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Cienījamie Krustpils novada iedzīvotāji! 
 

Lai nodrošinātu Krustpils novada ekonomisko izaugsmi, dabas un kultūras 
vērtību attīstību un visaptverošu sabiedrības labklājību, pašvaldībai ir 
nepieciešams instruments, kurš identificētu problēmas, noteiktu prioritātes, 
atspoguļotu redzējumu un definētu stratēģiju dažādu jautājumu risināšanai. 
Tāpēc 2012.gadā noritēja aktīvs darbs pie Krustpils novada attīstības 
programmas 2013. – 2019.gadam izstrādes, kurā atspoguļojas daudzu 
cilvēku kopējās idejas un redzējumi. Attīstības programmas izstrādes 
process bija balstīts uz partnerību starp pašvaldību un sabiedrību, iesaistot 
tematiskajās darba grupās uzņēmējus, NVO pārstāvjus, iedzīvotājus, valsts 
iestāžu speciālistus un citus interesentus. Es sirsnīgi pateicos viņiem par 
ieguldīto darbu! 

Krustpils novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam ir politisks dokuments, kurš būtiski 
ietekmēs novada attīstību. Tajā definētie stratēģiskie mērķi palīdzēs veidot mūsu politiku un realizēt 
darbības nākotnē. Stratēģiskais kodols sastāv no trīs pamatvirzieniem: 

- Izglītots un aktīvs cilvēks. Iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana;  
- Sakārtota dzīves telpa un dabas vides līdzsvarota un dinamiska savstarpējā mijiedarbība; 
- Ekonomiskās vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai. 

Attīstības programmu uzskatu par pašvaldības biznesa plānu, kas vērsts uz iedzīvotāju labklājības 
celšanu un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, jo šis plānošanas dokuments parāda plānotās 
investīcijas turpmākiem 7 gadiem.  

Esmu pārliecināts, ka, turpinot pašvaldības un sabiedrības sadarbību, būs iespējama Attīstības 
programmas sekmīga ieviešana, veicinot mūsu novada ilgtspējīgu attīstību un radot vidi, kurā cilvēki 
vēlas dzīvot un strādāt. Aicinu visus Krustpils novada iedzīvotājus iepazīties ar Attīstības programmu, 
tās stratēģiskajiem mērķiem, prioritātēm un rīcības plānu un katram izmantot to kā instrumentu 
novada kopējo interešu īstenošanā.  

 

 
 
 

Kārlis Pabērzs 
Krustpils novada priekšsēdētājs 
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SAĪSINĀJUMI 
AS - Akciju Sabiedrība 
CSP – Centrālā statistikas pārvalde 
D - dienvidi 
ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
ESF - Eiropas Sociālais fonds 
ES – Eiropas Savienība 
EUR - Eiro 
g.vec. – gadu vecs 
ha - hektārs 
KF – Kohēzijas fonds 
km - kilometrs 
LR – Latvijas Republika 
LVL – Latvijas lats 
m.g. – mācību gads 
mm - milimetri 
NACE - Nomenclature Générale des Activités Économiques dans les Communautés Européennes (no 
franču val., EU klasifikācijas sistēma) 
NVO - Nevalstiskā organizācija 
PA – pašvaldības aģentūra 
PII – pirmsskolas izglītības iestāde 
R - rietumi 
SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
SVID – stiprās un vājās puses, iespējas un draudi 
t.sk. – tai skaitā 
u.c. – un citi 
utml. – un tamlīdzīgi 
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
VUGD - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
ZR - ziemeļrietumi 
 



  
 

IEVADS 
 

 

Krustpils novada Attīstības programma ir 
vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa 
prioritātes un pasākumu kopums stratēģijā 
izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu 
īstenošanai.  

Krustpils novada Attīstības programma tiek 
izstrādāta, pamatojoties uz 2011.gada 
19.janvāra domes sēdes lēmumu Par novada 
attīstības programmas 2013.-2019.gadam 
izstrādes uzsākšanu (domes sēdes protokols 
Nr.1, 43.) un Darba uzdevumu Krustpils 
novada attīstības programmas izstrādei. 

Attīstības programmas izstrāde veikta saskaņā 
ar spēkā esošo LR normatīvo aktu prasībām un 
LR VARAM izstrādāto metodiku „Metodiskie 
ieteikumi attīstības programmu izstrādei 
reģionālā un vietējā līmenī”. 

Attīstības programma sastāv no 3 sadaļām: 

(1) Pašreizējās situācijas raksturojums, 
SVID analīze, kurā iekļauti iedzīvotāju 
un uzņēmēju aptauju datu rezultāti, kā 
arī galvenie secinājumi no darba 
grupām un SVID analīze. Novada 
pašreizējā situācija raksturota 6 
nodaļās: iedzīvotāju raksturojums, 
pārvaldība, pakalpojumi, resursi, vide, 
kultūrvēsturiskais mantojums, tehniskā 
infrastruktūra un ekonomika.  

(2) Stratēģiskās daļas, kas nosaka novada 
vīziju, stratēģiskos mērķus, prioritātes, 
kā arī ilgtermiņa un vidēja termiņa 
prioritātes un rīcības virzienus līdz 7 
gadiem. 

(3) Rīcības plāna (t.sk. investīciju plāna) un 
tā īstenošanas uzraudzības kārtības 
laika posmā no 2013. līdz 2019.gadam. 
Investīciju plānā tiek noteikti 
prioritārie uzdevumi, kas īstenojami 
tuvāko 3 gadu laikā. 

Attīstības programmas izstrādi nodrošināja 
vadības grupa un pašvaldības speciālisti. 

Lai analizētu konkrētas nozares esošo un to 
perspektīvo attīstību, tika organizētas 5 
tematiskās darba grupas – uzņēmējdarbība, 
izglītība, kultūra un sports, veselības, sociālā 
joma, tehniskā infrastruktūra un publiskā telpa  
un pārvalde un komunikācija. Tematiskajās 
darba grupās piedalījās vadības grupas 
pārstāvji, deputāti, pašvaldības un nozaru 
speciālisti un iedzīvotāji, kā arī Zemgales 
plānošanas reģiona speciālisti. 

Lai noskaidrotu iedzīvotāju un uzņēmēju 
viedokli par novada attīstības iespējām, 
problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, 
uzņēmējdarbības vidi, kā arī sagatavotu 
priekšlikumus Krustpils novada Attīstības 
programmas izstrādei tika veikta iedzīvotāju 
un uzņēmēju aptauja. 

 

 

 

 

  

PAŠREIZĒJĀS 
SITUĀCIJAS 

RAKSTUROJUMS, 
SVID ANALĪZE 

STRATĒĢISKĀ 
DAĻA 

RĪCĪBAS, 
INVESTĪCIJU 

PLĀNI UN 
UZRAUDZĪBA 



8  
 

PAŠREIZĒJĀS 
SITUĀCIJAS 
RAKSTUROJUMS, 
SVID ANALĪZE 
  



9  
 

KRUSTPILS NOVADA VIZĪTKARTE 
2012: 

NOVADA TERITORIJAS PLATĪBA1: 809,7 km2 

IEDZĪVOTĀJU SKAITS2: 6638 

IEDZĪVOTĀJU BLĪVUMS: 8,20 cilvēki/km2 

ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS: novads atrodas 
Zemgales plānošanas reģionā (gan pēc 
plānošanas reģiona iedalījuma, gan pēc statisko 
reģionu iedalījuma), Austrumlatvijas zemienē, 
Daugavas labajā krastā 

APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA: Krustpils novadu 
viedo Atašienes, Kūku, Krustpils, Mežāres, 
Variešu un Vīpes pagasti 

ATTĀLUMS LĪDZ GALVASPILSĒTAI: Jēkabpils - Rīga 
143 km 

ATTĀLUMS LĪDZ TUVĀKAJĀM PILSĒTĀM: Aizkraukle 
– 56 km; Madona – 61 km; Līvāni – 29 km; 
Pļaviņas – 22 km; Preiļi – 65 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 novadi 

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, 
                                                             
1 VZD. Dati uz 2011.gadu 
2 PLMP. Dati uz 2012.01.01. 
3  NVA 

vispārējā vidējā izglītība) un 1 speciālā 
internātpamatskola 

KULTŪRA: novadā darbojas 8 bibliotēkas, 2 
muzeji un kolekcijas, un 7 kultūras nami  

UZŅĒMĒJDARBĪBA: galvenās uzņēmējdarbības 
nozares ir lauksaimniecība, mežistrāde, 
kokapstrāde, derīgo izrakteņu ieguve, 
mazumtirdzniecība, kravu pārvadājumi 

ZEMES IZMANTOŠANAS VEIDI: 38 % novada 
teritorijas aizņem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme (LIZ), 42 % klāj mežs 

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 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. 

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS INDEKSS: novada 
teritorijas attīstības līmeņa indekss 2011.gadā 
bija -0,753. Salīdzinot ar 2009.gada rādītājiem, 
teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss ir 
negatīvs: -0,643. No visiem 110 Latvijas 
novadiem, Krustpils novads ieņem 87.vietu 
starp visiem. Tas vērtējams negatīvi. 

Teritorijas attīstības indekss ir vispārīgs 
rādītājs, kas parāda augstāku vai zemāku 
attīstību no vidējā valsts sociālekonomiskā 
attīstības līmeņa attiecīgajā gadā.

Attēls 1: Krustpils novada novietojums 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Krustpils_novada_karte.png
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SVID ANALĪZE 
 

SVID analīze ir stratēģijas plānošanas 
instruments, kas ļauj noteikt Krustpils novada 
stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. 

Pamatojoties uz šīm četrām kritiskajām 
informācijas daļām, tiek izstrādāta novada 
attīstības stratēģija un izvirzīto mērķu 
sasniegšana. 

Stiprās puses ir novada iezīmes, kas var 
sekmēt nosprausto mērķu sasniegšanu, vājās 

puses – kavēt šo mērķu sasniegšanu. Ārējie 
faktori ir iespējas un draudi, kas var veicināt 
vai kavēt izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

Krustpils Attīstības programmas 2013. – 2019. 
gadam SVID analīze tika izstrādāta darba grupu 
sanāksmēs. Sanāksmēs piedalījās novada 
dažādu nozaru pārstāvji un viedokļu līderi.

 

Attēls 2: SVID analīzes vizuālais raksturojums

  

STIPRĀS 
PUSES 

VĀJĀS 
PUSES 

IESPĒJAS DRAUDI 
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IEDZĪVOTĀJU RAKSTUROJUMS 
 

 IEDZĪVOTĀJU SKAITA 
DINAMIKA 

Iedzīvotāju skaits uz 2012.gada 1.janvāri 
Krustpils novadā bija 66384. No tiem 6558 
Krustpils novadā deklarējuši dzīvesvietu 
(pārējie 26 dzīvesvietu norādījuši, 54 
iedzīvotājiem reģistrācija dzīvesvietā nav 
spēkā). 

Savukārt pēc centrālās statiskas pārvaldes 
datiem, 2011.gada sākumā patstāvīgo 
iedzīvotāju skaits novadā bijis – 66205. 

Pēc Tautas skaitīšanas 2011.gada 
provizoriskiem datiem Krustpils novadā 
pavisam kopā ir 6076 (kas ir par 562 
iedzīvotājiem mazāk kā Pilsonības migrācijas 
un lietu pārvaldes statistikas datiem), no 
tiem sievietes – 3099; vīrieši – 2977. 

Salīdzinot ar vispārējiem demogrāfiskajiem 
procesiem valstī kopumā arī Krustpils 
novadā iedzīvotāju skaitam pēdējo pāris 
gadu laikā bijusi tendence samazināties. 11 
gadu laikā iedzīvotāju skaits novadā 
samazinājies par 1054 jeb 16 % 
iedzīvotājiem no pašreizējā iedzīvotāju 
skaits. Vislielākais iedzīvotāju skaita 
samazinājums bija 2000.gadā – par 216 
iedzīvotājiem, 2008.gadā – par 131 
iedzīvotāju un 2009.gadā – par 115 
iedzīvotājiem. Savukārt vismazākais 
iedzīvotāju samazinājums bija 2005.gadā – 
par 28 iedzīvotājiem mazāk un 2003.gadā – 
par 67 iedzīvotājiem mazāk. Iedzīvotāju 
skaits vidēji samazinās par 96 iedzīvotājiem. 

 

DZIMUMSTRUKTŪRA UN 
GALVENĀS VECUMA GRUPAS 6 

No 6638 iedzīvotājiem, 3285 (49%) novadā 
ir vīrieši, bet 3353 (51%) – sievietes.  

 

                                                             
4 www.pmlp.gov.lv. Statistika. 
5 www.csb.gov.lv Datu bāzes 
6 www.pmlp.gov.lv. Statistika 

 
Attēls 3: Iedzīvotāju skaita dinamika 

Iedzīvotāju galvenās vecuma grupas uz 
2012.gada 1.janvāri ir sekojošas: 

- līdz darbaspējas vecumam: 874 (13%) 
- darbaspējas vecumā: 4305 (65%) 
- pēc darbaspējas vecuma: 1459 (22%) 

Līdz darbaspējas vecumam 460 (53%) ir 
vīrieši, bet 414 (47%)– sievietes. 
Darbaspējas vecumā ir 2308 (54%) vīrieši 
un 1997 (46%) sievietes. Pēc darbaspējas 
vecumā ir 517 (35%) vīrieši un 942 (65%) 
sieviešu. 

Kopumā Krustpils novadā deklarēti un kā 
dzīvesvieta uz 01.01.2012. norādīta 1100 
bērniem. No tiem 346 ir vecumā no 0-6 gadi 
un 754 – vecumā no 7-18 gadiem. 182 bērni 
vecumā līdz 6 gadiem ir vīrieši, bet 164 – 
sievietes, savukārt 389 bērni vecumā no 7-18 
gadiem ir vīrieši, bet 365 - sievietes. 

 

Attēls 4: Dzimuma struktūra un vecuma grupas 
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DEMOGRĀFISKĀ SLODZE 7 
Iedzīvotāju vecumstruktūru raksturojošs 
rādītājs ir demogrāfiskā slodze (darbspējas 
vecumu nesasniegušo un pārsniegušo 
personu skaits vidēji uz 1000 personām 
darbspējas vecumā).  

Krustpils novada demogrāfiskā slodze 
2011.gada sākumā bija 543, no kuriem līdz 
darbaspējas vecumam ir 199, bet virs 
darbaspējas vecumam – 344 iedzīvotāji. 
Vidējais Latvijas demogrāfiskās slodze 
rādītājs 2011.gada sākumā bija 520 (par 23 
iedzīvotājiem zemāks nekā Krustpils 
novadā). No tiem 209 ir iedzīvotāji līdz 
darbaspējas vecuma, bet 311 – virs 
darbaspējas vecuma.  

Demogrāfiskās slodzes rādītājs novadā 
2010.gada sākumā bija – 544.  

 

DABISKĀS KUSTĪBĀS RĀDĪTĀJI 8 
Krustpils novadā 2011.gada laikā ir 
noslēgtas 25 laulības, 2010.gada - 30 
laulības, kas ir par desmit vairāk kā 
2009.gadā (20 laulības). Savukārt šķirto 
laulību skaits 2010.gadā – 7 (2009.gadā 
šķirtas 8 laulības, 2011.gadā nav šķirto 
laulību). 

Dzimušo skaits 2011.gadā bija 59, 2010.gadā 
- 68, savukārt mirušo skaits gan 2010.g., 
gan2011.g. bijis vienāds– 141. Līdz ar to 
dabiskā pieauguma rādītājs ir negatīvs (-73 
un -82). Salīdzinot šo rādītājus ar 2009.gadu, 
var uzskatīt, ka tas ir nedaudz uzlabojies, jo 
dzimušo skaits 2009.gadā bija 51, bet mirušo 
– 143, tādejādi dabiskais pieaugums bija 
sliktāks, kā 2010.gadā un 2011.gadā (-92). 

