai EUR 1380471. Pašvaldībai ir ļoti lieli izdevumi  EUR 468997 saistīti ar 

savstarpējo norēķinu veidā nododamiem līdzekļiem par citu pašvaldības izglītības iestāžu sniegto 

maksas pakalpojumiem. Bez tam pašvaldība nodrošina bezmaksas ēdināšanu Krustpils novada 

pašvaldībā deklarētajiem skolēniem, kas mācās pašvaldības skolās un daļēji apmaksātu ēdināšanu 

skolēniem, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs. 2015.gadā pašvaldība pabeidza Variešu 

sākumskolas piebūves būvniecības darbus, kuru finansēšanai tika ņemts aizdevums no Valsts 

kases uz 20 gadiem. Novadam ir 7 izglītības iestādes, no kurām viena ir vidusskola, viena 

speciālās internātskola un 5 pamatskolas. Krustpils novadā izglītību nodrošina pastarpinātas 

pārvaldes institūcijas, kas realizē pamatizglītības, vidējās izglītības programmas un pirmsskolas 

izglītības programmu: Krustpils pamatskola, Sūnu pamatskola, Mežāres pamatskola, Vīpes 

pamatskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Variešu sākumskola, Antūžu speciālā 

internātpamatskola.  Novadā darbojas mūžizglītības  iestāde “Māzers”. Vispārizglītojošo skolu 

izdevumi 2015.gadā bija EUR 2105650 vai par  EUR 26799 vairāk nekā 2014.gadā. 

10.000 „Sociālā nodrošināšana” izdevumi 2015.gadā bija EUR 799068.  Sociālā dienesta 

izdevumi 2015.gadā bija 474447, no kuriem pabalstos izmaksāti 131994 EUR, bet par 

pakalpojumiem sociālās aprūpes iestādēs samaksāti EUR 189535. Bez tam bāriņtiesas izdevumi 



2015.gadā bija EUR 62835. Nodarbinātības aģentūras programmas realizācijai iedzīvotāju 

nodarbināšanas pasākumiem izlietoti EUR 13483. Pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” izdevumi 

2015.gadā bija EUR 1525784. 

 2015.gadā  no Valsts kases saņemti aizņēmumi EUR 1644044 apmērā, atmaksāto 

aizņēmumu apmērs bija EUR 238187. Aizņēmumu kopapjoms sastāda 4% no budžeta 

ieņēmumiem. 

 

Krustpils novada pašvaldības debitoru (nekustamā īpašuma nodokļa un maksājumu par 

komunālajiem pakalpojumiem) parādi uz 2016.gada 1.janvāri  
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Atašienes pagasts 8504 7711 -793 17407 17904 497 32040 31007 -1033 

Krustpils pagasts 24120 27893 3773 19587 21675 2088 36154 40459 4305 

Kūku pagasts 25545 25845 300 87103 96072 8969 106337 109208 2871 

Mežāres pagasts 20184 22746 2562 29698 33570 3872 49261 47659 -1602 

Variešu pagasts 14302 15061 759 38911 38126 -785 62231 63021 790 

Vīpes pagasts 10797 10093 -704 10865 12283 1418 20521 20800 280 

Kopā 103452 109349 5897 203571 219630 16059 306544 312154 5611 

 

Krustpils pašvaldības budžeta kopējais parādu apmērs ir palielinājies, līdz ar to pagastu 

pārvaldēm netiek novirzīts finansējums par konkrētā parāda lielumu. Budžetā ieņēmumi no 

komunālajiem ieņēmumiem ir plānoti iepriekšējo periodu ieņēmumu apmērā.    

             

  



2015.gada izdevumi bija EUR 7145498, kas ir par EUR  361594 mazāki nekā 2014.gadā, 

Izdevumi 2016.gadam plānoti EUR 6827771 apmērā, kas ir par EUR 317727 mazāk nekā 

2015.gadā. Budžetā ir ieplānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē par kopējo summu EUR 161980. 

2015.gada budžetā  tika segts ar skolēnu ēdināšanu saistītās izmaksas 100% apmērā novada 

izglītības iestādēs novadā dzīvojošajiem un pusdienu izmaksas 50% apmērā skolēniem, kuri 

deklarēti Krustpils novada pašvaldībā, bet mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs.  

 

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2015.gadā 



Izdevumu struktūra 2015.gadā 

 

 

Administrācijas darbības nodrošināšanai izdevumus  veido, izdevumi novada vadībai, 

deputātiem, komitejām un komisijām, Administratīvās nodaļai (2015.gadā- Kanceleja un 

Nekustamā un juridiskā nodaļa),  Finanšu un grāmatvedības nodaļai, Attīstības nodaļai, 

Dzimtsarakstu nodaļai, Komunālās saimniecības nodaļai, Vides un civilās aizsardzības dienestam, 

Būvvaldei, Sociālajam dienestam, Bāriņtiesai, pasākumiem, kas saistīt ar izglītības pārvaldes 

uzturēšanu un savstarpējiem norēķiniem par pakalpojumiem, ko sniedz citu pašvaldību izglītības 

iestādes, kopējie novada kultūras pasākumi, Nevalstisko organizāciju atbalstam un sporta 

atbalstam, kā arī saņemtā mērķa dotācijas pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” un Antūžu 

speciālai internātpamatskolai. Krustpils novada pašvaldības plānotais administrācijas budžets 

plānots iepriekšējā gada līmenī. 2016.gadā paredzēti līdzekļi. Administrācijas budžetā ir plānoti 

izdevumi nodaļu darbībai, kā arī savstarpējo norēķinu starp izglītības iestādēm izdevumu segšanai 

EUR 500000.  2016.gadā ir ieplānots atbalsts uzņēmējdarbībai, tūrismam un sportam, nevalstisko 

organizāciju atbalstam. Krustpils novada pašvaldībā 2016.gadā ir palielinājums atlīdzībai par 

kopējo summu EUR 68825 jeb 9%. 



 

Atašienes pagasta pārvaldes ieņēmumi 2015.gadam sastādīja EUR 386563, kas ir 95% no 

plānotā.  Nekustamā īpašuma nodokļa izpilde bija 100%, savukārt ieņēmumi no sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem sastādīja EUR 17525 vai 95% no plānotā. Iedzīvotāju parādi par 

pakalpojumiem uz gada beigām bija EUR 17904, kas ir vienlīdzīga summa gada laikā 

iekasētajam. 

Atašienes pagasta pārvaldes izdevumi 2015.gadā bija  EUR 309081. Pārvaldes uzturēšanas 

izdevumi 2015.gadā bija EUR 41540, kas ir par EUR 5784 vairāk nekā plānotais 2016.gadam. 

Kultūras iestāžu uzturēšanai 2015.gadā izlietoti  EUR 38870, 2016.gadam plānoti  EUR 60774, 

kas ir par 56% vairāk nekā pērn. Izglītības izdevumi 2015.gadā bija  EUR 252176. Atašienes 

pagasta pārvalde 2015.gadā ir uzsākusi sakārtot ģimenes ārsta prakses vietas telpas. Tika veikta 

kanalizācijas tīkla rekonstrukcijas darbi Atašienes ciemā un pabeigta bērnu rotaļu laukuma 

rekonstrukcija Atašienes ciemā, uzsākti darbi pie kultūras nama ēkas pārbūves darbu 

projektēšanas. 



 

Atašienes pagasta pārvaldes ieņēmumi 2016.gadam sastāda EUR 419937, bet izdevumi 

EUR 431434. Atašienes pagastā pārvaldē strādājošajiem palielinātas algas par 22%. Atašienes 

pagasta pārvaldē ir  27.74  slodzes, kas tiek finansētas no pamatbudžeta, atalgojuma fonds  šim 

mērķim ir 173065 EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, slodžu skaits ir palielinājies par 0.75. 