                                                             
7 www.csb.gov.lv Datu bāzes 
8 www.csb.gov.lv Datu bāzes 

Tabula 1: Dabiskās kustības rādītāji 

 

MIGRĀCIJAS RĀDĪTĀJI  
Iebraukušo skaits9 Krustpils novadā 
2010.gada laikā bija 146, savukārt 
izbraukušo – 170. Līdz ar to migrācijas saldo 
bija negatīvs – 24.  
2009.gadā iebraukušo skaits bija par 6 
cilvēkiem mazāk – 140, pozitīvi, ka 
izbraukušo skaits bija par 7 cilvēkiem mazāk 
kā 2010.gadā, proti, 163. Līdz ar to, 
migrācijas saldo arī šajā gadā bija negatīvs – 
23. 
Salīdzinot rādītājus par šiem diviem gadiem, 
var secināt, ka Krustpils novadā migrācijas 
rādītāji ir ļoti vienādi, vairāk izbrauc, mazāk 
iebrauc un migrācijas saldo saglabājas 
negatīvs. 
Tabula 2: Migrācijas saldo salīdzinājums 

TERITORIJA 2009. 2010. IZMAIŅAS 
Latvija -4700 -7912 -3212 
Zemgales reģions -1121 -1166 -45 
Krustpils nov. -23 -24 -1 
Madonas nov. -90 -83 7 
Varakļānu nov. 17 -2 -19 
Riebiņu nov. -10 -2 8 
Līvānu nov. -43 -64 -21 
Jēkabpils nov. -28 -11 17 
Jēkabpils -14 -82 -68 
Salas nov. -80 -32 48 
Pļaviņu nov. -43 -28 15 

Salīdzinot migrācijas rādītājus ar 
apkārtējiem kaimiņu novadiem, Krustpils 
novadā migrācijas rādītājs gada laikā ir ļoti 

                                                             
9 www.csb.gov.lv Datu bāzes 

RĀDĪTĀJS 2009. 2010. 2011. 
Dzimušo skaits 51 68 59 
Mirušo skaits 143 141 141 
Noslēgto laulību skaits 20 30 25 
Šķirto laulību skaits 8 7 - 
Dabiskais pieaugums -92 -73 -82 
Noslēgtas laulības uz 
1000 iedz. 

3,0 4,5  

Šķirtas laulības uz 1000 
iedz. 

1,2 1,0  

Dzimuši uz 1000 iedz. 7,5 10,2  
Miruši uz 1000 iedz. 21,1 21,1  
Dabiskais pieaugums uz 
1000 iedz. 

-13,6 -10,9  

http://www.csb.gov.lv/
http://www.csb.gov.lv/
http://www.csb.gov.lv/
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minimāli izmainījies, bet tomēr pastāv 
negatīvs rādītājs, kas ir sliktāks par Madonas, 
Riebiņu, Jēkabpils, Salas un Pļaviņu novadu 
migrācijas rādītāju izmaiņām. Kopumā 
Zemgales reģiona vidējais migrācijas saldo 
2009.gadā bija -1121, bet 2010.gadā jau -
1166 (negatīva izmaiņa par 45 
iedzīvotājiem). 

 

 

NACIONĀLAIS SASTĀVS UN 
PILSONĪBA 

Krustpils novada nacionālo sastāvu veido 
4627 jeb 70% latvieši, 1479 jeb 22% krievi, 
195 jeb 3% baltkrievi, 139 jeb 2% poļi un 
144 jeb 2% citu tautību pārstāvji.  

 
Attēls 6: Nacionālais sastāvs 

 
6087 jeb 92% no visiem novada 
iedzīvotājiem ir Latvijas pilsoņi, 467 jeb 7% 
ir nepilsoņi un 2 - bezvalstnieki.  

 
Attēls 7: Iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās 
piederības 

 

APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA  
Novada apdzīvojuma struktūru veido 
vairākas dažāda lieluma apdzīvotas vietas - 
ciemi, viensētu grupas, un atsevišķas 
viensētas. Lielākie ciemi izvietoti gar vai 
netālu no valsts autoceļiem, Daugavas 
krastos (Priži jeb Prižu Avēnija) un ciemi, 
kas veidojušies gar Jēkabpils pilsētu.  
Tabula 3: Apdzīvojuma rādītāji 

Novadā atrodas 10 apdzīvotas vietas, kurām 
noteikts ciema statuss: Atašiene, Spuņģēni, 
Zīlāni, Jaunā muiža, Kūkas, Mežāre, Varieši, 
Antūži, Medņi un Vīpe. Jēkabpils pilsētas 
tuvumā izveidojušās vasarnīcu teritorijas – 
gar Ilzenieku un Namiķu ezeriem. 

Krustpils novadam nav administratīvā 
centra. Apdzīvotās vietas ciemi, kas 
izveidojušies gar valsts galvenajiem 
autoceļiem: 

 Spuņģēnu ciems – atrodas novada 
rietumu daļā, virzienā no Rīgas pirms 
Jēkabpils pilsētas, pie valsts galvenā 

                                                             
10 Dati uz 01.01.2012., www.pmlp.gov.lv, Statistika 

Latvieši
Krievi
Baltkrievi
Citas tautības
Poļi

Pilsoņi

Nepilsoņi

Bezvalstnieki

Teritoriālā 
vienība 

Iedzīvotāju 
skaits10 

Platība, 
km2 

Apdzīvotī-
bas 

blīvums, 
cilv./km2 

Atašienes pag. 709 243,4 2,9 

Krustpils pag. 996 86,1 11,6 

Kūku pag. 2015 114,5 17,6 

Mežāres pag. 902 142,8 6,3 

Variešu pag. 1228 148,3 8,3 

Vīpes pag. 788 77,0 10,2 
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17 
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15 
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Attēls 5: Migrācijas saldo salīdzinājums 
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autoceļa A6. Attālums līdz Jēkabpils 
pilsētai – 5 km.  

 Zīlānu ciems – ciems izveidojies abpus 
valsts galvenajam autoceļam A12. 
Attālums līdz Jēkabpilij – 1 km. 

 Jaunā muiža - ciems izveidojies valsts 
galvenā autoceļa A12 labajā pusē 
virzienā no Jēkabpils. Ciems izveidojās 
saistībā ar VAS „Latvenergo” ražošanas 
bāzes izveidi, ciemu var uzskatīt arī par 
„aprūpes ciemu”, jo lielākā daļa no ciema 
nekustamiem īpašumiem atrodas 
pansionāta īpašumā. 

 Kūkas - ciems izveidojies abpus valsts 
galvenajam autoceļam A12. Kūkas ciems 
kā apdzīvota vieta izveidojusies pie 
bijušā kūdra fabrikas strādnieku 
ciemata „Driksnas”.  

 Mežāre – ciems izveidojies netālu no 
valsts autoceļa A12, autoceļa kreisajā 
pusē no Jēkabpils puses. Attālums līdz 
Jēkabpilij – 25 km. 

Apdzīvotā vieta ciems, kas izveidojies gar 
valsts reģionālo autoceļu: 

 Atašienes ciems – vistālākais ciems 
novada teritorijā, izveidojies abpus 
valsts reģionālam autoceļam P62. 
Attālums līdz Jēkabpilij – 39 km.  

Apdzīvotās vietas ciemi, kas izveidojušies gar 
valsts vietējiem autoceļiem vai šo autoceļu 
krustpunktos: 

 Variešu ciems – atrodas novada R daļā, 
abpus valsts vietējam autoceļam V841. 
Attālums līdz Jēkabpils pilsētai 11 km. 

 Antūžu ciems – atrodas novada ZR daļā, 
valsts vietējo autoceļu Jēkabpils – Antūži 
– Medņi un Krievciems – Varieši – Kūkas 
krustojumā. Attālums līdz Jēkabpils 
pilsētai 19 km, līdz Variešu ciemam 6 
km. 

 Medņu ciems – atrodas novada ZR daļā, 
abpus valsts vietējam autoceļam V794 
Jēkabpils – Ļaudona – Madona. Attālums 
līdz Jēkabpils pilsētai 20 km, līdz Variešu 
ciemam 6 km. 

 Vīpes ciems – atrodas novada D daļā. 
Attālums līdz Jēkabpils pilsētai 18 km.  

Ilustrācija 1: Apdzīvojuma struktūra un iedzīvotāju skaits 
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PROGNOZĒTAIS IEDZĪVOTĀJU 
SKAITS 

Saskaņā ar 2011.gada Latvijas Tautas 
skaitīšanas galīgiem rezultātiem11, 
iedzīvotāju skaits Krustpils novadā bija 6086 
(2011.gada 1.martā). Tas ir par 1398 
cilvēkiem mazāk kā 2000.gada Latvijas 
Tautas skaitīšanas laikā iegūtajiem datiem 
(7484 cilvēki). Savukārt pēc Centrālās 
statistikas pārvaldes datiem sākotnēji 
patstāvīgo iedzīvotāju skaits uz 2011.gada 
sākumu bija 6620, bet pēc iedzīvotāju skaita 
pārrēķina saskaņā ar 2011.gada tautas 
skaitīšanas rezultātiem iedzīvotāju skaits jau 
bija vairs tikai 6104, kas ir par 18 
iedzīvotājiem vairāk nekā uz 2011.gada 
1.martu. Pēc CSP datiem patstāvīgo 
iedzīvotāju skaits uz 01.01.2012. Krustpils 
novadā bija – 6038 iedzīvotāji, kas gada laikā 
ir samazinājies par 66 iedzīvotājiem. Pēc 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
Iedzīvotāju reģistra datiem Krustpils novadā 
uz 01.01.2011. bija 6647 iedzīvotāji, ko var 
uzskatīt par patiesāku iedzīvotāju skaitu 
nekā Tautas skaitīšanas laikā iegūtajiem 
datiem. 

Vislielākā iedzīvotāju skaita samazināšanās 
bija vēroja laika posmā uz 2008.gada sākumu 
līdz 2010.gada sākumam, kad vidēji 
iedzīvotāju skaits samazinājās par 117 
iedzīvotājiem. 

Ja netiks veikti pasākumi demogrāfiskās 
situācijas uzlabošanai un saglabāsies 
līdzšinējā pēdējo 11 gadu tendence, kad 
vidēji gadā iedzīvotāju skaits varētu 
samazināties par 93 iedzīvotājiem, tad 
iedzīvotāju skaits Krustpils novadā 
2019.gadā būs sarucis līdz 5903 
iedzīvotājiem, savukārt 2030.gadā – līdz 
4880.  

                                                             
11 CSP 

 

Attēls 8: Iedzīvotāju dinamikas prognoze 

 
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI 

Aptaujas rezultāti liecina, ka 79 jeb 84% 
aptaujāto norādījuši, ka neplāno mainīt savu 
pašreizējo dzīves vietu tuvāko 5 gadu laikā. 
Savukārt 11% - to plāno mainīt ārpus 
Krustpils novada robežām, bet tikai 4% 
plāno mainīt dzīvesvietu Krustpils novada 
teritorijas robežās. Lielākā daļa aptaujas 
respondentu, kuri norādījuši, ka plāno mainīt 
dzīvesvietu ārpus novada robežām ir vecumā 
no 18 – 25 gadiem. 48% aptaujāto uzskata, 
ka nozīmīgākajam Krustpils novada 
attīstības virzienam jābūt iedzīvotāju 
labklājībai. Šo Krustpils novada attīstības 
virzienu visvairāk ir norādījuši respondenti 
vecumā no 26-45 gadiem, kā arī no 46-60 
gadiem.  

DARBA GRUPU REZULTĀTI 
Viena no novada attīstības prioritātēm gan 
AP izstrādes Vadības grupā, gan Darba 
grupās tika minēta iedzīvotāju labklājība, 
nodrošinot iedzīvotājus ar darbavietām, 
pievilcīgu dzīves un darbavietu, kā arī 
atpūtas teritorijām, uzlabotu infrastruktūru 
un pakalpojumu pieejamību (izglītību, 
veselības aprūpi, kultūru u.c.) u.c. iespējas. 
Attīstības programmas izstrādes Darba 
grupās izstrādājot SVID analīzi vairākkārt pie 
vājajām pusēm un draudiem tika uzsvērta 
novada iedzīvotāju skaita samazināšanās, 
līdz ar to nākotnē iespējams darbaspēka 
trūkums, izglītības iestāžu likvidācija, 
samazinās arī iedzīvotāju blīvuma rādītāji, 
nepieciešama vienmērīga novada teritorijas 
attīstība, attīstot arī novada nomales. Krasā 
iedzīvotāju skaita samazināšanās problēma 
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(t.sk. jauniešu) lielākoties ir saistīta ar 
kopējo ekonomisko situāciju (t.sk. augsto 
bezdarbu) novadā, reģionā un visā Latvijā. 
Iedzīvotāji ir galvenais priekšnosacījums 
novada pastāvēšanai nākotnē, tādēļ 
iedzīvotāju skaita saglabāšanās vismaz 
pašreizējā līmenī, kā arī skaita palielināšana, 
ne tikai ar dzimstības palīdzību, bet veicinot 

jauno ģimeņu ienākšanu novadā, ir viena no 
novada prioritātēm.   
Svarīgi ir veicināt arī vienotas kopienas 
sajūtu, rīkojot novadā dažādus pasākumus 
(gan kultūras, gan talkas u.c.), radot novada 
tradīcijas un uzlabojot komunikāciju novada 
pārvaldei ar vietējiem iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem. 
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PĀRVALDĪBA 
 

NOVADA ADMINISTRATĪVĀ  
STRUKTŪRA 

Krustpils novada dome darbojas uz likuma „Par 
pašvaldībām” un ar Krustpils novada domes 
29.12.2010. lēmumu (sēdes protokols Nr.20., 
4.p.) apstiprināto Saistošo noteikumu 
Nr.2010/39 „Krustpils novada pašvaldības 
nolikums” ar grozījumiem pamata.  

Krustpils novada teritoriālais iedalījums: 
Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un 
Vīpes pagasti. 

Krustpils novada pašvaldības juridiskā adrese: 
Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202. 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina 
to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – 
Krustpils novada dome. Novada domes 
uzdevums ir pieņemt lēmumus pašvaldības 
vārdā, noteikt pašvaldības institucionālo 
struktūru, lemt par autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par 
kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto 
valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes 
uzdevumu izpildi, tāpat novada domei ir 
jāizstrādā un jāizpilda pašvaldības budžets, kā 
arī atbilstoši kompetencei ir atbildīga par 
pašvaldības institūciju tiesisku darbību un 
finanšu līdzekļu izlietojumu u.c. uzdevumi 
papildus likumā „Par pašvaldībām” noteiktām 
funkcijām. 

LĒMĒJVARA 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina 
dome, kas sastāv no 15 deputātiem. Lai 
nodrošinātu domes darbību un izstrādātu 
lēmumprojektus, dome no pašvaldības 
deputātiem ievēl 4 komitejas: 

– Finanšu komiteju (9 deputāti) 
– Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komiteja (7 deputāti) 
– Tautsaimniecības un attīstības komiteju 

(7 deputāti) 
– Sociālo un veselības aprūpes jautājumu 

komiteja (7 deputāti) 

Nepieciešamības gadījumā Dome izveido citas 
pastāvīgās komitejas. 

Krustpils novada domi vada domes 
priekšsēdētājs, kuram ir 1 vietnieks. 

IZPILDVARA 

Krustpils novada domes izpildorgāns ir novada 
pašvaldība jeb pašvaldības administrācija, kas 
nodrošina domes lēmumu izpildi, kā arī domes 
darba organizatorisko un tehnisko 
apkalpošanu un kuras pakļautībā darbojas: 

- Finanšu un grāmatvedības nodaļa; 
- Plānošanas un attīstības nodaļa; 
- Nekustamā īpašuma un juridiskā 

nodaļa; 
- Kanceleja; 
- Būvvalde; 
- Saimnieciskais dienests; 
- Civilās aizsardzības un darba drošības 

speciālisti; 
- Komunālās saimniecības nodaļa; 
- Vides un tūrisma nodaļa. 

Pašvaldības autonomās funkcijas izglītības un 
kultūras jomā ir deleģētas Jēkabpils novada 
pašvaldības Izglītības un kultūras pārvaldei. 

Pašvaldības Bāriņtiesa un Dzimtsarakstu 
nodaļa ir izveidotas institūcijas, kurām ir 
noteikta īpaša kompetence un atšķirīga 
padotība. 

Krustpils novada pašvaldības autonomo 
funkciju realizāciju nodrošina šādas iestādes:  

– Sociālais dienests; 
– Variešu PII „Varavīksne”; 
– Krustpils pamatskola; 
– Sūnu pamatskola; 
– Mežāres pamatskola; 
– Liepenes pamatskola; 
– Vīpes pamatskola; 
– Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 
– Atašienes bibliotēka; 
– Krustpils pagasta bibliotēka; 
– Kūku bibliotēka; 
– Zīlānu bibliotēka; 
– Mežāres bibliotēka; 
– Antūžu bibliotēka; 
– Medņu bibliotēka; 
– Vīpes pagasta bibliotēka; 
– Atašienes kultūras nams; 
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– Krustpils pagasta kultūras nams; 
– Zīlānu kultūras nams; 
– Mežāres pagasta kultūras nams; 
– Antūžu kultūras nams; 
– Variešu kultūras nams; 
– Vīpes pagasta klubs. 

Pašvaldības pārraudzībā ir šādas iestādes un 
aģentūras: 

- Antūžu speciālā internātpamatskola; 
- Krustpils novada PA „Jaunāmuiža”; 
- Amatniecības centrs „Māzers”. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju un uzdevumu 
pildīšanai no deputātiem, pašvaldības 
administrācijas darbiniekiem un pašvaldības 
iedzīvotājiem tiek izveidotas patstāvīgās 
komisijas, padomes un darba grupas.  

DALĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBĀS 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētājā šādās 
kapitālsabiedrībās: 

- SIA „Spuņģēni – Daugavieši” (100% 
kapitāla daļas); 

- SIA „Vide 2001” (100% kapitāla daļas); 
- SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 

(2,72959% kapitāla daļas); 
- SIA „Jēkabpils autobusu parks” 

(13,00004% kapitāla daļas). 

DALĪBA BIEDRĪBĀS 

Pašvaldība ir dalībnieks un/vai dibinātājs, ir 
pajas vairākās biedrībās (nodibinājumos): 
Latvijas Pašvaldību savienībā, Izpilddirektoru 
asociācijā, Latvijas Pašvaldību mācību centrā, 
Daugavas savienībā, lauku partnerībā „Sēlija”, 
Jāņa Āboliņa sporta klubā, Zemgales reģionālā 
enerģētikas aģentūrā, piensaimnieku 
kooperatīvā biedrībā „Atašiene – Agro”, 
Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā, Vides, 
enerģētikas un transporta attīstības 
nodibinājumā un Zemgales attīstības aģentūrā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 12 
Krustpils novada pašvaldības budžets sastāv no 
pamatbudžeta un speciālā budžeta. 
Pamatbudžetu veido nodokļu ieņēmumi 
(iedzīvotāju ienākuma nodoklis, īpašuma 
nodoklis), nenodokļu ieņēmumi (maksas 
pakalpojumi, ieņēmumi no īpašuma 
iznomāšanas, soda naudas u.c. rādītāji), valsts 
un pašvaldību transferti (mērķdotācijas, 
savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām) un 
izdevumi. 

Speciālais budžets sastāv no mērķa dotācijas 
autoceļu fondam un dabas resursu nodokļa. 

IENĀKUMI 

Krustpils novada pašvaldības ieņēmumi pēc 
naudas plūsmas 2010.gadā sastādīja 5 012 250 
LVL, no kuriem nodokļu ieņēmumi – 1 278 303 
Ls, nenodokļu ieņēmumi – 23 497 LVL, valsts 
budžeta transferti – 2 558 788 LVL un 
pašvaldību budžetu transferti – 439 406 LVL.  

 

Attēls 9: Pašvaldības budžeta ienākumi 

Krustpils novada pašvaldības speciālā budžeta 
ieņēmumi pēc naudas plūsmas 2010.gadā 
sastādīja 123 297 LVL, no kuriem dabas 
resursu nodokļa ieņēmumi – 8660 Ls, valsts 
budžeta transferti no autoceļu fonda –114637 
LVL. 

IZDEVUMI 

Krustpils novada izdevumi atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām 2010.gadā pēc 
naudas plūsmas sastādīja 4 551 357 LVL, kas ir 
par 17,2% mazāki nekā 2009.gadā. 

                                                             
12 Pašvaldības gada pārskata par 2010.gadu dati 

Nodokļu
ieņēmumi

Nenodokļu
ieņēmumi

Valsts budžeta
transferi

Pašvaldību
budžeta
transferi
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Attēls 10: Budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 2010.gadā 

Lielākos naudas plūsmas izdevumus 2010.gadā 
sastādīja izdevumi izglītības jomai (1 757 946 
LVL jeb) un izdevumi sociālai aizsardzībai 
(1 156 016 LVL jeb). Tam sekoja izdevumi 
pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai (769715 LVL jeb), vispārējās 
valdības dienestu izdevumi (595 675 LVL jeb) 
un izdevumi atpūtai, kultūrai un reliģijai 
(188522 LVL jeb). Mazākus izdevumus 
sastādīja izdevumi par vides aizsardzību 
(51779 LVL jeb) un ekonomisko darbību 
(26423 LVL jeb). 

Izdevumi speciālajā budžetā 2010.gadā kopā 
sastādīja 223134 LVL, no tiem autoceļu fonda 
izdevumi sastādīja 190991 LVL, vides 
aizsardzības pasākumiem 32143 LVL. 

 

 

 

 

 

PAŠVALDĪBAS KOMUNIKĀCIJA AR 
IEDZĪVOTĀJIEM  

Galvenie informācijas kanāli novada 
pašvaldības komunikācijai ar iedzīvotājiem u.c. 
interesentiem ir interneta vietne 
www.krustpils.lv un Krustpils novada 
pašvaldības informatīvais izdevums „Krustpils 
Novadnieks”.  

„Krustpils Novadnieks” tiek izdots katru 
mēnesi 3000 eksemplāru tirāžā. Informatīvais 
izdevums ir bezmaksas, un pēc iespējas tas tiek 
piegādāts katrā novada mājā, dzīvoklī un 
iestādē. Izdevums tiek izdots kopš 2009.gada 
septembra un informē iedzīvotājus par 
svarīgākajām aktualitātēm novadā, 
pieņemtajiem domes lēmumiem un 
saistošajiem noteikumiem, dažādiem novada 
kultūras un sporta dzīves jaunumiem un 
iespējām, atspoguļo intervijas ar novada 
iedzīvotājiem, kā arī izdevumā ir pašvaldības 
sludinājumu sadaļa. 

FUNKCIONĀLĀS SAITES UN 
SADARBĪBA AR CITĀM 

PAŠVALDĪBĀM  
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, kas 
nodrošina gan sabiedriskā transporta, gan 
kravas pārvadājumus ar Rīgu un Daugavpili, 
savukārt autoceļš A12, kas šķērso novada 
vidusdaļu, nodrošina saikni ar Latgales reģiona 
pašvaldībām. Valsts autoceļu klātbūtne un to 
labais tehniskais stāvoklis nodrošina labu 
sasniedzamību arī pašā novadā starp 

Izglītība

Sociālā aizsardzība

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Vispārējie valdības dienesti

Atpūta, kultūra un reliģija

Vides aizsardzība

Ekonomiskā darbība

Sabiedriskā kārtība un drošība

http://www.krustpils.lv/
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pagastiem un novada administratīvo centru 
Jēkabpili. 

Pašvaldībai starptautiskā sadarbība 
galvenokārt notiek dažādu projektu ietvaros. 
Krustpils novadam izveidojusies starptautiska 
sadarbība kultūras jomā ar Domnešti 
pašvaldību Rumānijā un Itri pašvaldību Itālijā, 
jauniešu apmaiņas programmās sadarbība 
izveidojusies ar San Gregorio Magno 
pašvaldību Itālijā. Latvijā Krustpils novada 

pašvaldībai ir veiksmīga sadarbība ar Kocēnu 
novada pašvaldību un Lubānas novada 
pašvaldību. 
 
 
 
 

 
 

 

 

PROJEKTI 
No 2009.gada, kad darbību uzsāka Krustpils 
novada pašvaldība ir realizēti vairāki projekti, 
piesaistot finansējumu no dažādiem fondiem – 
ESF, ELFLA, ERAF, KF, Zivju fonda un citiem 
valsts un ārvalstu finanšu instrumentiem. 
Izmantojot piesaistīto finansējumu, 
galvenokārt īstenoti tehniskās infrastruktūras 
un materiāltehniskās bāzes uzlabošanas 
projekti, galvenokārt izglītības iestādēs un 
veikti ūdenssaimniecības uzlabošanas 
pasākumi. 

 

 

 

Bez nākamajā lapā tabulā apkopotajiem ES 
fondu līdzfinansējuma projektiem pašvaldībā ir 
izstrādāti arī citi projekti – Krustpils novada 
izglītības iestāžu infrastruktūras un izglītības 
iestāžu attīstības plāns 2012. – 2017.g., kura 
mērķis ir, ņemot vērā esošo sociāli ekonomisko 
un demogrāfisko situāciju, finanšu un darbības 
efektivitātes rādītājus, izstrādāt vadlīnijas 
Krustpils novada izglītības iestāžu turpmākai 
attīstībai 

  

35 690 122301 
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Attēls 11: Piesaistītās investīcijas (LVL) 

Attēls 12: ES fondu apguve – realizētie projekti 
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Fonda 
nosaukums 

Projekta nosaukums Projekta kopējās 
izmaksas (LVL) 

2009.gadā ( uzsākta projekta realizācija) 

ELFLA 
Variešu kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija. Projekta Nr. 08-05-
L32100-000079 

35 690.87  

ELFLA 
Rekreācijas pamatpakalpojumi Variešu pagasta Variešu un Medņu ciemos. 
Projekta Nr. 08-05-L32100-000081 

32845,56 

ELFLA 
Sūnu pamatskolas sporta/sarīkojumu zāles rekonstrukcija Projekta Nr. 08-
05-L32100-000263 

55223,81 

Sorosa fonds 
Latvija 

Tālākizglītības centra un interešu izglītības centra izveide 23257 EUR 

ELFLA „Mežāres pamatskolas sporta laukuma vienkāršota rekonstrukcija”. 
Projekta Nr. 08-05-L32100-000325 

59819,96 

ELFLA Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas sporta laukuma jaunbūve. Projekta Nr. 
Nr. 08-05-L32100-000250 

29499,36 

ELFLA 
Sporta laukuma izveide Atašienes centrā.. Projekta Nr. Nr. 08-05-L32100-
000014 

10490,29  

ERAF 
Ūdenssaimniecības attīstība Variešu pagasta Variešu ciemā. Projekta Nr. 
3DP/3.4.1.1.0./APIA/CFLA/059/024 

166155,85 

ERAF 
Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve Kūku pagastā”, projekta Nr. 
3DP/3.2.1.3.1./08/APIA/SM/013/022 

 

LAT - LIT 
Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas 
pievilcības veicinātājs 

44462,00 EUR 

2010.gadā ( uzsākta projekta realizācija) 
Zivju fonds Zivju resursu pavairošana Krustpils novada ezeros. Projekta Nr.14 13975,5 

ELFLA Vīpes pagasta Vīpes ciema ceļu un pagalmu rekonstrukcija. Projekta Nr. 09-
05-L32100-000190 

164027,79 

ELFLA Krustpils novada Mežāres ciema siltumapgādes sistēmas optimizācija un 
energoefektivitātes paaugstināšana. Projekta Nr.10-05-L32100-000214 

112976,63 

ERAF Antūžu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana”. Projekta Nr. 3DP/3.1.3.3.1/10/IPIA/VIAA/001 

87329,43 

ERAF Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils rajona pansionātam. Projekta  Nr. 
3DP/3.4.1.1.0./09/APIA/CFLA/128/123 

110 267,42  

ESF ESF „Krustpils novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana ES 
struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 
īstenošanai”. Projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/015 

8973,40 

ESF Krustpils attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde 
kvalitatīva pašvaldības plānošanas procesa nodrošināšanai. Projekta 
Nr.1DP/1.5/3.2.0./10/APIA/VRAA/061 

44953,50 

ERAF Izglītības iestāžu informatizācija. Projekta 
Nr.2009/0355/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/8559 

 

ESF Būvinženiera piesaiste Krustpils novada pašvaldībā administratīvās 
kapacitātes paaugstināšanā. Projekta Nr.1DP/1.5.3.1./10/IPIA/VRAA/107 

 

ERAF Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Atašienes ciemā. Projekta 
nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA129/101 

 

ERAF Ūdenssaimniecības attīstība Vīpes pagasta Vīpes ciemā. Projekta 
nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA129/101 

170971,16 

2011.gadā ( uzsākta projekta realizācija) 
KF Krustpils novada Atašienes pagasta atkritumu izgāztuves „Troškas” 

rekultivācija, reģistrācijas Nr.56468/852/PPV. Projekta Nr. 
3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/031 

35175,68 
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ELFLA ELFLA „ Atpūtas vietas izveide Krustpils novada Mežāres pagasta Mežāres 
ciemā ”, Projekta Nr. 11-05- LL13-L413201-000007 

6371,45 

KPFI Krustpils novada Sūnu pamatskolas ēkas kompleksu pasākumu ieviešana 
siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanai. Projekta Nr.KPFI-7/25 

112655,75 

ELFLA Radošo aktivitāšu centra izveide pirmsskolas vecuma bērniem izveide 
Krustpils novada , Kūku pagasta Sūnu pamatskolā. Projekta nr.11-05-LL13-
L413205-000006 

3304,85 

ELFLA Ceļu infrastruktūras uzlabošana Krustpils novadā 1. kārta. Projekta Nr. 11-
05-L32100-000117 

375967,51 

ERAF Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Krustpils pagasta Spunģēnu 
ciemā Projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/093 

194224,00 

ERAF Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Kūku pagasta Kūku ciemā, 
projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/090 

398590,04 

ELFLA Rotaļu laukuma izveide Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas teritorijā, 
Projekta nr.11-05-LL13-L413201-000006 

7226,08 

2012.gadā ( uzsākta projekta realizācija) 
Zivju fonds Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde Krustpils novada 

ūdenstilpnēs, projekta Nr.2.4 
2126,00 

Zivju fonds Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpnēs, projekta Nr. 1.14 1474,99 

ERAF Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Kūku pagasta Zīlānu ciemā, 
projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/124 

428477,83 

ERAF Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Mežāres pagasta Mežāres 
ciemā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/123/ 

428394,44 

ELFLA Bērnu rotaļu laukuma izveide Krustpils novada Vīpes pagastā. Projekta nr. 
12-05-LL13-L413201-000012 

5050,44 

Šveices fonds Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vietējās izglītības iestādēs  

LAT - LIT Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā 
apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju 
saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai. Projekta numurs: 
LLIV-316 

 

ERAF Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/473 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Kūkas 2”, 
Kūku pagastā, Krustpils novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi” 

77637,64 

ERAF Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/381 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Ausuļi”, 
Antūži, Variešu pagastā, Krustpils novadā, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi” 

70636,94 

ERAF Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/320 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Poļakas”, 
Vīpes pagastā, Krustpils novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi” 

26066,44 

ERAF Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/572 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Spuņģēni 
3”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi” 

65749,81 

ERAF Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/474 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Varieši 
3”, Variešu pagastā, Krustpils novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi” 

139709,52 

ERAF Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/573 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Varieši 
4”, Variešu pagastā, Krustpils novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi” 

83522,82 
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IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI 

Kā galvenos informācijas avotus, kuros iegūst 
informāciju par pašvaldības darbību, 
respondenti visvairāk ir norādījuši novada 
informatīvo izdevumu „Krustpils Novadnieks” 
un laikrakstu „Brīvā Daugava”, kā arī novada 
pašvaldības oficiālo interneta vietni 
www.krustpils.lv, tikai nedaudz respondentu 
bija norādījuši kā informācijas ieguves vietu 
novada domi un pagastu pārvaldes. Kā citi 
informācijas avoti minēti – bibliotēka un 
laikraksts „Jēkabpils Vēstnesis”.  