Vidējā mēnešalga – 519 EUR. Atašienes vidusskolā ir noteiktas 14.39 slodzes pedagoģiskajiem 

darbiniekiem, kas tiek finansēti no valsts budžeta. Vidējā alga pedagoģiskajam darbiniekam 

Atašienes vidusskolā ir 522 EUR. Kopā Atašienes pagasta pārvaldē ir 42.12 slodzes. Viena 

skolēna izmaksas 2016.gadam ir 113.05 EUR. Ieņēmumos ir paredzēti ieņēmumi no nekustamā 

īpašuma pārdošanas  20000 EUR apmērā, kas tika novirzīti pamatlīdzekļu (mikroautobuss, tenisa 

galds, bungas, bibliotēkas aprīkojums un bērnu stūrīša izveide bibliotēkā) iegādei un remontu 

veikšanai. Ieņēmumu neizpildes gadījumā, pamatlīdzekļu iegāde un remonti netiks veikti. 

2016.gadā tiks pabeigti darbi pie ģimenes ārsta prakses vietas pieejamības nodrošināšanas. 

Atašienes pagasta pārvaldē no pašvaldības budžeta investīcijām pieejamā finansējuma tiek plānots 

pabeigt  - Tehniskā projekta izstrādi un apmaksāt ekspertīzes izdevumus Atašienes kultūras nama 

pārbūve  8000 EUR. No valsts budžeta piešķirtajai  dotācijai 5000 EUR projektam “Inventāra 

iegāde brīvdabas kultūras pasākumu norisei Krustpils novada Atašienes ciemā”, paredzēts arī 

līdzfinansējums 4000 EUR apmērā. Paredzēti līdzekļi no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem 

kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai Atašienes ciemā 10805 EUR.  

Krustpils pagasta pārvaldes ieņēmumi 2015.gadā bija EUR 717452 vai 99% no plānotā. 

Nekustamā īpašuma  nodoklis iekasēts EUR 108801 vai 101% apmērā. Ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem  iekasēti EUR 41792. Iedzīvotāju parādi uz gada beigām sastādīja EUR 21675, 



kas ir gandrīz puse no gada ieņēmumiem.  Krustpils pagasta pārvaldes ieņēmumi 2016.gadā 

plānoti EUR 671431 apmērā.  

 

Krustpils pagasta pārvaldes izdevumi 2015.gadā bija EUR 454002, bet 2016.gadam 

izdevumi  plānoti EUR 650659.  Atalgojuma palielinājums 2016.gadā,  salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu ir 15%. Krustpils pagasta pārvaldē ir  26.9  slodzes, kas tiek finansētas no pamatbudžeta, 

atalgojuma fonds  šim mērķim ir  177682 EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, slodžu skaits ir 

samazinājies par 0.15.Vidējā mēnešalga – 550 EUR. Krustpils pamatskolā ir noteiktas 33.48 

slodzes pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas tiek finansēti no valsts budžeta. Vidējā alga 

pedagoģiskajam darbiniekam Krustpils pamatskolā ir 546 EUR. Kopā Krustpils pagasta pārvaldē 

ir 60.38 slodzes. Viena skolēna izmaksas 2016.gadam ir 64.25 EUR. Krustpils pamatskolā plānots 

izveidot zēnu mājturības kabinetu skolas telpās, izveidot zibesnsaizsardzības sistēmu un remontēt 

katlu māju. Krustpils pagasta pārvalde plāno uzsākt kapsētu digitalizāciju Grīvas un Ķaupu 

kapsētās. Kultūras namā plānoti ansambļa “Krustpilieši” 40 gadu jubilejas svinības, kā arī teātra 

“Savējie” 30 gadu jubilejas svētki. Tāpat pagasta pārvaldes plāno veselības aprūpes 

nodrošinājumu 2000 EUR apmērā. 2016.gada plānoti līdzekļi  Spunģēnu sporta zāles inventāra 

bāzes uzlabošanai EUR 10000 apmērā. No dabas resursu nodokļa ieņēmumiem vides sakārtošanas 

nolūkā plānots ierīkot atpūtas vietu pie Daugavas par 2000 EUR. Tāpat no ceļu un ielu fonda 

mērķa dotācijas novirzīti 7000 EUR gājēju celiņa projektēšanai no  Spuņģēniem līdz Jēkabpilīj. 

2016.gadā tiks pabeigta Spunģēnu ciematā ielas asfaltēšanas un labiekārtošanas darbi. 

Kūku pagasta pārvaldes ieņēmumi 2015.gadā bija EUR 789497 vai 91% no plānotā, 

2016.gadam plānoti EUR 831683, bet izdevumi 2015.gadā sasniedza EUR 691958 apmēru. 



 

 Pārvaldes uzturēšanai un kredītu % nomaksai izlietoti EUR 63737. Komunālās 

saimniecības ieņēmumi 2015.gadā bija EUR 72540 vai 85%, iedzīvotāju parādi par komunālajiem 

pakalpojumiem sastādīja EUR 96072, kas ir 125% no iekasētā. Komunālās saimniecības 

izdevumiem Kultūras nama uzturēšanai un pasākumiem 2015.gadā izlietoti EUR 73929. 

Bibliotēku izdevumi 2015.gadā bija  EUR 52128. Sūnu pamatskolas un citiem ar izglītību 

saistītiem pasākumiem 2015.gadā Kūku pagasta pārvalde ir izlietojusi EUR 378226.  2015.gadā 

tika veikta Sūnu pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija par kopējo summu EUR 354825, ko 

plānots finansēt no Valsts kases aizņēmuma uz 15 gadiem. No Kūku pagasta pārvaldes kredītu 

resursiem tika līdzfinansēta 63% apmērā ERAF projekta „Ūdensaimniecības attīstība Krustpils 

novada Krustpils pagasta Jaunās muižas ciemā  2.kārta” realizācija. Kūku pagasta pārvaldes 

ieņēmumi 2016.gadam plānoti EUR 831683, bet izdevumi EUR 783621. Ieņēmumos ir paredzēti 

ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas  33000 EUR apmērā, kas tika novirzīti 

pamatlīdzekļu (mikroautobusa, automašīnas, biroja tehnikas, krēslu u.c. ) iegādei un remontu 

veikšanai. Ieņēmumu neizpildes gadījumā, pamatlīdzekļu iegāde un remonti netiks veikti. Kūku 

pagasta pārvaldē ir  39.67  slodzes (samazinātas par 0.61), kas tiek finansētas no pamatbudžeta, 

atalgojuma fonds  šim mērķim ir  274874 EUR, kas ir par 7% vairāk nekā 2015.gadā. Vidējā 

mēnešalga – 586 EUR. Sūnu pamatskolā ir noteiktas 22.38 slodzes pedagoģiskajiem darbiniekiem, 

kas tiek finansēti no valsts budžeta. Vidējā alga pedagoģiskajam darbiniekam Sūnu pamatskolā ir 

536 EUR. Kopā Kūku pagasta pārvaldē ir 61.44 slodzes. Viena skolēna izmaksas 2016.gadam ir 

88 EUR.  2016.gadā ir plānots uzlabot skolas materiāltehnisko bāzi 6000 EUR apmērā. 2016.gadā 

plānots pabeigt Zīlānu estrādes būvdarbus par kopējo summu – 126 980 EUR, kas tiks segts no 

aizņēmuma no Valsts kases.   



Mežāres pagasta pārvaldes ieņēmumi 2015.gadā bija EUR 389645 vai 91% no plānotā, bet  

2016.gadā plānoti EUR 405667. Izdevumi 2015.gadā sastādīja EUR 232593 vai 97% no plānotā, 

bet izdevumi 2016.gadā plānoti  EUR 399654.  Kopējais saistību apmērs Mežāres pagasta 

pārvaldē 2015.gadā bija EUR 26065 (atmaksa), kas gadā ir 6.8% no pamatbudžeta ieņēmumiem. 

2015 gadā tika atjaunots  Mežāres ciema bērnu rotaļu laukumu un uzstādīti  āra trenažieri. 