Visbiežāk aptaujātie atzinuši, ka būtu 
nepieciešama plašāka informācija par 
pašvaldības darbību kopumā, par novadā 
notiekošajiem kultūras un sporta pasākumiem 
un par konkrēto respondenta dzīves vietu – 
ciemu. Salīdzinoši līdzīgs atbilžu skaits norādīts 
par citu jomu informācijas daudzuma 
palielināšanu (piemēram, sociāliem 
pakalpojumiem, par uzņēmējdarbību, par 
pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem 
komunālajiem pakalpojumiem u.c. 
informāciju).  

Par atsevišķu pašvaldības iestāžu sniegto 
pakalpojumu kvalitāti lielākajai daļai 
respondentu nav informācijas, kā, piemēram, 
par Tūrisma informācijas biroju, Būvvaldi un 
pansionātu „Jaunāmuiža”, tas skaidrojams, ka 
iespējams, viņi neizmanto šo iestāžu 
piedāvātos pakalpojumus. Savukārt Sociālā 
dienesta, Bāriņtiesas un dzimtsarakstu nodaļas 
sniegto pakalpojumu kvalitāte respondentus 
drīzāk apmierina. Kā lielākie sasniegumi un ar 
ko lepojas apjautātie respondenti ir 
pašvaldības mājaslapa Internetā, atzinīgi 
novērtēti arī realizētie projekti un piesaistītais 
finansējums projektu īstenošanai. Pie 
sasniegumiem tiek minēta arī 
inženierkomunikāciju (galvenokārt 
ūdenssaimniecības) un infrastruktūras 
sakārtošana. Daudzi aptaujātie lepojas ar 
vietējiem cilvēkiem, to uzņēmību un 
patriotismu, ar dabu, kultūras pasākumiem un 
kultūrvēsturisko mantojumu.  

Kā galvenais ieteikums pašvaldības darba 
uzlabošanai vairākkārt aptaujas rezultātos, ir 
minēta komunikācijas uzlabošana vietējai varai 
(gan lēmējvarai, gan izpildvarai) ar 

iedzīvotājiem. Uzklausīt iedzīvotājus un rast 
risinājumus viņu aktuālajām problēmām.   

DARBA GRUPU REZULTĀTI 

Pārvaldes un komunikācijas darba grupā kā 
vājās puses novada pašvaldības darbībā tika 
minēts komunikācijas trūkums ar sabiedrību 
gan iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī 
iestāžu starpā gan starp novada centrālo 
administrāciju, gan pagastu pārvaldēm. 
Vadības grupas līderi atzina, ka ir vērojama 
novada pagastu savrupība, pietrūkst vienojošu 
pasākumu, kopēju tradīciju visā novadā. Kā 
negatīvi ietekmējošs faktors minēts arī tas, ka 
novada administratīvā ēka un pašvaldības 
administrācija atrodas citas pašvaldības – 
Jēkabpils pilsētas teritorijā.  

Novadā sniegto sociālo pakalpojumu 
nodrošinājums ir daudzveidīgs, pieejama 
izglītības, kultūras un sporta tehniskā bāze, 
veselības aprūpe, speciālisti ir kvalificēti. 
Tomēr ir nepieciešami finanšu līdzekļi 
materiāltehniskās bāzes uzlabošanai un 
infrastruktūras attīstībai.  

Atsevišķus valsts un pašvaldības sniegtos 
pakalpojumus ir iespējams saņemt Jēkabpilī. 
Sociālās aprūpes un pakalpojumu jomā ir 
sakārtota infrastruktūra un spēcīgs Sociālais 
dienests. Kā novada pārvaldības stiprās puses 
minēti kompetenti speciālisti, novada interneta 
vietne un bezmaksas informatīvais izdevums, 
ES fondu izmantošana un projektu realizācija.  

Pēdējos gados novada pašvaldības investīciju 
programmas finansējums tiek galvenokārt 
izmantots izglītības iestāžu materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošanai, komunālās saimniecības 
infrastruktūras uzlabošanai, pašvaldības ceļu 
un ielu uzturēšanai un labošanai, kā arī sociālās 
infrastruktūras uzlabošanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krustpils.lv/
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PĀRVALDĪBAS UN KOMUNIKĀCIJAS SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

• ģeogrāfiskais novietojums; 
• IT tehnoloģijas un sakari; 
• pieejama infrastruktūra; 
• sadarbība ar uzņēmējiem; 
• kompetenti speciālisti; 
• informācijas pieejamība ar laikraksta un 

mājaslapas Internetā starpniecību; 
• ES fondu izmantošana; 
• kopienas iniciatīvu realizācija (NVO) 

• novada administratīvais centrs neatrodas 
novada teritorijā; 

• pastāv pagastu savrupība, pietrūkst novadam 
vienojošu elementu (kopēji pasākumi utml.); 

•  savstarpējās komunikācijas trūkums 
(pagastiem savā starpā, pagastiem ar 
iedzīvotājiem, pašvaldībai ar uzņēmējiem); 

• plaisa starp pašvaldības centrālo 
administrāciju, pagastu pārvaldēm un 
iedzīvotājiem; 

• pastāv nepilnības pašvaldības struktūrā; 
• apgrūtināta informācijas aprite (pašvaldības 

sniegtā informācija nenonāk līdz visiem 
iedzīvotājiem); 

• pozitīvās informācijas trūkums;  
• moderno tehnoloģiju trūkums; 
• mārketinga trūkums;  
• trūkst objektīvu statistisko pētījumu; 
• demogrāfiskā situācija, migrācijas 

palielināšanās 
• pašvaldība nedrīkst nodarboties ar 

uzņēmējdarbību 

IESPĒJAS DRAUDI 

• ģeogrāfiskais novietojums (transporta 
tīklu attīstība, dabas un tūrisma objekti); 

• dabas resursi (meži, karjeri, purvi, 
ūdenskrātuves); 

• cilvēkresursi (jaunatnes iesaiste 
sabiedriskā dzīvē, darbs ar jaunatni kā 
prioritāte); 

• uzņēmējdarbības attīstība 
(lauksaimniecība, pakalpojumi un 
ražošana); 

• uzņēmējiem apgūt ES un citus finanšu 
avotus; 

• moderno tehnoloģiju izmantošana (katrā 
mājsaimniecībā nodrošināts Interneta 
pieslēguma); 

• turpināt izmanot ES fondu līdzekļus 
infrastruktūras uzlabošanai; 

• integrēšanās iespējas latviskā vidē; 
• izaugsme katram individuāli, sākot ar sevi; 
• speciālistu izglītošana, jaunu speciālistu 

piesaiste, pieredzes apmaiņas; 
• ieviest pašvaldībā video sanāksmes. 

• iespējamā administratīvā reforma – apriņķu 
izveide; 

• neizpratne par kopīgu novada mēroga 
pasākumu nepieciešamību; 

• esošo pakalpojumu likvidēšana pagastu 
pārvaldēs; 

• ieslīgšana pašamierinātībā un kapacitātes 
nepaaugstināšana; 

• stipro pušu neapzināšanās (katrai pārvaldei 
atrast savu „rozīnīti”); 

• birokrātijas palielināšanās. 
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PAKALPOJUMI 

 

Ilustrācija 2: Pakalpojumu pieejamība novadā uz 2012. gada sākumu 

 

IZGLĪTĪBA 
Krustpils novadā kopumā ir 8 izglītības 
iestādes un pirmsskolas izglītības grupas (11), 
kas nodrošina pirmskolas, pamatizglītību, 
vidējo un speciālo izglītību: 

1. PII „Varavīksne” (Variešu pag.); 
pirmsskolas izglītības grupas pie 
vispārējās izglītības iestādēm 

2. Liepenes pamatskola (Medņi, Variešu 
pag.) 

3. Vīpes pamatskola (Vīpes pag.) 
4. Krustpils pamatskola (Jēkabpils) 
5. Mežāres pamatskola (Mežāres pag.) 
6. Sūnu pamatskola (Kūkas, Kūku 

pagastā) 
7. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 

(Marinzeja, Atašienes pag.) 
8. Antūžu speciālā internātpamatskola 

(Antūži, Variešu pag.) 

2011.gadā projekta Krustpils novada izglītības 
iestāžu infrastruktūras un izglītības iestāžu 
attīstības plāna 2012. – 2017.g. ietvaros veikta 
izglītības iestāžu vizuāli tehniskā apsekošana. 
Apsekojuma rezultātā ir secināts, ka izglītības 
iestāžu ēku un inženierkomunikāciju tehniskais 
stāvoklis ir ievērojami atšķirīgs un kopumā 
vērtējams kā neapmierinošs, izņemot Mežāres 
pamatskolas un Antūžu speciālās 
internātpamatskolas ēku tehnisko stāvokli, kas 
ir labākā stāvoklī. Sporta un rotaļu laukumu 
stāvoklis pie izglītības iestādēm kopumā ir 

vērtējams kā apmierinošs, izņemot Mežāres, 
Liepenes pamatskolas un Brāļu Skrindu 
Atašienes vidusskolas sporta laukumus, jo tie ir 
renovēti pēdējos gados.13 

Visas izglītības iestādes tiek nodrošinātas ar 
tādiem speciālistiem kā medmāsa, bibliotekāre, 
psiholoģe un logopēds, taču nevienā izglītības 
iestādē nav pieejams sociālais pedagogs. 

Skolēnu pārvadājumu maršruti novadā šobrīd 
tiek nodrošināti Atašienes, Kūku un Variešu 
pagastos. Skolēnu pārvadājumu maršrutos tiek 
pārvadāti 20% no Krustpils novada skolēniem. 
Pārējos pagastos (Krustpils, Mežāres un Vīpes) 
skolēni izmanto sabiedrisko transportu esošajā 
reģionālās vietējās nozīmes maršrutu tīklā. 
 
PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBA 

Novadā darbojas 1 pirmsskolas izglītības 
iestāde „Varavīksne”, kurā izglītības 
programmu apgūst bērni vecumā no 2 līdz 7 
gadiem un 8 pirmsskolas izglītības grupas pie 
vispārējās izglītības skolām (Kūku, Atašienes, 
Mežāres un Vīpes pagastos). Pirmsskolas 
izglītību nav iespējams apgūt Krustpils pagastā 
tā tiek nodrošināta, izmantojot Jēkabpils 
pilsētas pirmskolas izglītības iestādes.  

2011./2012. mācību gadā pirmsskolas 
izglītības iestādi „Varavīksne” un pirmsskolas 
izglītības grupas apmeklē kopumā 119 bērni, 

                                                             
13 SIA „AC Konsultācijas” dati 
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no tiem 49 bērni apmeklē PII „Varavīksne” (3 
grupas); 10 bērni apmeklē pirmsskolas 
izglītības grupu (1) Vīpes pamatskolā; 10 bērni 
apmeklē pirmskolas izglītības grupu (1) 
Mežāres pamatskolā; 36 bērni – Sūnu 
pamatskolas pirmskolas izglītības 4 grupās un 
14 bērni apmeklē pirmsskolas izglītības 2 
grupas Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā.  

Krustpils novadā bērni vecumā no 2 – 7 
gadiem, kas var apmeklēt pirmskolas izglītības 
iestādi vai grupas kopumā, ir 278, no tiem 67 
bērni apmeklē citu administratīvo teritoriju 
pirmsskolas izglītības iestādes (63 – Jēkabpils 
pilsētas PII; 4 – Madonas novada Kalsnavas 
pagasta PII). 

Pirmsskolas izglītības iestāde un grupas ir 
nodrošinātas ar materiāltehnisko bāzi bērnu 
attīstībai, rotaļnodarbību organizācijai, mācību 
vielas nostiprināšanai.  

 
BRĀĻU SKRINDU ATAŠIENES VIDUSSKOLA 

Skola īsteno pirmsskolas izglītības, 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena programmas.  

2011./2012.mācību gadā skolā mācījās 86 
skolēni, t.sk. vidusskolas ciklā - 36 skolēni, 
pirmsskolas izglītības grupā ir 14 bērni, 
strādāja 17 skolotāji (2010./2011.m.g. – 17). 

2009./2010.m.g. 9.klasi absolvēja 9 skolēni un 
12.klasi – 12 skolēni, savukārt 2010./2011.m.g. 
pamatskolu absolvēja arī 9 skolēni, bet 
vidusskolu – 13 skolēni. 

Skolā darbojas skolēnu parlaments, kas 
iesaistās skolas dzīves aktivitāšu organizēšanā. 
Skolēni darbojas interešu izglītības pulciņos 
(novadpētniecības pulciņš, teātra pulciņš, 
vokālie ansambļi, jaunsargu grupas u.c. 
pulciņi), kuros papildus apgūst dažādas 
iemaņas un darbošanās prieku. 

LIEPENES PAMATSKOLA 

Liepenes pamatskola atrodas Variešu pagastā. 
Izglītības iestāde īsteno pamatizglītības 
programmu - tiek piedāvāts kvalitatīvs mācību 
darbs, savstarpēja sapratne un sadarbība, 
individuāla pieeja katram skolēnam, rūpes par 
katru skolēnu, sakopta estētiska skolas vide, 
daudzveidīga un radošo spēju attīstoša 
interešu izglītība (mazpulki, zīda apgleznošana, 

koriģējošā vingrošana, vokālais ansamblis u.c. 
pulciņi). 

2011./2012. m.g. izglītības iestādi apmeklēja 
47 skolēni. 2010./2011. m.g. skolu absolvēja 7 
skolēni. Izglītības iestādē pamatdarbā strādā 
12 pedagogi ar atbilstošu izglītību, tāpat kā 
2010/.2011.m.g. 

Izglītības iestādē ir iespēja izmantot 
informātikas kabinetu ar interneta pieslēgumu, 
bibliotēku, apgūt kristīgo mācību. Vasarā tiek 
organizētas nometnes. Skolā visiem skolēniem 
ir nodrošinātas mācību grāmatas, pieejams 
bagātīgs karjeras izglītības izziņu materiāls. 
Ikdienā skolēnus pārvadā skolas autobuss. 
Skolai ir upeņu dārzs, atpūtas zona, ēdnīca, 
centrālā apkure, dušas, labiekārtoti sanitārie 
mezgli. 

 

VĪPES PAMATSKOLA 

Izglītības iestāde īsteno vispārējās 
pamatizglītības programmu, speciālās 
pamatizglītības programmu izglītojamiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem un pirmskolas 
izglītības programmu 

2012./2013.m.g. skolā mācās 52 skolēni, t. sk. 
no 1. līdz 9. klasei 52 un 20 audzēkņi 
pirmskolas izglītības grupās. Skolā strādā 12 
pedagogi un 5 tehniskie darbinieki.  

2011./12.m.g. skolu absolvēja 7 skolēni. 

Skolā darbojas skolēnu līdzpārvalde, kas 
atbalsta skolēnu iniciatīvas un iesaistās skolas 
dzīves aktivitāšu organizēšanā. Skolēni  
darbojas interešu izglītības pulciņos, kuros 
papildus apgūst dažādas iemaņas un 
darbošanās prieku (kokapstrāde, sports, 
mazpulki, vokālais ansamblis, dabas izpētes 
pulciņi, vizuālās plastikas ,dramatiskais 
pulciņš). 

Vīpes pamatskolā veikta logu nomaiņa, ierīkota 
ugunsdrošības signalizācija, nomainītas grīdas, 
ierīkota centrālapkure un siltumtrase, veikts 
2.stāva gaiteņu remonts un klašu durvju 
nomaiņa, realizēts skolas informatizācijas 
projekts, ERAF projekts ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas sakārtošanai, 
atdzelžošanas un attīrīšanas iekārtu 
uzstādīšanai. Veikts remonts 1.stāva telpās, 
kurās atvērta pirmsskolas grupa bērniem no 
1,5 līdz 4 gadu vecumam. 
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KRUSTPILS PAMATSKOLA  

Krustpils pamatskola atrodas Jēkabpils pilsētā, 
skola īsteno pamatizglītības programmu. 

2011./2012.m.g. Krustpils pamatskolu apmeklē 
195 skolēni, skolā strādā 22 pedagogi, 
(2010./2011.m.g. – 19). 

Absolvējušo skolēnu skaits pamatskolā 
2010./2011.m.g. bija 33 skolēni. 
Skolā darbojas skolēnu dome, skolas padome. 
Skolēni var sevi pilnveidot dažādos 
ārpusstundu pulciņos (piemēram, teātra 
klubiņš, koris, koriģējošā vingrošana, 
mazpulks, jaunsargi u.c. pulciņi). Krustpils 
pamatskola organizē seminārus inovatīvās 
pieredzes popularizēšanā dabaszinātnēs un 
matemātikā. 

Skolā 2011.gadā ierīkoja mākslīgo kāpšanas 
sienu. Skolā ir ierīkota tehniskās apsardzes 
sistēma.  

MEŽĀRES PAMATSKOLA 

Izglītības iestāde īsteno vispārējās 
pamatizglītības programmu, speciālās 
pamatizglītības programmu izglītojamiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem, speciālās 
pamatizglītības programmu izglītojamiem ar 
mācīšanās traucējumiem un pirmskolas 
izglītības programmas (5 – 6 g. apmācību). 
Skola piedāvā arī dažādus interešu pulciņus. 
2010.gadā rekonstruēts skolas sporta laukums, 
2012. gadā realizēts skolas informatizācijas 
projekts. 

2012./2013.m.g. skolā mācās 61 skolēni, t.sk. 
no 1. līdz 9. klasei 51 un 10 bērni pirmskolas 
izglītības grupā. Skolā strādā 14 pedagogi un 8 
tehniskie darbinieki. 

2011./2012.m.g. 9. klasi pabeidza 9 skolēni. 

 
SŪNU PAMATSKOLA 

Izglītības iestāde īsteno vispārējās 
pamatizglītības programmu, speciālās 
pamatizglītības programmu izglītojamiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem, speciālās 
pamatizglītības programmu izglītojamiem ar 
mācīšanās traucējumiem un pirmskolas 
izglītības programmu.  

2012./2013. mācību gadā skolu apmeklē 132 
skolēni, 1.- 9.klasē mācās 90 skolēni un 42 
bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem apmeklē 

pirmsskolas izglītības grupas. Skolā un 
pirmsskolā strādā 22 skolotāji, 13 tehniskie 
darbinieki. 

2011./12.m.g. skolu absolvēja 7 skolēni. 

Skolā ir moderns informātikas kabinets un 
bibliotēka, darbojas skolēnu dome, kas 
iesaistās skolas dzīves aktivitāšu organizēšanā. 
Projektu realizācijas rezultātā skola ir ieguvusi 
jaunu izskatu pēc ēkas siltināšanas pabeigšanas 
2012. gadā, skolas informatizācijas projekta 
īstenošanas rezultātā ir uzstādīts jauns 
multimediju komplekts matemātikas 
mācīšanai. 

Skolēniem interešu izglītības jomā tiek 
piedāvāta iespēja darboties Sūnu 748. 
Mazpulkā, nodarboties ar sportu, mācīties 
peldēt Salas peldbaseinā, dziedāt, zīmēt, dejot. 
Skolā darbojas Dienas centrs sākumskolas 
skolēniem un Radošo aktivitāšu centrs 
pirmsskolas vecuma bērniem 

 
ANTŪŽU SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA 

Antūžu speciālā internātpamatskola ir 
Krustpils novada speciālās izglītības bāze – 
skolā mācās bērni ar speciālām vajadzībām 
latviešu un krievu plūsmā.  
Skolā īstenotās programmas:  

• speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (viegla garīgā atpalicība); 

• speciālās pamatizglītības mazākumtautību 
programma izglītojamiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem (viegla garīgā 
atpalicība); 

• speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (smaga garīgā atpalicība); 

• speciālās pamatizglītības mazākumtautību 
programma izglītojamiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem smaga garīgā 
atpalicība); 

• speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (arodprogrammas:  
remontstrādnieks un pavāra 
palīgs); 

• speciālās pamatizglītības mazākumtautību 
programma izglītojamiem ar garīgās 
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attīstības traucējumiem (arodprogrammas: 
mājsaimnieces palīgs); 

• pirmsskolas izglītības programma 
izglītojamiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem. 

2011./2012.m.g. skolā mācās 92 skolēni. 
Skolā strādā pieredzējuši pedagogi (36), no 
kuriem 89% ir atbilstoša augstākā pedagoģiskā 
izglītība, (t.sk. 19% ir maģistra grāds), 11% 
turpina studijas. Atbalsta personāla sastāvā ir 2 
medmāsas, 1 psiholoģe, 3 logopēdijas 
skolotājas, bibliotekāre, kā arī ārstnieciskās 
vingrošanas, ritmikas un deju skolotāji.  
Skolā ir veikti daudz un dažādi rekonstrukcijas 
darbi, materiāltehniskās bāzes uzlabojumi un 
papildinājumi, izmantojot ES struktūrfondu 
līdzfinansējumu.  
  

KULTŪRVIDE  
Krustpils novadā ir vairākas iestādes, kas 
nodrošina ar kultūru saistītus pakalpojumus un 
veicina arī amatieru kolektīvu darbību un 
iedzīvotāju iesaisti vietējos kultūras 
pasākumos.  

Novadā ir 7 kultūras nami: 

• Atašienes kultūras nams,  

• Krustpils pagasta kultūras nams, 

• Mežāres pagasta kultūras nams, 

• Antūžu kultūras nams,  

• Variešu kultūras nams,  

• Kūku pagasta kultūras nams, 

• Vīpes pagasta klubs. 

Novadā ir 8 bibliotēkas: Atašienes, Antūžu, 
Krustpils pagasta, Kūku, Zīlānu, Mežāres, 
Medņu un Vīpes pagasta bibliotēka. 

ATAŠIENES KULTŪRAS NAMS 

Atašienes kultūras nams atrodas Atašienes 
ciemā, ēkā, kas celta 1938. gadā kā katoļu 
draudzes jaunatnes saieta nams. Kultūras nams 
nodrošina tradicionālo kultūras norišu, 
kultūras un mākslas vērtību saglabāšanu, 
uzturēšanu, kā arī darbojas kā atpūtas un 
izklaides centrs. Kultūras namā regulāri notiek 
pasākumi – valsts un tradicionālie, koncerti, 
izrādes, izstādes un izklaides sarīkojumi. 

Kultūras namam ir laba sadarbība ar citām 
pašvaldības iestādēm, NVO, vietējo katoļu 
draudzi, organizējot pasākumus visu paaudžu 
iedzīvotājiem. Laba sadarbība izveidojusies arī 
ar kaimiņpagastu kultūras iestādēm, tiek rīkoti 
kopīgi pasākumi. 

Kultūras namā ikdienā darbojas vairāki 
amatieru kolektīvi, kuros iesaistīties var 
ikviens novada iedzīvotājs: 

• folkloras kopa „Vīraksne”; 

• jauniešu deju kolektīvs „Zvirbuļi”;  

• pieaugušo dramatiskais kolektīvs; 

• pirmsskolas vecuma un jaunāko klašu 
deju grupa „Pelēni”;  

KRUSTPILS PAGASTA KULTŪRAS NAMS 

Krustpils pagasta kultūras nams atrodas 
Spunģēnu ciemā. Arī Krustpils pagasta kultūras 
nams organizē dažādus kultūras pasākumus un 
veicina iedzīvotāju iesaisti kultūras vidē. 

Kultūras nams piedāvā pasākumus 
interesantiem ar dažādām gaumēm un 
dažādiem vecumiem – koncertus, teātra 
izrādes, tematiskus pasākumus, pašmāju un 
citu mākslinieku rokdarbu izstādes. 

Iespējamas 150 apmeklētāju vietas; uz 
skatuves nepieciešams sakārtot 
elektroinstalāciju, nomainīt zāles un skatuves 
aizkarus.  

Kultūras namā ikdienā darbojas: 

• jauktais vokālais ansamblis 
„Krustpilieši” (darbojas jau 35 gadus) 
ar 14 dalībniekiem; 

• amatieru teātris „Savējie” (darbojas jau 
25 gadus) ar 14 dalībniekiem; 

• bērnu dramatiskais kolektīvs ar 8 
dalībniekiem; 

• disko deju grupa bērniem un viņu 
vecākiem ar 12 dalībniekiem. 

Kopumā gada laikā šeit norisinās aptuveni 20 
pasākumi, kurus kopā apmeklē aptuveni 1240 
apmeklētāji. 

MEŽĀRES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 

Mežāres pagasta kultūras nama ēka celta 1989. 
gadā. Kultūras nama telpās iespējams organizēt 
lielam apmeklētāju skaitam pieejamus kultūras 
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pasākumus – koncertus, teātra izrādes, 
diskotēkas, balles u.c. Kultūras namu labprāt 
apmeklē ne vien Mežāres pagasta, bet arī 
kaimiņu pagastu un Jēkabpils pilsētas 
iedzīvotāji. Kultūras nama telpas ir piemērotas 
arī konferenču un semināru norisei. Mežāres 
kultūras nama telpas izmanto iedzīvotāji, lai 
atzīmētu priecīgus un arī bēdīgus savas 
dzimtas notikumus. 

Kultūras nama zālē ir vietas 300 
apmeklētājiem, deju zālē var uzņemt 100 
apmeklētājus, semināru un nodarbību telpā var 
uzņemt 50 apmeklētājus, izstāžu zāle, pulciņu 
nodarbību telpas, kuras nepieciešamības 
gadījumā var izmantot arī reprezentācijas 
nolūkiem un kafejnīcas vajadzībām. 

Kultūras namā ikdienā darbojas 5 pašdarbības 
kolektīvi:  

• pirmsskolas bērnu deju grupa ar 12 
dalībniekiem; 

• sieviešu vokālais ansamblis ar 6 
dalībniekiem; 

• folkloras pulciņš ar 15 dalībniekiem;  

• pusaudžu deju grupa ar 10 
dalībniekiem un jauniešu deju grupa 
"Energy" ar 7 dalībniekiem; 

• floristikas pulciņš; 

• dramatiskais kolektīvs ar 12 
dalībniekiem. 

Kopumā gada laikā šeit norisinās aptuveni 50 
pasākumi, kurus kopā apmeklē aptuveni 2085 
apmeklētāji.  

 
ANTŪŽU KULTŪRAS NAMS 

2010.gadā Antūžu kultūras namā notikuši 13 
pasākumi (koncerti, balles), kurus kopumā 
apmeklēja 842 apmeklētāji. Kultūras namā 
notiek arī Unguru ev. Luteriskās draudzes 
Dievkalpojumi (2 reizes gadā). 

Kultūras namā ir nepieciešams veikt skatuves 
remontu un logu nomaiņu.   

Kultūras namā nodarbināti 3 cilvēki, no tiem 2 
ir pulciņu vadītāji. 
Darbojas 2 mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvi: 

• līnijdeju kolektīvs - 10 dalībnieki; 
• jauniešu tautisko deju kolektīvs 

"Bumerangs" - 16 dalībnieki.  
 

VARIEŠU KULTŪRAS NAMS 

Variešu kultūras namā notiek dažādi pasākumi, 
aptverot dažādas vecuma grupas un sociālos 
slāņus.  

Kultūras namā nodarbināti 6 darbinieki, no 
tiem 4 pulciņu vadītāji un darbojas 7 
mākslinieciskās pašdarbība kolektīvi:  

• jauniešu teatrizētā deju studija „Murka” 
- 12 dalībnieki;  

• dramatiskais kolektīvs „Servīze” – 11 
dalībnieki;  

• sieviešu vokālais ansamblis „Medņu 
meitenes”- 9 dalībnieki;  

• bērnu dramatiskais kolektīvs 
„Servīzīte” – 8 dalībnieki;  

• pirmskolas bērnu tautisko deju 
kolektīvs – 16 dalībnieki; 

• tautisko deju kolektīvs „Ungurmuiža” – 
16 dalībnieki; 

• vokāli instrumentālais ansamblis 
„Knifs”- 3 dalībnieki. 

Kultūras namā katru trešdienu notiek Bībeles 
stundas mācītāja Jāņa Lūša vadībā un 
piektdienās bērniem Kultūras namam 
sadarbojoties ar Krustpils novada Variešu 
pagasta pārvaldes Vēstures centru, tiek rīkotas 
izstādes. 

Variešu kultūras namā jau četrpadsmit gadus 
notiek dramatisko kolektīvu festivāls „ĀKSTS”, 
kurš sapulcina bērnu un pieaugušos 
dramatiskos kolektīvus no Latvijas novadiem. 

2010.gadā notikuši 20 dažādi pasākumi, kuros 
piedalījās dažāda vecuma un dažāda sociālā 
slāņa apmeklētāji – 1850 apmeklētāji. 

Kultūras nama telpas ir labā stāvoklī, jo 
2009.gadā tika realizēts renovācijas projekts. 

KŪKU PAGASTA KULTŪRAS NAMS  

Kultūras nams atrodas Kūku pagasta Zīlānos 
Laukezera ielā 4. Kultūras namā ikdienā 
darbojas 5 mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvi:  

• sieviešu vokālais ansamblis „Minima” 
ar 7 dalībniecēm;  
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• vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs 
„Zīlānietis” ar 17 dalībniekiem,; 

• teātra draugu kopa „Patapa” ar 13 
dalībniekiem; 

• bērnu tautas deju kolektīvs ar 20 
maziem dejotājiem un līnijdeju grupa 
„Fantāzija” ar 6 dalībniekiem.  

Kultūras nama telpas ir ļoti mazas un varētu 
teikt, ka nepiemērotas kultūras nama 
vajadzībām. Telpu platības nespēj nodrošināt 
deju kolektīvu mēģināju nodarbības. Kultūras 
namā nav nodrošināta pieejamība cilvēkiem ar 
kustības traucējumiem. Kopumā gadā tiek 
noorganizēti ap 13 sarīkojumiem un ap 12 
izbraukumu koncertiem un izrādēm. Vidējais 
apmeklētāju skaits kultūras namā gadā ir ap 
1200 – 1500 apmeklētājiem. 