Pārvaldes uzturēšanai un kredītu procentu nomaksai 2015.gadā izlietoti EUR 62264. Komunālās 

saimniecības ieņēmumu daļa sastādīja EUR 70265, bet iedzīvotāju parādi bija EUR 33570 vai 

nedaudz vairāk par pusi no iekāsētās summas.  Komunālās saimniecības darbības nodrošināšanai 

izdevumi 2015.gadā bija EUR 104203. Kultūras iestāžu (kultūras nams, bibliotēka) darbības 

nodrošināšanai  tika izlietoti EUR 48753. 2016.gadā Mežāre notiks Novada svētki. Izglītībai 

2015.gadā iztērēti EUR 173403.  

 

Mežāres pagasta pārvaldē ir  20.06  slodzes, kas tiek finansētas no pamatbudžeta, 

atalgojuma fonds  šim mērķim ir  138391 EUR, palielinājums 15%. Vidējā mēnešalga – 574 EUR. 

Mežāres pamatskolā ir noteiktas 10.17 slodzes pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas tiek finansēti 

no valsts budžeta. Vidējā alga pedagoģiskajam darbiniekam Mežāres pamatskolā ir 523.80 EUR. 

Kopā Mežāres pagasta pārvaldē ir 30.23 slodzes. Viena skolēna izmaksas 2016.gadam ir 87 EUR. 

Šogad plānots atjaunot  Mežāres kultūras nama skatuves aprīkojumu par 10000 EUR. Mežāres 

ciema katlumājas remontam no dabas resursu nodokļa plānots novirzīt  20000 EUR. 

 Variešu pagasta pārvaldes 2015.gada ieņēmumi  bija EUR 450643 vai 100%, 2015.gadā 

plānoti ieņēmumi EUR 543437 apmērā. Savukārt, izdevumu daļa 2015.gadā sastādīja EUR 

403865, bet 2016.gadā plānots apgūt  EUR 461301. 2015.gada budžetā tika pabeigta Variešu 



sākumskolas piebūves - mācību telpu un sporta zāles būvniecība, kur finansējums ir nodrošināts ar  

aizdevumu no  Valsts kases EUR 978289 apmērā. 2015.gadā tika arī iegādāts aprīkojums mācību 

klasēm un sporta zālei, ņemot aizdevumu Valsts kasē. No dabas resursu nodokļa ieņēmumiem tika 

turpināts darbs pie  ūdensvada rekonstrukcijas Medņu ciemā, Variešu pagasta pārvaldes saistību 

apjoms 2015.gadam bija 24.98% apmērā. 

 

 Pārvaldes darbības nodrošināšanai uz % nomaksai 2015.gadā tika izlietoti EUR 58039. 

Komunālās saimniecības ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2015.gadā saņemti 

EUR 63851 apmērā  vai 97%. Iedzīvotāju parādi uz 2015.gada beigām bija EUR 38126. 

Komunālās saimniecības izdevumi 2015.gadā bija EUR 101836. Kultūras iestāžu (Antūžu un 

Variešu kultūras nami, Medņu un Antūžu bibliotēkas) darbības nodrošināšanai tika izlietoti EUR 

63781. Ar izglītību saistītiem izdevumiem pagasta pārvalde 2015.gadā izlietojusi EUR 180209. 

Variešu pagasta pārvaldē ir  26.9  slodzes (plus 0.15), kas tiek finansētas no pamatbudžeta, 

atalgojuma fonds  šim mērķim ir  179790 EUR. Vidējā mēnešalga – 557 EUR. Variešu 

sākumsskolā ir noteiktas 9.82 slodzes pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas tiek finansēti no valsts 

budžeta. Vidējā alga pedagoģiskajam darbiniekam Variešu  sākumsskolā ir 469 EUR. Kopā 

Variešu pagasta pārvaldē ir 36.72 slodzes. Viena izglītojamā izmaksas 2016.gadam ir 104.28 

EUR. 2016.gadā ir plānots uzlabot skolas tehnisko bāzi 6000 EUR apmērā. Bērnu rotaļu laukuma 

izveidei Variešu ciemā tika novirzīti EUR 7748 EUR. Savukārt speciālajā budžeta paredzēti  EUR 

22000 ūdensvada rekonstrukcijai Medņu ciemā, Ūdenssaimniecības attīstība Variešu pagasta 

Antūžu ciemā 4000 EUR, kā arī energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošanai Variešu ciemā 

1.kārtai 5000 EUR. 



 

Vīpes pagasta pārvaldes ieņēmumi 2015.gadā bija EUR 331264 apmērā vai 88% no 

plānotā, bet 2016.gadam plānoti EUR 319110 apmērā. Izdevumu daļa 2015.gadā sastādīja EUR 

311940 vai 97% no plānotā, savukārt 2016.gada plānotie izdevumi  ir EUR 312879. 2015.gadā 

tika pabeigta  ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Vīpes ciemā 2.kārta” 

par kopējo summu EUR 131520, kur līdzfinansējuma daļas nodrošinšanai 15% apmērā no kopējās 

summas tiek plānots aizņēmums no Valsts kases uz 10 gadiem EUR 25899 apmērā, realizācija. 

Tika uzstādītas vingrošanas iekārtas jauniešiem Vīpes ciemā. 

Pārvaldes darbības nodrošināšanai un aizņēmumu % nomaksai 2015.gadā izlietoti EUR 

43458. Komunālās saimniecības darbības nodrošināšanai izlietoti EUR 48570. Saņemti ieņēmumi 

no maksas pakalpojumiem EUR 6825, iedzīvotāju parādi sastāda EUR 12283, kas ir divreiz 

lielāko nekā gada laikā iekasēts. Kultūras iestāžu (klubs un bibliotēka) darbības nodrošināšanai 

izlietoti EUR 38010. Savukārt izglītībai novirzīti EUR 181902. 

 

Vīpes pagasta pārvaldē ir  22  slodzes, kas tiek finansētas no pamatbudžeta, atalgojuma 

fonds  šim mērķim ir  136458 EUR, atalgojuma palielinājums 7%.Vidējā mēnešalga – 517 EUR. 

2016.gada budžetā ūdensvada remonta Vīpes ciemā novirzīti 3000 EUR, bet energoefektivitātes 

un mikroklimata uzlabošanas pasākumiem Vīpes pamatskolas ēkā plānots ieguldīt 51145 EUR. 

Speciālais budžets ieņēmumos  2014.gadā bija izpildīts EUR 583943 apjomā, no kuriem 

ieņēmumi no dabas resursu nodokļa bija EUR 181842, mērķa dotācija ceļu un ielu fondam EUR 

241872, atgriezti projektu priekšfinansēšanas līdzekļi no iepriekšējiem periodiem (galvenokārt 

atkritumu izgāztuvju rekultivācija) EUR 159993.  Speciālā budžeta ieņēmumi 2015.gadam sastāda 



EUR 499036, kur mērķa dotācija ceļu un ielu fondam ir plānota  EUR 254036, kas ir par EUR 

5861 vairāk nekā 2014.gadā. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānoti EUR 

245000, no kuriem EUR 66000 ir transferts no pamatbudžeta pēc Kohēzijas fonda atkritumu 

izgāztuvju projektu rekultivācijas priekšfinansējuma atgriešanas speciālajā budžetā. 

Sociālās nodrošināšanai novadā darbojas divas patstāvīgas iestādes- Sociālais dienests un 

pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža”. Novadā ir ievēlēta arī Bāriņtiesa. Sociālai nodrošināšanai, 

administrēšanai un sociālo funkciju veikšanai 2015.gadā izlietoti EUR 1918900. 2016.gadam šiem 

mērķiem plānoti 1629029, kas ir par 15% mazāk nekā 2015.gadā. 

Sociālā dienesta darbības rezultātā ir veikti dažādi sociālā atbalsta pasākumi: 

Pabalsta veids 2014. 2015. Rezultāts 

pret 2014. 

gadu 

Komentārs pie rezultāta 

Sociālie pabalsti 

kopā 

107537 95256 -12281  

Pabalsts garantētā 

minimālā ienākumu 

(GMI) līmeņa 

nodrošināšanai  

46811 

248pers./ 

117 ģim. 