 
VĪPES PAGASTA KLUBS 
Vīpes pagasta klubā, kurš atrodas Vīpes 
pagasta Vīpes ciemā bijušajā pirmsskolas 
izglītības iestādes ēkā darbojas:  

• folkloras kopa „Lākači” (15 dalībnieki); 
• sieviešu vokālais ansamblis „Dimda” (9 

dalībnieki); 
• jauniešu dramatiskais kolektīvs (8 

dalībnieki); 
• pieaugušo dramatiskais kolektīvs (6 

dalībnieki).  
Klubā ir iekārtota Novadpētniecības istaba, kur 
apkopoti materiāli par Vīpes pagasta vēsturi, 
kultūru, notikumiem un cilvēkiem laikmetu 
lokos. Turpat atrodas arī izstāžu zāle. 
Vīpes pagasta klubs īstenoja Valsts 
Kultūrkapitāla fonda līdzfinansēto projektu 
,,Kultūras vērtību saglabāšana, apkopošana un 
nodošana nākamajām paaudzēm Vīpes pagastā 
un Krustpils novadā”.  
Klubā daļēji ir nomainīti logi un izremontētas 
atsevišķas telpas, bet vēl nepieciešams remonts 
kluba aktu zālei. Apmeklētāju ērtībām 
nepieciešams iegādāties jaunus galdus un 
krēslus. 
Vidēji gadā Vīpes pagasta klubā notiek 13 
pasākumi, vidējais apmeklētāju skaits gadā ir 
350. 
 
BIBLIOTĒKAS 

Novadā kopā darbojas 8 bibliotēkas, katrā 
pagastā, Variešu un Kūku pagastos darbojas 2 
bibliotēkas: Atašienes bibliotēka, Antūžu un 
Medņu bibliotēkas Variešu pagastā, Krustpils 

pagasta bibliotēka, Kūku un Zīlānu bibliotēkas 
Kūku pagastā, Mežāres bibliotēka un Vīpes 
bibliotēka. Visās bibliotēkās it pieejami datori 
ar interneta pieslēgumu.  

Atašienes bibliotēka veic visas bibliotēkas 
funkcijas, nodrošina iedzīvotāju informacionālo 
apkalpošanu un sniedz apmeklētājiem iespējas 
pavadīt brīvo laiku un savstarpēji 
komunicēties. Bibliotēka tiek finansēta no 
pašvaldības budžeta. Bibliotēka nodrošina 
bezmaksas pieeju interneta resursiem un 
datoriem. Atašienes bibliotēkā lietotājiem 
pieejami 6 datori, ir kopēšanas un printēšanas 
iespējas, kā arī bezvadu internets. Atašienes 
bibliotēka strādā ar integrēto bibliotēku 
informācijas sistēmu ALISE, ir automatizēti 
bibliotekārā darba procesi – komplektēšana, 
uzskaite un izsniegšana. Atašienes bibliotēka ir 
akreditēta 2007. gadā, tai piešķirts vietējas 
nozīmes bibliotēkas statuss. 

Bibliotēkas krājumā 2010.gada beigās bija 
5223 grāmatas. Kopējais bibliotēkas lietotāju 
skaits 2010.gadā bija 188 (t.sk. bērni un 
jaunieši līdz 18 gadiem – 52), apmeklējumu 
kopskaits sasniedza 3691, savukārt izsniegto 
vienību skaits bijis 2724 (bērniem -302).  

Antūžu bibliotēka atrodas Antūžu speciālajai 
internātpamatskolai piederošā trīsstāvu 
dzīvojamā ēkā un izvietota četristabu dzīvoklī 
pirmajā stāvā. Bibliotēka ir akreditēta 2008. 
gadā un no 2008. gada bibliotēkā strādā ar 
Alise4i moduli - lietotāju apkalpošana un 
grāmatu izsniegšana notiek automatizēti. 
Datoru kopskaits bibliotēkā – 6, darbiniekam – 
1, lietotājiem - 5. Pieejams pastāvīgais un 
bezvadu interneta pieslēgums. Katra mēneša 
pēdējā ceturtdienā bibliotēka organizē grāmatu 
izsniegšanas punktu Variešos. 

Bibliotēkas krājumā 2009.gada beigās bija 
5476 grāmatas. Kopējais bibliotēkas lietotāju 
skaits 294, apmeklējumu kopskaits sasniedza 
5888, savukārt izsniegto vienību skaits bijis 
4844.  

Krustpils pagasta bibliotēkas ēka celta 1968. 
gadā, telpas projektētas speciāli bibliotēkas 
izveidei. Bibliotēkas fonds tiek komplektēts par 
pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem, kā arī 
daļa grāmatu tiek iegūtas no dāvinājumiem, 
ņemot vērā lasītāju vēlmes. 

2008. gadā bibliotēka akreditēta - tai piešķirts 
vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
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Bibliotēkas krājumā 2011.gada beigās bija 
5023 grāmatas, no kurām 614 ir bērnu 
grāmatas, bet kopējais vienību skaits bibliotēkā 
– 6312. Kopējais bibliotēkas lietotāju skaits 
476, apmeklējumu kopskaits sasniedza 17257, 
savukārt izsniegto vienību skaits bijis 8953. 

 

Kūku bibliotēka ir vietējais informācijas centrs, 
kas atrodas Kūku pagasta Kūku ciemā. 
Bibliotēkā ir pieci datori apmeklētāju 
lietošanai. Bibliotēkā ir izveidota zona bērniem, 
kas ir viegli atpazīstama, jo iekārtota atbilstoši 
bērnu vajadzībām (iegādāti bērniem piemēroti 
grāmatu plaukti, 2 lasītāju galdiņi ar 4 
krēsliem, kā arī spilgts dīvāns). 

Kūku bibliotēka ir akreditēta 2007. gadā, tai 
piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

Bibliotēkas krājumā 2011.gada beigās bija 
4933 grāmatas, no kurām 1369 ir bērnu 
grāmatas, bet kopējais vienību skaits bibliotēkā 
– 6333. Kopējais bibliotēkas lietotāju skaits 
237, apmeklējumu kopskaits sasniedza 6083, 
savukārt izsniegto vienību skaits bijis 8905. 

Zīlānu bibliotēka atrodas Kūku pagasta Zīlānu 
ciemā, vienā ēkā ar Kūku pagasta kultūras 
namu. Bibliotēkas ģeogrāfiskā atrašanās vieta 
(tuvu Jēkabpils pilsētai) nosaka to, ka daļa 
bibliotēkas apmeklētāju ir ne tikai no Zīlānu 
ciema, bet arī no Jēkabpils pilsētas. 

Bibliotēkā ir 6 datori apmeklētāju lietošanai, 
televizors, DVD, dažādas spēles mazākajiem 
apmeklētājiem, grāmatas, ne tikai 
daiļliteratūra, bet papildināts un atjaunots 
nozaru literatūras klāsts un bērnu fonda 
literatūra. 

Bibliotēkas krājumā 2011.gada beigās bija 
2613 grāmatas, no kurām 580 bija bērnu 
grāmatas, bet kopējais vienību skaits bibliotēkā 
– 3320. Kopējais bibliotēkas lietotāju skaits 
159, apmeklējumu kopskaits sasniedza 2391, 
savukārt izsniegto vienību skaits bijis 3415. 

Mežāres bibliotēka atrodas Mežāres pagasta 
kultūras nama ēkā. 

Bibliotēkas kopējais krājuma fonds 2011.gada 
beigās bija 9011 vienības, no kurām grāmatas – 
6724, t.sk., bērnu grāmatas – 720, 
seriālizdevumi (žurnāli) – 1256, pārējie – 
1031. 

Kopējais bibliotēkas lietotāju skaits 211 (t.sk., 
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 97), 
apmeklējumu kopskaits sasniedza 7695, 
savukārt izsniegto vienību skaits bijis 7496. 

Medņu bibliotēka atrodas Variešu pagasta 
Medņu ciemā. 2010.gadā bija reģistrēti 98 
lasītāji, t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 
26. Kopējais apmeklējumu skaits 2010.g. bija 
936, bet izsniegumu skaits – 4898 vienības. 

Vienību skaits bibliotēkas krājumā 2010.g. 
kopā sastādīja 4709, no tām 3749 grāmatas, 
t.sk., bērnu grāmatas – 926. 

Bibliotēkas ēka celta 1930.gadā, 2007.gadā 
bibliotēkā tika veikts remonts un uzlabota 
materiāltehniskā bāze. 

Vīpes pagasta bibliotēka atrodas Vīpes pagasta 
Vīpes ciemā bijušā pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā. 2007. un 2008.gadā izremontētas 
gan lietotājiem paredzētās telpas, gan 
palīgtelpas. 2008. gadā, ēkai, kur atrodas 
bibliotēka, nomainīts jumta segums un uzliktas 
notekas. Lietotāju ērtībai, iegādātas jaunas 
mēbeles un aprīkojums. 2008. gadā, Latvijas 
valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda 
līdzfinansētā Latvijas publisko bibliotēku 
attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros, 
bibliotēkā, ierīkots ātrgaitas bezvadu internets. 
Šī projekta ietvaros bibliotēka saņēma 5 
vismūsdienīgākos datorus un multifunkcionālu 
iekārtu. 

2008. gadā bibliotēka ir akreditēta, piešķirot 
vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. 

Bibliotēkas krājumā 2010.gada beigās Kopējais 
iespieddarbu skaits sastādīja 6979 vienības, 
t.sk. grāmatas – 6120 vienības. No kopējā 
vienību skaita 1430 ir bērnu literatūra. 
Kopējais bibliotēkas lietotāju skaits 189, 
apmeklējumu kopskaits sasniedza 4559, 
savukārt izsniegto vienību skaits bijis 8512. 

 

AMATNIECĪBAS CENTRS „MĀZERS” 

Vīpes amatniecības centrs „Māzers” ir Krustpils 
novada pašvaldības izveidota iestāde, kura ir 
Krustpils novada domes pakļautībā. 

Amatniecības centrs „Māzers” atrodas Vīpes 
pamatskolā, centrs īsteno pašvaldību funkciju 
rūpēties par kultūru, sekmēt tradicionālo 
amata prasmju saglabāšanu un tautas 
jaunrades attīstību Krustpils novadā. 
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Amatniecības centrs „Māzers” mantu un 
finanšu līdzekļus veido Krustpils novada 
domes dotācijas, kā arī ienākumi no 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, centra 
valdījumā nošķirtās pašvaldības mantas, 
ieņēmumiem no pašvaldību pasūtījumiem, 
juridisku un fizisku personu ziedojumiem un 
dāvinājumiem.  

 

 

 

SPORTS 
2009.gadā Krustpils pagastā ekspluatācijā tika 
nodota sporta zāle, kuru var izmantot ikviens 
sportot gribētājs. 
Sporta zālē notiek - Ki-ok-tuki nodarbības, 
florbols, volejbols, basketbols, teniss, galda 
teniss un 3 dažādi trenažieri. 
Novadā darbojas divas NVO, kuras nodarbojas 
ar sporta klubu darbību: biedrība „Zvaigznes 
kalns”, kuras mērķis ir tuvināt bērnu un vecāku 
attiecības, aktīvi piedaloties dažādos sporta un 
atpūtas pasākumos, izveidot futbola komandu, 
izveidot slēpotāju un snovbordistu fanu klubu 
un biedrība „Jāņa Āboltiņa sporta klubs”, kuras 
mērķis ir iesaistīt bērnus, jauniešus un 
pieaugušos aktīvās sporta nodarbībās, kas 
vērstas uz veselīga dzīvesveida veicināšanu, 
fiziskās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu, 
veicināt svarbumbas celšanas sporta attīstību 
Latvijā. 
Pašvaldība rīko novada sporta spēles, kurās 
piedalās gan pašvaldības darbinieki, gan 
uzņēmēji, gan dažāda vecuma iedzīvotāji. 
Novada sporta spēļu galvenais mērķis - 
popularizēt aktīvu atpūtu. 

 

SOCIĀLĀS UN VESELĪBAS  APRŪPE 
UN PAKALPOJUMI 

Sociālo pakalpojumu un palīdzības sniegšanu 
Krustpils novadā nodrošina Krustpils novada 
Sociālais dienests. Krustpils novada 
iedzīvotājiem ir iespējams saņemt pabalstu 
GMI līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalstu, 
pabalstu medicīnas pakalpojumu 
apmaksāšanai, pabalstu pilngadību 
sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem, pabalstu ārkārtas 

situācijās, vienreizējo bērna dzimšanas 
pabalstu un apbedīšanas pabalstu.  

Novada teritorijā nav nevienas slimnīcas, 
tomēr ir ģimenes ārsta prakses katrā novada 
pagastā. Medicīnas pakalpojumus Krustpils 
novada iedzīvotāji var saņemt Jēkabpilī, kur 
atrodas Jēkabpils reģionālā slimnīca un 
nodrošina plaša spektra medicīniskos 
pakalpojumus.  

Novadā pieejami pansionāta pakalpojumi PA 
„Jaunāmuiža” (Kūku pagastā) gan novada, gan 
citu novadu iedzīvotājiem. Pansionātā ir 
pieejamas 250 vietas. Faktiskais vietu 
aizpildījums 86,4% (dati par 2010.gadu).  Uz 
01.01.2011. tajā dzīvoja 216 iemītnieki, no tiem 
70 invalīdi. Pansionātā šobrīd uzņem pensijas 
vecumu sasniegušas personas, kā arī I un II 
grupas invalīdus, kuriem nepieciešama 
diennakts sociālā aprūpe. Pansionāts 
nodrošina klientus gan ar pastāvīgu dzīvojamo 
platību, gan piedāvā īslaicīgus sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. 

 

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA, DROŠĪBA 
UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA 

Krustpils novada iedzīvotājus apkalpo Valsts 
policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils 
iecirkņa inspektori. Policijas iecirknis atrodas 
Jēkabpils pilsētā, Slimnīcas ielā 12-3 un, kur 
novada iedzīvotājus pieņem divas dienas 
nedēļā un pa viena iecirknim katrā novada 
pagastā. Nepilngadīgo lietu inspektors ir 
pieejams Jēkabpils pilsētā, Brīvības ielā 122, 
trīs dienas nedēļā. 

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits14 
2010.gadā bija 108.  

Reģistrēto ugunsgrēku skaits15 Krustpils 
novada teritorijā 2012.gada pirmajos trīs 
mēnešos bija 10. Novadā nav ugunsdzēsēju 
postenis, tuvākā VUGD daļa atrodas Jēkabpilī, 
savukārt tuvākie posteņi atrodas Pļaviņās un 
Līvānos. 

Novada teritorijā atrodas vairāki valsts 
nozīmes paaugstināta riska objekti – 
maģistrālais gāzes vads, valsts galvenie autoceļi 
A6 un A12, bīstamo kravu pārvadājumi par 
                                                             
14 CSP 
15 VUGD statistika 
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dzelzceļa tranzīta koridoriem un plūdu 
apdraudēta teritorija – Daugavas upes paliene.  

 
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI 

Vairāk kā puse aptaujāto (58%) norādījuši, ka 
ir drīzāk apmierināti ar sociālās palīdzības un 
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Ļoti 
apmierina pakalpojuma pieejamība – 12% un 
kvalitāte – 6%. Neapmierināti ar pakalpojuma 
pieejamību ir 6%, savukārt pakalpojums šajā 
jomā nav pieejams 4% respondentu. 
Neapmierināti ar kvalitāti ir 4% un 16% nav 
viedokļa par šīs jomas sniegto pakalpojumu 
kvalitāti. 