 

28329 

176 pers. 

/83 ģim. 

-18482 Preventīvā darba rezultātā, personām 

izdodas atrast algotu vai gadījuma 

darbus, sasniedzot pensijas vecumu gan 

personām iegūstot invaliditāti, trūcīgo 

personu skaits samazinās 

Dzīvokļa pabalsts īres 

un komunālo 

maksājumu segšanai 

8541 

189 

pers./ 

66 ģim. 

7515 

165 pers. 

/66 ģim. 

-1026 Samazinoties trūcīgo personu skaitam, 

samazinās iespēja saņemt mājokļa 

pabalstu, savukārt palielinās citu 

kategoriju saņēmu loks- tās ir personas, 

kurām noteikta invaliditāte, 

maznodrošinātās personas, vientuļie 

pensionāri  

Mājokļa pabalsts 

kurināmā iegādei 

27848 

487 

pers./ 

246 ģim. 

26125 

470 pers. 

/245 ģim. 

-1723 Samazinoties trūcīgo personu skaitam, 

samazinās iespēja saņemt mājokļa 

pabalstu, savukārt palielinās citu 

kategoriju saņēmu loks- tās ir personas, 

kurām noteikta invaliditāte, 

maznodrošinātās personas, vientuļie 

pensionāri 

Vienreizējs pabalsts 

ārkārtas situācijā 

2606 

7 pers./  

4 ģim. 

3698 

25 pers./ 

7 ģim. 

+1092 Iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, 

rodoties ārkārtas situācijai 

Sociālās garantijas 

bārenim un bez 

vecāku gādības 

palikušajam bērnam, 

kurš ir ārpusģimenes 

aprūpē, kā arī pēc 

aprūpes izbeigšanās  

8349 

15 pers. 

9568 

11 pers. 

+1219 Palielinājies bērnu bāreņu skaits, kuri 

atgriežas pašvaldībās, beidzoties 

ārpusģimenes aprūpei, sakarā ar 

pilngadības sasniegšanu 

t.sk. 
vienreizējs pabalsts 

patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai 

129 

1 pers. 

520 

4 pers. 

+391 Palielinājies bērnu bāreņu skaits, kuri 

atgriežas pašvaldībās, beidzoties 

ārpusģimenes aprūpei, sakarā ar 

pilngadības sasniegšanu 

vienreizējs pabalsts 499 1000 +501 Palielinājies bērnu bāreņu skaits, kuri 

atgriežas pašvaldībās, beidzoties 



sadzīves priekšmetu 

un mīkstā inventāra 

iegādei 

2 pers. 4 pers. ārpusģimenes aprūpei, sakarā ar 

pilngadības sasniegšanu 

pabalsts ikmēneša 

izdevumu segšanai 

7721 

14 pers. 

5039 

11 pers. 

-2682 Samazinājies to bāreņu skaits, kuri 

mācās sekmīgi 

pabalsts 

audžuģimenei 

21 

1 bērns 

/1 ģim. 

1472 

2 bērni 

/2 ģim. 

 

+1451  

Pabalsts aprūpei 9661 

53 pers./ 

50 ģim. 

20021 

86 pers./ 

78 ģim. 

+10360 Palielinās to personu skaits, kuri 

saņēmuši ģimenes ārsta apliecinājumu 

par aprūpes nepieciešamību un izvērtēts 

nepieciešamais aprūpes līmenis  

Citi atbalsta 

pasākumi un 

kompensācijas 

iedzīvotājiem t.sk. 

30605 30488 -117  

Pabalsts bērna 

izglītībai 

3700 

37 bērni 

5300 

53 bērni 

+1600 Palielinājies to bērnu skaits, kuri 2015. 

gadā uzsākuši mācības jebkurā no 

izglītības iestādēm 

Bērna piedzimšanas 

pabalsts 

15823 

62 ģim. 

13186 

53 ģim. 

-2637  

Pabalsts politiski 

represētām personām 

5328 

37 pers. 

4752 

32 pers. 

-576  

Pabalsts bēru 

gadījumā 

5754 

41 

gadījums 

7250 

61 

gadījums 

+1496  

  

Samaksai par pansionātu iemītnieku un bāreņu namā ievietoto bērnu uzturēšanu 2015.gadā 

tika novirzīti EUR 189535 (2014.gadā EUR 202078). 

Pašvaldības aģentūrā “Jaunāmuiža”- pansionātā ir 250 vietas. Uz 2016. gada 1. janvāri tajā 

dzīvoja 193 iemītnieki, no tiem 83 invalīdi, 42 klienti ir guloši. Institūcijā dzīvojošo vidējais 

vecums ir 70,8 gadi. Personas, kas iestājušās līdz 01.01.1998.   -  16. 2015. gadā pansionātā 

iestājās 51 persona, izstās 63 personas (t.sk. mirušas 48 personas) . Pašvaldības aģentūras 

„Jaunāmuiža” budžets  2015.gadā bija EUR 1356728,  2016.gadam  plānoti  EUR 1196778.  

2015.gadā tik pabeigta ar ūdenssaimniecības sakārtošanu saistīta 2.kārtas projekta realizācija, kur 

kopējās izmaksas plānotas EUR 459722, kur 85% sedz ERAF, bet 15% nodrošinājumam ir 

piešķirts aizņēmumu no Valsts kases.  

Bāriņtiesa 

Bāriņtiesā 2015.gadā tika pieņemti kopā 80 lēmumi, 9 no tiem adopcijas jautājumos. Ar 

bāriņtiesas lēmumiem 14 personām tika pārtrauktas nepilngadīgo bērnu aizgādības tiesības, no tā 

7 mātēm, 7 tēviem. Pieciem vecākiem (četrām mātēm un vienam tēvam) tika atjaunotas  

pārtrauktās nepilngadīgo bērnu aizgādības tiesības.  



Bārintiesa 2015.gadā ir veikusi 381 apliecienājumu, no kuriem: 

Atašienes pagasta pārvaldē veikti 106 apliecinājumi, 

Mežāres pagasta pārvaldē veikti 40 apliecinājumi, 

Kūku pagasta pārvaldē veikti 92 apliecinājumi,  

Krustpils pagastā 21 apliecinājumi, 

Variešu pagastā veikti 87 apliecinājumi,  

Vīpes pagasta pārvaldē veikti 35 apliecinājumi.  

Papildus iedzīvotājiem tika sniegta palīdzība prasības sniegšanai tiesā par uzturlīdzekļu 

piedziņu, sniegtas konsultācijas par paternitātes noteikšanu, apstrīdēšanu, laulības šķiršanu, 

mantojuma nokārtošanu. 

Krustpils novada pašvaldības ārpusģimenes aprūpē 2015.gadā kopā atrodas 38 bērni – 

audžuģimenē  1 bērns; aizbildnībā  16 bērni, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā 11 bērni („Kalkūnos”- 4, „Līkumos”- 6, „Pļavniekos”-1.). Kopā tika adoptēti divi bērni, 

abi no bāreņu nama „Līkumi”. 

Bāriņtiesa regulāri veica ģimeņu apsekošanu arī kopā ar sociālo dienestu, notika intensīva 

sadarbība ar policiju (gan nepilngadīgo lietu inspektoriem, gan citāda veida policiju), ar 

psihologiem. Tika izsniegti norīkojumi bezmaksas psihologa konsultāciju saņemšanai ģimenēm 

krīzes situācijās. 

Antūžu speciālā internātpamatskola 

Antūžu speciālā internātpamatskola ir Krustpils novada speciālā izglītības iestāde, kura 

īsteno speciālās izglītības programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un nodrošina 

diennakts uzturēšanos mācību iestādē. 2015./2016.m.g. skolā mācās 81 skolēni, ir 12 klašu 

komplekti, 7 audzināšanas grupas, tai skaitā pirmskolas. 2015. gada septembrī skolā tika uzņemti 

20 audzēkņi. Saimnieciskajā gadā iestādes funkciju un uzdevumu izpildei, atbilstoši prioritātēm un 

vajadzībām izmantoti 667063 EUR, no tiem 3132 EUR kapitālizdevumu segšanai. 

Speciālais budžets 

2015.gada speciālā budžeta ieņēmumi bija EUR 474857 vai 92% no plāna. Dabas resursu 

nodokļa ieņēmumi sastādīja EUR 220819. Speciālais budžets ieņēmumos 2016.gadam sastāda 

EUR 507304, kur mērķa dotācija ceļu un ielu fondam ir plānota  EUR 274059. Ieņēmumi no 

dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānoti EUR 233245. 

Speciāla budžeta izdevumu daļa 2015.gadā bija EUR 427147 vai 70% Izdevumu daļa 

2016.gadam sastāda EUR 696169, kur ir iesaistīti ieņēmumi  un izdevumi, kas atrunāti budžeta 

pielikumos, kā arī plānots uzsākt Lauku attīstības programmas 2014.-2020.pasākuma 



"Pamatpakalpjumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvarā projekta realizāciju par ko 

iesaistīti ceļu fonda līdzekļi 26160 EUR. No ceļu un ielu fonda līdzekļiem ir plānots izveidot ielas 

pagaismojumu Atašienes pagastā un Gājēju un veloceliņa izbūves no Spunģēniem līdz Jēkabpils 

pilsētai tehniskās dokumentācijas izstrādāšanu. 

No dabas resursu nodokļa plānots  daļēji finansēt Vides un civilās aizsardzības dienesta 

darbību, kā arī citus ar vides aizsardzību saistītos pasākumus un investīcijas , kas transferta veidā 

tiks novirzīts uz pamatbudžetu. 

 

Informācija par būvniecības norisēm KRUSTPILS novadā 2015. gadā 

Ekspluatācijā nodotie objekti /Pasūtītājs – juridiska persona/ Krustpils novada administratīvajā 

teritorijā  (Būvvaldes informācija) 

Būves nosaukums, adrese  Pasūtītājs Kopējās 

izmaksas 

(EUR) 

1.  Mežāres pagasta autoceļu Nr. 3-20 

“Buntiki - Endzeļi” 0,28 km un Nr. 3-22 

“Buntiku Kalte - Līvānu māja” 0,47 km 

rekonstrukcija, Mežāres pag., Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

46058,08 

2.   Malkas šķūņa jaunbūve, Ceriņu iela 1, 

Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldības Atašienes 

pagasta pārvalde 

4634,00 

3. DUS un tehnoloģisko iekārtu 

remontdarbnīca, “Ābeles”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads 

SIA “Latgran” 27117,61 

4.  SIA “Vārpas” svaru mājas pārbūve, 

“Vārpas”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

SIA „Vārpas” 10833,45 

5. Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils 

novada Vīpes ciemā (2.kārta), c.Vīpe, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

150355,05 

 6. Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils 

novada Variešu ciemā (2.kārta), c. Varieši, 

Variešu pagasts, Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

304411,26 

7. Ūdenssaimniecības attšitība Krustpils 

novada Jaunās muižas ciemā (2.kārta) “Jaunā 

muiža”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

378435,27 

8. Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils 

novada Krustpils pagasta Spunģēnu ciemā 

(2.kārta), c.Spunģēni, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads  

Krustpils novada 

pašvaldība 

 

135685,82 

9.   20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-

5549, “Jaunieši”, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads 

A/S “Sadales tīkls” 

Ziemeļaustrumu 

reģions 

38385,80 

10.  20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP- A/S “Sadales tīkls” 60194,16 



5231, “Centrs”, Spunģēni, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads 

Ziemeļaustrumu 

reģions 

11.  20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-

5517, F-1, “Zalāni”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads 

A/S “Sadales tīkls” 

Ziemeļaustrumu 

reģions 

28040,75 

12. 20 kV EPL rekonstrukcija pie LN-5511, 

Mežāres pagasts, Krustpils novads 

A/S “Sadales tīkls” 

Ziemeļaustrumu 

reģions 

27085,85 

13. 20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-

5201, “Zāģētava”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads 

A/S “Sadales tīkls” 

Ziemeļaustrumu 

reģions 

39770,58 

14. Sūnu pamatskolas sporta laukuma 

rekonstrukcija (3.kārta- šķēršļu joslas izbūve), 

“Sūnu pamatskola”, Skolas iela 1, Kūkas, Kūku 

pagasts, Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

125921,45 

15. Lauksaimniecības mašīnu un tehnikas 

novietnes jaunbūve, “Piņņu darbnīca”, Varieši, 

Variešu pagasts, Krustpils novads 

z/s “Eglaine” 71069,78 

16. Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana 

Spunģēnu ciemā (1.kārta), c. Spunģēni, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

55779,31 

17. Sūnu pamatskolas sporta laukuma 

rekonstrukcija (2.kārta-Sūnu pamatskolas 

bērnu rotaļu laukuma izbūve), Kūkas 5, Kūku 

pagasts, Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

22640,07 

18. Piebraucamā ceļa izbūve uz PGV “Rīga-

Daugavpils” krānu mezglu D9, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads 

A/S “Latvijas Gāze” 61230,90 

19. Sūnu pamatskolas sporta laukuma 

rekonstrukcija (1.kārta- Sūnu pamatskolas 

stadiona izbūve), Skolas iela 1, Kūku pagasts, 

Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

151632,30 

20. Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija, 

“Bāzes stacija”, Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novads 

SIA “TELE2” 18233,00 

 

Ekspluatācijā nodotie objekti par privātajiem līdzekļiem Krustpils novada administratīvajā 

teritorijā (Būvvaldes informācija) 

Būves nosaukums, adrese  Kopējās 

izmaksas 

(EUR) 

1. Dārza mājas rekonstrukcija, d/s “Lauktehnika”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads 

 

10000,00 

2. Kūts jaunbūve, Liepu iela 19, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils 

novads 

2500,00 
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Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 iepriekšējos divos gados un kārtējā gadā plānotie pasākumi 

2014. un 2015.gadā pašvaldība turpināja ES fondu un citu finanšu instrumentu investīciju apguvi. 

Projekta nosaukums 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Projekta 

kopējās 

izmaksas 

(EUR) 

LLIV – 316 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un 

Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu 

pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas 

vērtību saglabāšanai” 

21.05.2012. – 

20.05.2014. 

23933,00 

 „Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Mežāres 

pagasta Mežāres ciemā”, projekta Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/123/038 

21.06.2012. – 

21.06.2014. 
499631,45 

„Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Kūku pagasta 

Zīlānu ciemā”, Projekta Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/124//004 

17.04.2012.-

17.02.2014. 
499728,72 

„Krustpils novada Vīpes pagasta sadzīves atkritumu 

izgāztuves „Poļakas” rekultivācija”, reģistrācijas 

Nr.56968/5358/PPV”, Nr. 

3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/023  

22.01.2013.-

22.01.2014. 

113136,94 

Krustpils novada Variešu pagasta sadzīves atkritumu 

izgāztuves „Kalngali” rekultivācija”, reģistrācijas 

Nr.56948/5304/PPV”, Nr. 

3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/022  

22.01.2013.-

22.01.2014. 

33576,12 

„Krustpils novada Variešu pagasta sadzīves atkritumu 

izgāztuves „Lejas Smani” rekultivācija”, reģistrācijas 

Nr.56948/5306/PPV”, Nr. 

3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/021 

22.01.2013.-

22.01.2014. 

79027,96 

„Krustpils novada Variešu pagasta atkritumu izgāztuves 

„Dimzukalns” rekultivācija”, reģistrācijas 

Nr.56948/5305/PPV”, Nr. 

3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/020 

22.01.2013.-

22.01.2014. 