Apmierināti ar veselības aprūpes pieejamību ir 
13%, drīzāk apmierināti - 47%, ļoti 
neapmierināti – 3%, drīzāk neapmierināti ir 
23%, savukārt pakalpojumi nav pieejami – 5% 
respondentu. Ļoti apmierināti ar veselības 
aprūpes kvalitāti ir tikai 6%, 50% ir drīzāk 
apmierināti ar veselības aprūpes kvalitāti, ļoti 
neapmierināti ar kvalitāti 5% aptaujāto, 17% 
drīzāk neapmierina kvalitāte. 

Ar vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumu 
pieejamību – ļoti apmierināti ir 20% aptaujāto, 
drīzāk apmierināti ir 34%. Savukārt ar 
vispārējās izglītības kvalitāti ļoti apmierināti 
13%, drīzāk apmierināti ir 34%. Ļoti 
neapmierināti ar izglītības iestāžu kvalitāti un 
pieejamību ir 4%. Konkrētu izglītības iestāžu 
kvalitāte galvenokārt drīzāk apmierina, nekā 
ļoti apmierina un daudziem aptaujātiem nav 
informācijas par konkrētu izglītības iestāžu 
kvalitāti vai nav norādījuši atbildi. Visvairāk 
ļoti apmierina (10%) Vīpes pamatskolas 
sniegtā pakalpojuma kvalitāte. Savukārt ļoti 
neapmierina (6%) Krustpils pamatskolas 
sniegtā pakalpojuma kvalitāte. 

Ar kultūras pasākumu un atpūtas iespēju 
pieejamību ļoti apmierināti ir 17%, drīzāk 
apmierināti ir 43% apjautāto. Ar kvalitāti ļoti 
apmierināti ir 10%, drīzāk apmierina 45%.  

Ar bibliotēku pieejamību ļoti apmierināti ir 
32% un gandrīz tikpat arī drīzāk apmierina – 
37%.  

Arī ar kultūras iestāžu sniegto pakalpojumu 
kvalitātes novērtējumu aptaujātie galvenokārt 
ir drīzāk apmierināti, nekā ļoti apmierināti. Ļoti 
apmierināti aptaujāto ir par Krustpils un Vīpes 
pagastu un Medņu bibliotēkām. Kultūras namu 

sniegto pakalpojumu kvalitāte atzinīgi ir 
novērtēta Krustpils pagasta kultūras nams 
(12%) un Atašienes un Zīlānu kultūras nami 
(6%). Salīdzinot ar citiem kultūras namiem ļoti 
neapmierināti respondenti (5%) ir ar Vīpes 
pagasta kluba pakalpojumiem. 

Sporta iespēju un pasākumu pieejamība ļoti 
apmierina 10% apjautāto, drīzāk apmierina – 
37%.  

Ar sabiedriskās kārtības nodrošinājuma 
kvalitāti ļoti apmierināti ir tikai 3%, 36% ir 
drīzāk apmierināti, ļoti neapmierina šī 
pakalpojuma kvalitāte 14% respondentu.   

No sešām visbiežāk nosauktajām prioritārajām 
jomām, ko Krustpils novadā būtu nepieciešams 
attīstīt ir nosauktas veselības aprūpe (minēts 
29 reizes), izglītība (24 reizes minēts) un 
kultūra (minēts 20 reizes). Arī sports un aktīvā 
atpūta kā prioritāra joma ir minēta 17 reizes. 
Kopumā aptaujā piedalījās 94 respondenti. 
 
Uz jautājumu, kādi ir steidzamākie darbi vai 
problēmas, kas pašvaldībā jārisina, vairākās 
anketās ir minēts, ka nepieciešams ierīkot 
bērnu rotaļu un jauniešu atpūtas laukumus, un 
biežāk rīkot sporta un kultūras pasākumus. 
Visvairāk aptaujāto lepojas ar novada 
pašdarbniekiem, kultūras darbiniekiem un 
skolēnu sasniegumiem. 
 
 
DARBA GRUPU REZULTĀTI 

Novadā ir plaši nodrošināti izglītības 
pakalpojumi – iespējams apgūt pirmskolas, 
sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, 
speciālo izglītību.  

Spēcīga ir Krustpils novada kultūrvide ar 8 
bibliotēkām un 7 kultūras namiem, 
pašdarbības kolektīvi, novada izpētes centru 
(Kūku pagastā) un Vīpes pagasta amatu centrs 
„Māzers”. Sporta aktivitātēm ir pieejama sporta 
zāle Krustpils pagastā, kā arī Jēkabpils pilsētas 
sporta infrastruktūra. Novadā darbojas divas 
NVO, kuras nodarbojas ar sporta aktivitātēm. 

Sociālos pakalpojumus un palīdzību novadā 
organizē Sociālais dienests, savukārt veselības 
un sociālās aprūpes funkcijas veic PA 
„Jaunāmuiža” un ģimenes ārstu prakses katrā 
novada pagastā.  Medicīnas pakalpojumus 
Krustpils novada iedzīvotāji var saņemt 
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Jēkabpilī, kur atrodas Jēkabpils reģionālā 
slimnīca un nodrošina plaša spektra 
medicīniskos pakalpojumus.   

Pakalpojumu infrastruktūra Krustpils novadā 
uzskatāma par salīdzinoši attīstītu. Plaši ir 
izglītības un kultūras pakalpojumi, nodrošināti 
arī sociālie un medicīnas pakalpojumi. 
Pašvaldība lielus finanšu resursus iegulda 
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
modernizēšanai un sociālās infrastruktūras 
uzlabošanai. Nepieciešams uzlabot kultūras 
iestāžu materiāltehnisko bāzi un sakārtot to  

infrastruktūru, kā arī uzlabot materiālo 
atbalstu kultūras iestāžu darbiniekiem un 
pašdarbības kolektīviem. 

Viens no uzdevumiem, kas izskanēja Izglītības, 
kultūras un sporta darba grupā, ir attīstīt 
mūžizglītību, izmantojot esošo iestāžu 
infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi. 
Izglītības iestādes veidot kā daudzfunkcionālus 
centrus. Svarīga ir arī tālākā novada izglītības 
iestāžu attīstības perspektīva, paredzot, ko 
katra mazā skola turpmāk darīs un kādus 
pakalpojumus bez vispārējās izglītības 
programmas apguves vēl ir iespējams skolās 
ieviest (daudzfunkcionāls centrs, amatniecības 
centrs vai interešu izglītības centrs). 
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IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JOMAS SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

• katrā pagastā ir sava skola, PII vai to grupa, 
kultūras nami, bibliotēkas; 

• izglītības iestāžu pieejamība (gan pilsētas, gan 
novada); 

• konkurētspējīgi rezultāti gan izglītībā, gan 
sportā, gan kultūrā; 

• sakārtota infrastruktūra (izglītības iestādes, 
sporta zāles, kultūras nami, bibliotēkas); 

• izglītoti, radoši speciālisti; 
• lokālpatriotisms; 
• bagāts kultūrvēsturiskais mantojums; 
• novadā ir izveidots kultūras iestāžu tīkls, ir 

visi nosacījumi kultūrvides sakārtošanai: 
izremontētas ēkas, cilvēkresursi, 
amatiermākslas kolektīvi; 

• kultūras darbinieki nopietni pievēršas 
tālākizglītībai, lai varētu sekmīgi strādāt un 
konkurēt; 

• sadarbība starp kultūras un izglītības 
iestādēm, apzinoties tradīciju 
pārmantojamības nozīmi; 

• tradīciju stabilitāte; 
• amatierkolektīvu esamība, kolektīvu stabilais 

mākslinieciskais līmenis; 
• amatniecības centra „Māzers”” izveide; 
• NVO radošas aktivitātes kultūras jomā; 
• novada pašvaldības atbalsts kultūras 

aktivitātēm (finansiālais un morālais), iespēju 
robežās darba samaksas nodrošināšana 
amatierkolektīvu vadītājiem 

• mazs iedzīvotāju skaits (dzimstība zema, 
augsta mirstība); 

• salīdzinoši mazs finansējums kultūras 
jomai un kultūras darbinieku atalgojums ir 
neadekvāts ieguldītam darbam; 

• kvalificētu kadru trūkums (kultūras jomā) 
un trūkst finanšu līdzekļu jaunu kadru 
piesaistei 

• atbilstošu telpu un aprīkojumu trūkums 
(kultūras jomā); 

• publiskā tēla veidošana; 
• infrastruktūra (sasniedzamība saistībā ar 

transporta pieejamību); 
• sponsoru, mecenātu trūkums; 
• izglītības un sporta nozīmīguma izpratnes 

trūkums novada pārvaldei; 
• sabiedrības samērā pasīvā līdzdarbošanās 

kultūras procesos, sarūk potenciālo 
pasākumu apmeklētāju skaits (izbraukšana 
no valsts, sevišķi jūtams lauku apvidū un 
maksātspēja); 

• finansiālās situācijas ietekmēšana 
profesionālo kolektīvu izbraukumiem uz 
lauku novadiem; 

• problēmas kultūras pieejamībā cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām; 

• novecojusi materiāli tehniskā bāze, slikts IT 
nodrošinājums; 

• finanšu trūkums sporta inventāram, 
kultūras pasākumiem, interešu izglītībai, 
mācību uzskates materiāliem un līdzekļiem. 
 

IESPĒJAS DRAUDI 

• Krustpils novada kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un popularizēšana (piem., 
Krustpils josta); 

• pašdarbības kolektīvu izaugsme; 
• pakalpojumu klāstu paplašināšana 

bibliotēkās; 
• muzeju vai kolekciju darba atbalsts; 
• cilvēku ar speciālām vajadzībām iesaiste jeb 

integrēšana kultūras, sporta jomā; 
• veicināt sabiedrības līdzdarbošanos kultūras 

procesos; 
• kultūras darbinieka kā profesijas prestiža 

celšana; 
• pārrobežu sadarbības paplašināšana, 

kolektīvu iespēja piedalīties starptautiskajos 

• cilvēku skaita samazināšanās novadā 
(zemā dzimstība, augstā mirstība, 
izbraukšana); 

• paredzamā skolu likvidācija; 
• informatizācijas pārpilnība (datori, kas 

piesaista jaunos cilvēkus); 
• attīstība = likvidēšana; 
• cilvēku „aizplūšana” no valsts (mazāk 

amatierkolektīvu, mazāk potenciālo 
pasākumu apmeklētāju); 

• kultūras darbinieku pāriešana uz citām 
nozarēm (atalgojums, sabiedrība nenovērtē 
kultūras darbinieka ieguldīto darbu);  

• tirgus ekonomikas apstākļos pieaug  
komerciālās subkultūras ietekme,  
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projektos; 
• finanšu piesaiste, piedaloties projektu 

konkursos; 
• jaunrades procesu aktivizēšana un jaunrades 

atbalstīšana visādās jomās 
• kultūras un amatiermākslu speciālistu iespējas 

celt profesionālo līmeni un radoši attīstīties; 
• kultūrtūrisma stratēģijas izstrāde un realizācija; 
• jauni meklējumi izglītības iestāžu darba 

pilnveidošanā; 
• rekreācijas resursu izmantošana sporta 

attīstībai; 
• sporta aktivitāšu veicināšana novadā; 
• mūžizglītības attīstība; 
• interešu izglītības (mūzikas skola, sports) 

attīstība; 
• sadarbība ar NVO mūžizglītības attīstībā; 
• nometņu rīkošana bērniem un jauniešiem; 
• attīstīt izglītību bērniem ar speciālām 

vajadzībām – sniegt kā pakalpojumu 

proporcionāli samazinās nacionālo kultūras 
vērtību attīstības iespējas 
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VESELĪBAS, SOCIĀLĀS JOMAS SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

• kompetenti speciālisti; 
• medicīnisko pakalpojumu pieejamība; 
• iespēja saņemt sociālo palīdzību/ 

konsultācijas/ pabalstus;  
• iespēja bērniem ar īpašām vajadzībām iegūt 

izglītību; 
• pieejama sociālā aprūpe – pansionāts 

• kvalitatīvu medicīnisko pakalpojumu trūkums; 
• sociālo pakalpojumu daudzveidības trūkums;  
• slikts sabiedriskā transporta tīkls (ceļš līdz 

pakalpojumu centram); 
• vides nepieejamība cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām; 
• finanšu trūkums pagastos un novadā; 
• bezatbildīga attieksme pret veselību no 

iedzīvotāju puses; 
• valsts sociālekonomiskais stāvoklis (skepse, 

depresija un tml.); 
• sociālo pakalpojumu trūkums tuvāk 

dzīvesvietai, arī alternatīvās aprūpes trūkums; 
• darbavietu trūkums (izbraukšana no valsts u.c. 

faktori); 
• nemotivē bērnus skolā darbam, veselīgam 

dzīvesveidam (kopējā izglītības sistēma); 
• dzīvojamā fonda pasliktināšanās, tā  trūkums 

(trūkst sociālo dzīvokļu) 

IESPĒJAS DRAUDI 

• pašvaldības īpašumā esošo ēku pielāgošana 
dienas centru izveidei; 

• mobilās brigādes izveidošana; 
• skolēnu izglītošana veselības jautājumos; 
• apkārtējās vides, ūdens kvalitātes 

uzlabošana; 
• sabiedriskās kārtības nodrošināšana; 
• iedzīvotāju izglītošana; 
• sadarbība ar NVO 

• nesakārtota likumdošana; 
• sociālo iemaņu trūkums jauniešiem, jaunajiem 

vecākiem; 
• atkarības (alkoholisms u.c.); 
• naudas līdzekļu trūkums iedzīvotājiem, kas 

veicina medicīnas nepieejamību; 
• sabiedrības degradēšanās; 
• iedzīvotāju skaita samazināšanās; 
• infekciju un slimību izplatība; 
• sabiedrības locekļu apātija, motivācijas 

trūkums 
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RESURSI, VIDE UN 
KULTŪRVĒSTURISKAIS 

MANTOJUMS
ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS 

Krustpils novads atrodas Zemgales plānošanas 
reģionā, Austrumlatvijas zemienē, Daugavas 
upes labajā krastā, ģeogrāfiski izdevīgā vietā. 
Lielāko daļu novada teritorijas aizņem viļņoti 
un plakani līdzenumi. Viskalnainākais un 
ainaviski interesantākais reljefs ir Variešu 
pagasta ziemeļu daļā, kura atrodas Aronas 
paugurlīdzenumā Austrumlatvijas zemienes un 
Vidzemes augstienes robežjoslā. Novada 
administratīvais centrs ir Jēkabpils pilsēta, kas 
atrodas 143 km attālumā līdz Rīgai, un 22 km 
attālumā līdz Pļaviņu pilsētai, 29 km – līdz 
Līvāniem, 56 km – līdz Aizkrauklei, 61 km – 
līdz Madonai un 65 km – līdz Preiļiem. 

Krustpils novada teritorija robežojas: 
- rietumos ar Jēkabpils pilsētu un pāri 

Daugavai ar Jēkabpils novadu un Salas 
novadu; 

- ziemeļos ar Pļaviņu novadu, Madonas 
novadu un Varakļānu novadu; 

- austrumos ar Varakļānu novadu un 
Riebiņu novadu; 

- dienvidos ar Līvānu novadu. 

Novads atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, 
robežojas ar republikas pilsētu Jēkabpili, laba 
sasniedzamība pa valsts galvenajiem 
autoceļiem un dzelzceļu.  

 

ZEMES RESURSI 16 
Krustpils novada kopplatība, kas reģistrēta 
2010.gadā, ir 80969,8 ha, salīdzinot ar 
2009.gadā reģistrēto novada platību (81147,3 
ha), teritorijas platības starpība ir – 177,5 ha. 