57182,06 



 
 

26 

„Krustpils novada Mežāres pagasta atkritumu izgāztuves 

„Stimbenāji” rekultivācija”, reģistrācijas 

Nr.56768/846/PPV”, Nr. 

3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/024 

22.01.2013.-

22.01.2014. 

197126,10 

Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs 

29.05.2013.- 

05.03.2014. 15843,08 

Bērnu rotaļu laukuma izveide Krustpils novada Spuņģēnu 

ciemā, projekta Nr. 13-05-LL13-L413201-000014 

01.07.2013.-

01.07.2014. 5232,85 

 „Ūdenssaimniecības attīstība Vīpes pagasta Vīpes ciemā, 

2.kārta”,  projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/193/081 

10.09.2013. – 

10.09.2015. 137308,74 

“Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Variešu 

ciemā, 2.kārta”, projekta Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/186/127 

07.10.2013. – 

07.04.2015. 295219,33 

Atpūtas vietas izveide Krustpils novada Variešu ciemā, 

projekta Nr. 13-05-LL13-L413201-000015 

01.07.2013.-

01.07.2014. 6349,18 

Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana zivju 

resursu racionālai un saudzīgai izmantošanai Krustpils 

novada ūdenstilpēs 

01.06.2014.-

31.10.2014. 960,00 

Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Marinzejas ezerā 

01.06.2014.-

31.10.2014. 4750,00 

Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Baļotes ezerā 

01.06.2014.-

31.10.2014. 4750,00 

Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Laukezerā 

01.06.2014.-

31.10.2014. 
2500,00 

Zivju resursu aizsardzība novada ūdenstilpēs 
01.06.2014.-

30.09.2014. 
32024,00 

Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 15.09.2014.-

31.12.2014. 3900,00 

Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā 

01.04.2015.-

31.10.2015. 6000,00 

Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā 

01.04.2015.-

31.10.2015. 3500,00 

Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 

01.04.2015.-

31.10.2015. 1300,00 

Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada Laukezerā 

01.04.2015.-

31.10.2015 1800,00 
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Zivju mazuļu ielaišana Daugavā 

01.04.2015.-

31.10.2015. 
5940,00 

Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana Krustpils 

novada ūdenstilpju zivju resursu saudzīgai izmantošanai 

01.04.2015.-

31.10.2015. 4002,00 

Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 

01.06.2015.-

30.09.2015. 12062,00 

Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 

2.kārta 

11.09.2015. - 

26.11.2015. 4145,00 

Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 

3.kārta 

15.10.2015. - 

3.12.2015. 
960,00 

Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 

4.kārta 

13.11.2015. - 

11.12.2015. 
3795,77 

 

 

2014.gadā un 2015.gadā no pašvaldības budžeta tika realizēti sekojoši projekti: 

Projekta nosaukums Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Projekta 

kopējās 

izmaksas 

(EUR) 

Variešu sākumskolas piebūve - mācību telpas un sporta zāle 01.06.2013.-

21.08.2015. 

1115 926,19  

Krustpils mārketinga programmas izstrāde 18.06.2014.-

02.02.2015. 

12052,00 

Krustpils novada ceļu rekonstrukcija, 2.kārta. Mežāres pagasta 

autoceļa Nr.2-30 "Buntiki-Endžeļi" 0,28km rekonstrukcija un 

Nr.3-22 "Buntiku kalte - Līvānu mājas" 0,47 km 

rekonstrukcija 

14.03.2014.-

19.01.2015. 

 46 872,53  

Asfaltbetona ielu segumu atjaunošana Jaunās Muižas ciemā 26.09.2014.- 52 770,00  

Asfaltbetona ielu segumu atjaunošana Spuņģēnu ciemā 1.kārta 14.09.2014.-

26.11.2015. 

 55 779,31  

Ūdensvada rekonstrukcija Medņu ciemā 03.04.2014.- 33 036,29  

Publiskās vides infrastruktūras uzlabošana pie Marinzejas 

ezera, 1.kārta 

11.09.2015.-

31.12.2015. 

3 943,81  
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Publiskās vides infrastruktūras uzlabošana pie Baļotes ezera, 

1.kārta 

03.04.2014.-

31.12.2015. 

9 000,43  

Vīpes pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija, 1.kārta" 14.03.2014.-

09.12.2014. 

101 471,43  

Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Krustpils 

pagasta Spuņģēnu ciemā, 2.kārta, 1.daļa 

27.02.2014.-

22.07.2015. 

125941,04 

Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija Atašienes ciemā 14.03.2014.- 26 624,74  

Laukezera dabas parka vides infrastruktūras uzlabošana 

1.kārta 

01.05.2015.- 2 430,29  

Krustpils pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija 26.08.2014.- 3177,46 

Spuņģēnu sporta zāles rekonstrukcija 26.09.2014.- 213435,00 

Slēpošanas inventāra iegāde Krustpils novada jauniešu aktīvās 

atpūtas iespēju uzlabošanai 

20.02.2015.-

31.12.2015. 

6194,00 

Vingrošanas inventāra uzstādīšana pie Krustpils pamatskolas 01.06.2015.-

03.08.2015. 

4 674,92  

Bērnu rotaļu laukuma izveide Kūku ciemā 01.06.2015.-

31.07.2015. 

9 565,97  

Vingrošanas iekārtu uzstādīšana jauniešiem Vīpes ciemā   3 870,10  

Bērnu rotaļu laukuma izveide Antūžu ciemā 03.06.2015.-

07.08.2015. 

4 506,48  

Mežāres ciema bērnu rotaļu laukuma atjaunošana, āra 

trenažieru uzstādīšana 

20.07.2015.-

14.08.2015. 

4 980,42  

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Spunģēnu ciemā, 2.kārta 18.03.2015.- 162 979,56  

Bērnu rotaļu laukuma izveide Krustpils novada Atašienes 

ciemā 

31.01.2014.-

10.12.2014. 

10 142,55  

Bērnu rotaļu laukuma izveide Krustpils novada Jaunās Muižas 

ciemā 

31.01.2014.-

10.12.2014. 

 8 907,96  
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Sūnu pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija , tajā skaitā 31.01.2014.-

22.12.2015. 

300 193,82  

1.kārta Sūnu pamatskolas stadiona izbūve 31.01.2014.-

22.12.2015. 

151 632,30  

2.kārta Sūnu pamatskolas bērnu rotaļu laukuma izbūve 31.01.2014.-

04.12.2015. 

22 640,07  

3.kārta Šķēršļu joslas izbūve 31.01.2014.-

20.11.2015. 

125 921,45  

Brīvdabas estrādes izveide kultūras pasākumu norisei 

Krustpils novada Zīlānu ciemā, 1.kārta 

14.03.2014.- 247 608,30  

Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Vīpes ciemā, 

1.kārta 

14.03.2014.- 11018,00 

 

Sabiedrības līdzdalība pašvaldības teritorijas attīstības programmas un  

teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā 

 

Krustpils novada pašvaldības galvenie plānošanas dokumenti, uz kuriem balstās pašvaldības 

attīstība, ir Krustpils novada Ilgtspējīga attīstības stratēģija 2013. - 2030.gadam, Krustpils 

novada Attīstības programma 2013. - 2019.gadam un Krustpils novada teritorijas plānojums 

2013. - 2024.gadam.  

Krustpils novada Ilgtspējīga attīstības stratēģija 2013. - 2030.gadam 

Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, kas ir apstiprināta 2012.gada 19.decembra domes 

sēdē, ir hierarhiski augstākais vietējās pašvaldības attīstības plānošanas dokuments, saskaņā ar kuru 

izstrādā Krustpils novada Attīstības programmu un Teritorijas plānojumu. Krustpils novada 

Ilgtspējīga attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments laika 

posmam līdz 2030.gadam, kas nosaka novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, 

ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.  

Krustpils novada Attīstības programma 2013. - 2019.gadam 



 
 

30 

Krustpils novada Attīstības programma, kas ir apstiprināta 2012.gada 19.decembra domes sēdē, ir 

vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes 

un pasākumu kopums stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Attīstības 

programma ir dokuments, ko var uzskatīt par pašvaldības konkrētu aktivitāšu plānu iedzīvotāju 

labklājības paaugstināšanai un pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai. Programmas būtiskākā sadaļa 

ir Rīcību plāns turpmākajiem 7 gadiem, pēc kura pašvaldība vadās, sagatavojot projektus, piesaistot 

ES un citu fondu finansējumu, plānojot investīcijas un pašvaldības budžetu kopumā. Lai sasniegtu 

Attīstības programmā izvirzītos mērķus, apstiprinātais Investīciju plāns 2016.gadam paredz īstenot 

sekojošas aktivitātes: 

1. Energoefektivitātes un mikroklimata uzlabošanas pasākumi Vīpes pamatskolas ēkā; 

2. Krustpils novada izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana un remontdarbi 

1.kārta (Krustpils pamatskola, Sūnu pamatskola, Variešu pamatskola); 

3. Bērnu rotaļu laukuma izveide Variešu ciemā; 

4. Spunģēnu sporta zāles inventāra bāzes uzlabošana; 

5. Vienota stila norādes zīmju uz novada nozīmes objektiem uzstādīšana; 

6. Vienota stila tūrisma informācijas stendu uzstādīšana pagastu centros; 

7. Informācijas stenda "Daugavas ūdeņu atspulgos" uzstādīšana Krustpils novada Vīpes 

pagastā; 

8. Rogāļu gravas dabas takas labiekārtošana Krustpils novada Kūku pagastā; 

9. Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas zīmes uzstādīšana; 

10. Skatuves aprīkojuma atjaunošana Mežāres kultūras namā; 

11. Inventāra iegāde brīvdabas kultūras pasākumu norisei Krustpils novada Atašienes pagastā; 

12. Būvprojekta izstrāde “Atašienes kultūras nama rekonstrukcija energoefektivitātes 

paaugstināšanai”; 

13. Projekta koncepta izstrāde Mežāres Kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija 

energoefektivitātes paaugstināšanai; 

14. Brīvdabas estrādes izveide kultūras pasākumu norisei Krustpils novada Zīlānu ciemā, 

1.kārtas 2.daļa"; 

15. Projekts "Atver sirdi Zemgalē"; 
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16. Kopīgu kvalitatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vidusbaltijas teritorijā; 

17. Krustpils novada jauniešu ideju forums ERASMUS ietvaros; 

18. Novada iedzīvotāju aptauja; 

19. Krustpils novada pašvaldības lauku ceļu pārbūve 1.kārta; 

20. Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Spunģēnu ciemā (2.kārta); 

21. Projekta koncepta izstrāde “Gājēju un veloceliņa izbūve no Spunģēniem līdz Jēkabpils 

pilsētai”; 

22. Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Variešu ciemā (1.kārta); 

23. Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija Atašienes ciemā; 

24. Ūdenssaimniecības attīstība Variešu pagasta Antūžu ciemā; 

25. Ūdensvada atjaunošana Medņu ciemā; 

26. Mežāres ciema katlumājas remonts; 

27. Kanalizācijas posma remonts Zīlānu ciemā; 

28. Ūdensvada remonts Vīpes ciemā; 

29. Laukezera dabas parka vides infrastruktūras uzlabošana, 2.kārta; 

30. Publiskās vides infrastruktūras uzlabošana pie Marinzejas ezera, 2.kārta; 

31. Publiskās vides infrastruktūras uzlabošana pie Baļotes  ezera, 2.kārta; 

32. Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Laukezerā; 

33. Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Baļotes ezerā; 

34. Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Ildzenieku ezerā; 

35. Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Baltezerā(Timsmales ezerā); 

36. Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana Krustpils novada ūdenstilpju zivju 

resursu saudzīgai izmantošanai; 

37. Zivju resursu  aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs; 

38. Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Krustpils novada ūdenstilpēm(Baltezers, Baļotes ezers, 

Laukezers); 

39. Atpūtas vietas aprīkošana pie Daugavas; 

40. Projekts “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un 

attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas”; 

41. Projekts "Proti un Dari!"; 
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Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013. - 2024.gadam 

Krustpils  novada  teritorijas  plānojums  2013. – 2024.gadam ir  Krustpils  novada  administratīvās 

teritorijas  plānojums,  kas  nosaka  teritorijas  esošo  un  plānoto  teritorijas  izmantošanu  un  šīs 

teritorijas  izmantošanas  aprobežojumus  ar  ilgtermiņa  perspektīvu  līdz  2024.gadam.  Krustpils 

novada  teritorijas  plānojums  apstiprināts  2013.gada  17.jūlija  domes  sēdē (saistošie noteikumi 

Nr. 2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013-2024. gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu ”). 

Krustpils novada mārketinga programma 2015. – 2020.gadam  

2014.gadā tika izstrādāta  Krustpils novada mārketinga programma 2015. – 2020.gadam. Tās 

ietvaros tika analizēta esošā situācija, uz kā bāzes tika veidots pašvaldības mārketinga stratēģiskais 

ietvars, izstrādāts zīmols un stāsts par Krustpils novadu, sniegti priekšlikumi mājas lapas 

pilnveidošanai, kā arī sagatavots mārketinga pasākumu rīcības plāns turpmākiem 5 gadiem. Lai 

Mārketinga programmas izstrādē iesaistītu plašāku speciālistu, uzņēmēju, NVO un iedzīvotāju 

skaitu un rosinātu radošu priekšlikumu izstrādē, tika organizēta ideju darbnīca „Veidosim Krustpils 

novada tēlu kopā!”, kas notika 2014. gada 26.septembrī. Ideju darbnīcu veidoja 5 grupas - jauniešu 

grupa, uzņēmēju grupa, radošo nozaru pārstāvji, NVO grupa un ārpus novada dzīvojošie. Ideju 

darbnīcas gala produkts bija 191 ideja Krustpils novada pozitīva tēla veidošanai, kas ļautu to atšķirt 

no citiem novadiem Latvijā.  

Sabiedrības informēšana par teritorijas attīstības jautājumiem Atbilstoši Ministru kabineta 

2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” visi Krustpils novada pašvaldības plānošanas dokumenti ir publicēti 

teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS). TAPIS nodrošina visu plānošanas līmeņu 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu teksta un grafisko daļu datu uzturēšanu, datu apmaiņu ar 

citām valsts informācijas sistēmām, teritorijas attīstības plānošanas dokumentu uzturēšanu un 

publicēšanu, teritorijas attīstības plānošanas procesu atbalstu, sabiedrisko apspriešanu, elektronisko 

pakalpojumu saņemšanu, kā arī atbalsta tās pašvaldību, reģionu un valsts pārvaldes funkcijas, kuru 

izpildei nepieciešama teritorijas plānošanas rezultātā tapusī teksta un ģeotelpiskā informācija. 
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Sistēmas izstrādes rezultātā sabiedrība - iedzīvotāji un komersanti, ir ieguvuši iespēju portālā 

Latvija.lv un portālā ĢeoLatvija.lv ar interaktīvas kartes un dažādu teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu palīdzību ērti meklēt un saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju par teritorijas 

plānošanu, tai skaitā, piedalīties pašvaldības plānošanas dokumenta publiskajās apspriešanās, 

iesniedzot priekšlikumus elektroniski. Tādējādi ievērojami uzlabota sabiedrības pieejamība 

informācijai par teritorijas attīstības iespējām un ierobežojumiem. 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados 

Pašvaldības nekustamo īpašumu veido zeme, ceļi, nedzīvojamās ēkas un dzīvojamās ēkas 

(neprivatizēto dzīvokļu daļa), kas atrodas pašvaldības īpašumā vai lietošanā. 

Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības 

īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un uzņēmumus, 

kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, 

sociālās un veselības aprūpes iestādes, izglītības, kultūras un citas iestādes). To īpašuma daļu, kas 

nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā 

gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu 

vai atsavinātu. 

Zemesgrāmatā vispirms tiek nostiprināti pašvaldības nekustamie īpašumi, kuros paredzēts veikt 

būvdarbus vai ieguldīt ES līdzfinansētu projektu aktivitātes, kā arī nekustamie īpašumi, kas tiek 

nodoti atsavināšanai. 

Pašvaldība 2015.gadā Zemesgrāmatā ierakstījusi 26 īpašumus.2015.gadā pašvaldība ir iegādājusies 

3 nekustamos īpašumus – vienu dzīvokli Mežāres pagastā, vienu nedzīvojamo ēku Variešu pagastā 

un vienu zemes vienību Kūku pagastā. 

Atsavināšanai pašvaldība nodevusi 22 nekustamos īpašumus, pārdoti 15 īpašumi. 
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Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums pēc bilances datiem uz 2016 .gada 

1.janvāri ir  EUR 15460739, uz 2014.gada 1.janvāri – EUR  14003876, pieaugums EUR 1 396 403 

Īpašuma raksturojums 

Bilances 

(atlikusī) vērtība 

īpašumiem, kuri 

jāieraksta 

zemesgrāmatā 

Bilances 

(atlikusī) vērtība 

īpašumiem, kuri 

ir ierakstīti 

zemesgrāmatā 

Bilances 

(atlikusī) vērtība 

īpašumiem, kuri 

nav ierakstīti 

zemesgrāmatā 

Zeme 2 058 040 362 761 1 695 279 

Ēkas 5 556 145 4 374 989 1 181 156 

Būves 2 286 470 150 673 2 135 797 

Dzīvokļi 152 087 51 718 100 369 

KOPĀ: 10 052 742 4 940 141 5 112 601 

Īpašuma veids Apjoms (ha) 

Zeme zem mežaudzēm 282,68 

Augļu dārzi un citi regulāri ražojošie 

koku stādījumi 
18,80 

Kopā: 301,48 

 

Par 2015.gada pārskatu ir sniegts pozitīvs zvērinātās revidentes N.Pagrabnieces atzinums. 

Gada pārskats apstiprināts 2015.gada maija domes sēdē. 2014.gadā tika veikta arī Valsts kontroles 

revīzija par pašvaldības gada pārskatu, par ko tiks sniegts vispārējs atzinums. 
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Saistību un garantiju apjomi 

Saistību mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

Saistības 

pavisam kopā 

Mežāres pamatskolas 3.kārtas rekonstr., sporta zāles celtniecība 10.06.2005 85 712 

Mežāres ciema ielu rekonstrukcija un apgaismojuma ierīkošana 21.06.2007 45 131 

Mežāres pamatskolas sporta zāles celtniecības darbu pabeigšana 20.06.2007 16 412 

KPFI projekta Nr.KPFI-7/25 "Krustpils novada Sūnu pamatskolas ēkas 

kompleksu pasākuma ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai" 

20.06.2012 52 896 

Vienkāršotās renovācijas būvdarbi kompleksu pasākumu ieviešanai 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Variešu pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādes "Varavīksne" ēkā, pārveidojot par Variešu sākumskolu 

18.06.2013 308 865 

ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/090/010 

"Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Kūku pagasta Kūku 

ciemā" īstenošanai, pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai 

18.06.2013 53 652 

ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/124/004 " 

"Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Kūku pagasta Zīlānu 

ciemā" īstenošanai, pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai 

27.08.2013 61 791 

ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/123/038 

''Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Mežāres pagasta Mežāres 

ciemā'' īstenošanai, pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai 

02.04.2014 30 325 

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta 

(mikroautobusa) iegādei 
14.10.2014 43 210 

Projekta ''Vīpes pamatskolas sporta zāles rekonstrukcijas 1.kārta'' 

īstenošanai 
14.10.2014 98 447 

Projekta ''Variešu sākumskolas piebūves-mācību telpu un sporta zāles-

būvniecība'' īstenošanai 
14.10.2014 1 113 539 
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ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/176/079 

„Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Jaunās muižas ciemā 

2.kārta” realizācijai 

11.02.2015 123 568 

ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/193/081  „Ūdenssaimniecības 

attīstība Vīpes pagasta Vīpes ciemā 2.kārta” realizācijai 
13.03.2015 26 820 

ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/186/127  „Ūdenssaimniecības 

attīstība Krustpils novada Variešu ciemā” realizācijai 
06.05.2015 79 705 

  Sūnu pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija 26.06.2015 230 887 

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošanai Spunģēnu ciemā (1.kārta) 21.07.2015 42 303 

Variešu sākumskolas piebūves – mācību telpu un sporta zāles - būvniecība; āra 

vingrošanas inventāra iegāde un uzstādīšana 
30.07.2015 14 095 

Brīvdabas estrādes izveides 1.kārta kultūras pasākumu norisei Zīlānu ciemā 22.09.2015 222 699 

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Spuņģēnu ciemā (2.kārta) 21.12.2015 137 161 

Kopā saistības 
 

2 787 218 
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SABIEDRĪBAS INFORMĒTĪBA 

Krustpils novada pašvaldība aktīvi turpina sadarboties ar citām pašvaldībām pieredzes 

apmaiņas nolūkā. 2015. gadā administrācijas darbinieki pa atsevišķām darbības grupām (vadība, 

grāmatvedība, sociālie darbinieki, komunālā saimniecība, sabiedriskās attiecības u.c.) tikās ar 

Ludzas novada pašvaldības darbiniekiem. Līdzīgās pieredzes apmaiņās šaurākā interesentu grupā 

Krustpils novada pašvaldības uzņēma ciemos arī citu pašvaldību darbiniekus. “Twinnings” projekta 

ietvaros Krustpils novadā pieredzes apmaiņā viesojās 35 jauniešu delegācija no Itālijas pilsētas San 

Gregorio Magno.  Novada domes priekšsēdētājs regulāri apmeklē dažādas tikšanās pašvaldību 

vadītāju līmenī, kā arī darba ikdienā konsultējas ar attiecīgo ministriju un valsts iestāžu 

darbiniekiem. Efektīvākam ikdienas darbam un konkrētu mērķu sasniegšanai ir notikušas 

administrācijas nodaļu reorganizācijas. Tiek turpināta 2014. gadā gan Krustpils novada pašvaldības 

tēla uzlabošanas nolūkos, gan efektīvākai komunikācijai ar sabiedrību, uzņēmējiem un tūrisma 

attīstībai izstrādātās mārketinga attīstības programmas realizācija, kā arī jaunā logo iekļaušana 

reprezentācijas materiālos. Krustpils novada pašvaldības iedzīvotājiem ir plašas iespējas piedalīties 

dažādu lēmumu apspriešanā. Komiteju sēdes un domes sēdes ir atvērtas ikvienam interesentam. Lai 

veicinātu iedzīvotāju interesi par domes sēdēm, sākot no 2015. gada jūlija Krustpils novada domes 

sēdēs tiek veikts audio ieraksts un tās ir publiski pieejamas ikvienam. Regulāri vienu reizi mēnesī 

katrs Krustpils novada pašvaldības iedzīvotājs savā pastkastītē saņem novada avīzi. Aktuālā 

informācija tiek izvietota arī mājaslapā, kur ar tās palīdzību jebkurš var uzdot arī sev interesējošu 

jautājumu un saņemt atbildi, sākot no 2015. gada maija ikvienam pieejama www.krustpils.lv jaunā 

un aktualizētā versija, kas piedāvā vienlaikus pašvaldības informāciju, kā arī plašu multimediālās 

informācijas klāstu par norisēm Krustpils novadā. 2015. gadā strauji augusi aktivitāte Krustpils 

novada sociālajos tīklos, Krustpils novads ir pieejams portālos draugiem.lv, twitter.com, 

facebook.com un  youtube.com. Turpinās ikdienas sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem informācijas 

atspoguļošanā par Krustpils novada pašvaldības lēmumiem. 

 

Priekšsēdētājs        K.Pabērzs 

http://www.krustpils.lv/