Lielāko daļu zemju sastāda lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes – 30823,1 ha jeb 38% no 
visas novada teritorijas kopplatības. Tam seko 
mežs – 29559,7 ha jeb 37% un purvi 11634,7 
ha jeb 14%.  

                                                             
16 VZD dati uz 01.01.2011. Publikācijas un statistika 

 
Attēls 13: Zemes lietošanas veidi 

 

Tabula 4: Zemes lietošanas veidi 

 
ZEME ĪPAŠUMĀ 

Kopējā zemju platība novadā, kas atrodas 
īpašumā ir 54727,9 ha jeb 67,6% no novada 
kopplatības.  

38% 

37% 

3% 

14% 
3% 1% 2% 2% 

LIZ

Meži

Krūmāji

Purvi

Ūdens

Apbūve

Ceļi

Pārējās
zemes

Zemes lietošanas veids Platība (ha) 
LIZ 30823,1 
t.sk. aramzeme 20460,9 

augļu dārzs 301,6 
pļava 5019,7 
ganības 5040,9 

Meži 29559,7 
Krūmāji 2017,8 
Purvs 11634,7 
Ūdens 2430,3 
t.sk. zeme zem ūdeņiem 2415,6 

zeme zem zivju dīķiem 14,7 
Zeme zem ēkām un 
pagalmiem 

898,9 

Zeme zem ceļiem 1949,5 
Pārējās zemes 1655,8 
Kopā 80969,8 
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44102,3 ha jeb 81% visu zemju atrodas fizisko 
personu īpašumā, 7593,3 ha jeb 14% - 
juridisko personu īpašumā, valsts un valsts 
institūciju īpašumā – 2358,0 ha jeb 4%, 
pašvaldības īpašumā – 386,0 ha jeb 1% un 
288,3 jeb 0,5% ir jaukta statusa kopīpašumā. 

ZEME LIETOJUMĀ 

Kopējā zemju platība novadā, kas atrodas 
lietojumā ir 826,2 ha jeb 1,0% no novada 
kopplatības, turklāt tā gandrīz visa atrodas 
fizisko personu lietošanā – 823,7 ha jeb 97%.  

PIEKRITĪGĀS ZEMES 

Novadā valstij piekritīgās zemes ir 21621,4 ha 
jeb 26,7% platībā no novada kopplatības, 
savukārt pašvaldībai piekritīgās zemes – 
2639,0 ha jeb 3,3% un pašvaldībai piekritīgās 
zemes starpgabali – 20,9 ha platībā. 

PĀRĒJIE ZEMJU SADALĪJUMI PĒC ĪPAŠUMA TIESĪBU 
STATUSA 

Zeme zem publiskajiem ūdeņiem – 646,5 ha jeb 
0,8% no novada kopplatības; zeme zemes 
reformas pabeigšanai – 310,4 ha jeb 0,4% un 
rezerves zemes fondā iekļautie zemes 
starpgabali – 57,3 ha. 

 

DABAS RESURSI 
ŪDENS RESURSI 

Krustpils novada teritorijas virszemes ūdeņi 
atrodas Daugavas baseina apgabalā. Kopumā 
pēc zemes lietošanas veida, kā ūdens objektu 
zeme noteikta 2430,3 ha.  

Krustpils pagasta teritorijā pie Zeļķu tilta 
Daugavā pavasarī bieži veidojas lieli ledus 
sastrēgumi. Daugavas palienē izveidojušās 
auglīgas augsnes. Daugavas un Aiviekstes 
pietekas veido biezu upju tīklu. 

Ūdensteces, kas šķērso novada teritoriju ir 
Daugava, Aiviekste, Nereta, Ataša, Odze, 
Bērzaune u.c. mazākas ūdensteces.  

Saskaņā ar 15.01.2002. MK noteikumiem Nr.27 
"Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz 
kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā 
aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju 
aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus 
šķēršļus" uz Aiviekstes, Bērzaunes, Savītes un 
Neretas aizliegts būvēt hidroelektrostaciju 
aizsprostus u.c. jebkādus mehāniskus šķēršļus. 

Saskaņā ar Civillikuma I Pielikumu Publiskie 
ezeri un upes Krustpils novadā ir šādi publiskie 
ūdensobjekti: Baļotes un Pieslaista ezeri, 
Aiviekste un Daugava. Savukārt ezeri un upes, 
kurās zvejas tiesības pieder vienīgi valstij, 
novadā ir Baltezers, Ildzenieku ezers un 
Laukezers; upes – Aiviekste un Daugava. 

Nozīmīgākās ūdenstilpes, kas ietilpst Krustpils 
novada teritorijā ir Laukezers, Baļotes ezers, 
Marinzejas, Liepsalas, Pieslaista (atrodas Teiču 
dabas rezervātā), Baltezers, Silabebru un 
Timsmales ezeri u.c. mazākas ūdenstilpes. 
Silabebru un Timsmales ezeru dabas vērtību 
aizsardzībai un saglabāšanai, ūdensobjektiem 
noteikts īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
statuss (Natura 2000 teritorijas). Marinzejas, 
Ilzenieku, Namiķu un Laukezeru iecienījuši 
atpūtnieki un makšķernieki. 

Līču HES ūdenskrātuve atrodas uz Neretas 
upes 1,2 km no ietekas Daugavā, Daugavas 
upes lielbaseinā.  

 

DERĪGIE IZRAKTEŅI 

Krustpils novadā ir apzinātas vairāku derīgo 
izrakteņu atradnes, tai skaitā dolomīta, māla, 
sapropeļa, smilts un smilts – grants, kūdras 
atradnes. 

Novada Krustpils un Variešu pagastu teritorijā 
atrodas valsts nozīmes dolomīta atradne 
„Aiviekste (kreisais krasts)” (platība 201,0 ha), 
derīgo izrakteni izmanto šķembu ražošanai. 
Atradni izmanto SIA „Pļaviņas DM”. Krājumi 
atradnē uz 01.01.2011. bija 9 126,76 tūkst. m3 
A krājumi un 75 011,30 tūkst. m3 N krājumi. 

Derīgo izrakteņu ieguve 2010.gadā notika 
smilts atradnēs „Kunci I”, „Saulejas”, „Kalniņi” 
un „Mežagravāni” (Kūku pagasts). Iegūto smilti 
galvenokārt izmanto ceļu būvei un būvniecībai.  

Viena ieguve notiek smilts, smilts - grants 
atradnē „Mežvidi” (Kūku pag.), ieguvi veic SIA 
„Brēķu studenti”, ko izmanto būvniecībai, ceļu 
būvei un remontam. Atradnē izpētītie krājumi 
uz 01.01.2011. bija smilts N17 krājumi - 4,65 

                                                             
17 N – novērtētie krājumi 
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tūkst. m3, A18 krājumi – 0,0 tūkst. m3, savukārt 
smilts – grants A krājumi bija 27,12 tūkst. m3.  

Kūdras ieguve notiek vienā atradnē „Borovkas” 
(daļa no kūdras atradnes Atašienes pagastā), 
izpētītie krājumi šajā atradnē uz 01.01.2011. 
bija 4 260,58 tūkst. m3. Kūdras atradni izmanto SIA 
„Līvānu kūdras fabrika”. 

LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
kopplatība 2011.gada sākumā Krustpils novadā 
bija 30823,1 ha – 38% no novada platības. 
Salīdzinājumam, lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju kopplatība vidēji Latvijā ir 33,2%. 
Vislielākās lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes platības ir Mežāres, Variešu un Kūkas 
pagastos. Meliorētās platības novadā sastāda 
20 414 ha jeb 66%. 

Pēc lietošanas veida, lauksaimniecības zemes 
platība iedalās šādi: 

• aramzeme – 20 460,9 ha (66,4% no 
visas lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju kopplatības), 

• augļu dārzi – 301,6 ha (1,0%), 
• pļavas – 5 019,7 ha (16%), 
• ganības – 5 040,9 ha (16%). 

Vidējais svērtais lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes kvalitatīvais novērtējums 
novadā uz 01.01.2012. sastādīja 36 balles/ha 
(Atašienes pag. - 35 balles/ha; Krustpils pag. – 
37 balles/ha; Kūku pag. – 38 balles/ha; Mežāre 
– 34 balles/ha; Variešu pag. – 35 balles/ha un 
Vīpes pag. – 38 balles/ha). 

MEŽA ZEMES UN PURVI 

Mežs klāj 29559,7ha19 (37%) novada platības, 
kas ir mazāk, nekā vidēji Latvijā (45%), 
savukārt purvu platības aizņem 11 634,7 ha jeb 
14% no novada kopplatības. Savukārt pēc 
Valsts meža dienesta datiem mežs Krustpils 
novadā aiz;nem 29 889,3 ha.20 Vislielākās meža 
platības novadā ir Atašienes (7396,7 ha) un 
Variešu (6970,4 ha) pagastos. 

Pēc īpašuma formas meža zemes novadā 
iedalās: privātie meži – 19 801,7 ha; valsts meži 
– 22 295,8 ha un pašvaldības meži – 67,9 ha. 

                                                             
18 A – izpētītie krājumi 
19 Pēc VZD datiem 
20 VMD meža statistika 2011.g. 

Lielākie purvi - Teiču un Lielais Pelečāres 
purvs, pārējie purvi Eiduka purvs (platība 
pagasta teritorijā ~1195 ha), Jaunamerikas 
purvs (platība 246 ha), Borovkas purvs, šajā 
purvā ir lieli kūdras rūpnieciskie krājumi, 
Pērtsalas purvs, Jauniešu purvs (platība 767 
ha) un Skudrenieku purvs (platība ~ 8636 ha). 

Atašienes pagasta teritorijā esošo purvu daļas – 
Teiču, Eiduka un Lielais Pelečāres purvs ir 
iekļauti Natura 2000 teritorijās, kas nozīmē, ka 
šajās purvu teritorijās saimnieciskā darbība un 
derīgo izrakteņu ieguve ir aizliegta. 

Intensīva kūdras ieguve notiek Borovkas 
purvā, kūdras ieguvi veic SIA „Līvānu kūdras 
fabrika”. 

 

AIZSARGĀJAMĀS DABAS 
TERITORIJAS UN OBJEKTI 

Krustpils novada teritorijā atrodas 7600 ha 
Teiču dabas rezervāta (TDR) teritorijas, kas ir 
Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija 
(Natura 2000). Novadā iekļaujas abas 
funkcionālajām dabas rezervāta teritorijā 
noteiktās funkcionālās zonas: stingrā režīma 
zona (novada teritorijā aizņem 2494 ha) un 
regulējamā režīma zona (novada teritorijā 
aizņem 5104 ha).  

Bez TDR teritorijas, novadā atrodas vēl citas 
Natura 2000 teritorijas – dabas liegumi 
„Eiduku purvs”, „Lielais Pelečāres purvs”, 
„Silabebru ezers”, „Timsmales ezers” un dabas 
parks „Laukezers”. 

Kā aizsargājamie dabas pieminekļi novadā ir 
dižkoki, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie 
veidojumi – 2 dižakmeņi – Rogaļu un Vaiķu 
akmeņi. Pēc LVĢMC datu bāzes Īpaši 
aizsargājamo un reto koku reģistra datiem 
novadā tādi ir 4 (Krustpils un Kūku pag.). 

Novada teritorijā atrodas 7 mikroliegumi21, kas 
izveidoti īpaši retu un sugu un to dzīves vietu 
(biotopu) aizsardzībai. 

 

 

 

                                                             
21 LVĢMC datu bāzes dati 
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KULTŪRVĒSTURISKAIS 
MANTOJUMS 

Krustpils novada teritorijā atrodas 21 kultūras 
piemineklis, kas iekļauts valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā, no tiem     
galvenokārt ir arheoloģijas pieminekļi (18 
gab.) – senkapi, viduslaiku kapsētas un 
pilskalni ar apmetni, savukārt Marinzejas 
muižas apbūve ar parku pēc pieminekļa 
vērtības ir arhitektūras piemineklis. Bez 
minētajiem valsts aizsargājamiem kultūras 
pieminekļiem, novadā ir vairāki vietējie 
kultūrvēsturiskie objekti, kas ir būtisks 
kultūrvēsturiskais mantojums. 

 

 

PIESĀRŅOTĀS VIETAS  
Saskaņā ar datiem22, Krustpils novada teritorijā 
atrodas 15 potenciāli piesārņotas vietas. Kā 
potenciāli piesārņotās vietas novada teritorijā 
ir uzskatāmas bijušās sadzīves atkritumu 
izgāztuves (7 vietas), naftas bāze, degvielas 
uzpildes stacija, bijušās lielfermas (2 vietas), 
ķimikāliju noliktava, bijusī pesticīdu glabātuve, 
kokogļu ražošanas uzņēmums un lidlauks.  

Bez šīm LVĢMC datu bāzē uzrādītajām 
piesārņotām vietām pašvaldības teritorijā ir vēl 
atsevišķas teritorijas, kuras var uzskatīt par 
degradētām un kurām būtu jāveic rekultivācija.

                                                             
22 LVĢMC 

Ilustrācija 3: Dabas un kultūrvide 
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IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI 
57% aptaujāto uzskata, ka novada vide ir 
sakopta. Tikai 6% ir ļoti neapmierināti ar 
novada vides sakoptību. 15% no aptaujātajiem 
kā novada trūkumu uzskata nesakārtotās 
dabas teritorijas. Aptaujātie, norādot lietas, ar 
ko lepojas savā novadā uzsvēruši, ka lepojas ar 
apstrādātiem laukiem, sakopto vidi, apkārtējo 
dabu un tās vērtībām (Laukezera dabas parku, 
Rogaļu gravu u.c. teritorijām), ar 
kultūrvēsturiskā mantojuma vērtībām.  
 
 
 

DARBA GRUPU REZULTĀTI 

Būtiski uzsverami ir esošo dabas resursu 
(lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meži, 
ūdens, derīgie izrakteņi u.c.) potenciāls, ko 
iespējams izmantot teritorijas attīstībai 
uzņēmējdarbības (t.sk. tūrisma, bioloģiskās 
lauksaimniecības u.c.) jomās. Kā prioritāte tiek 
izvirzīta lauku vides saglabāšana, un veicināt 
novada teritorijas harmonisku un ilgtspējīgu 
izmantošanu, sabalansējot dabas vērtības, 
vides kvalitātes rādītājus ar uzņēmējdarbības 
attīstību, racionāli, izmantojot esošos 
pieejamos resursus un infrastruktūru. 
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TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 
 

AUTOCEĻU INFRASTRUKTŪRA 
Novada teritoriju šķērso valsts galvenie 
autoceļi A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–
Baltkrievijas robeža (Paternieki) un A12 (E22) 
Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža 
(Terehova); reģionālais autoceļš P62 Krāslava–
Preiļi–Madona (Madonas apvedceļš), kā arī 19 
valsts vietējie autoceļi.  

Bez autoceļiem, novada teritoriju šķērso arī 
dzelzceļa līnijas. Krustpils novada teritorijā 
izvietotie publiskās lietošanas stratēģiskās 
nozīmes I.kategorijas dzelzceļa sliežu iecirkņi: 

 Rīga – Krustpils, pieturvietas Ozolsala 
un Krustpils. 

 Jelgava – Krustpils. 
 Krustpils – Daugavpils, pieturvietas 

Krustpils, Trepe. 
 Krustpils – Rēzekne, pieturvietas 

Krustpils, Kūkas, Mežāre, Atašiene. 

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 23 
Sabiedriskā transporta pārvadājumus Krustpils 
novadā nodrošina Jēkabpils AP, Nordeka AS, 
SIA „Norma-A”. Pasažieru pārvadātāju maršruti 
nodrošina novada apdzīvoto vietu sasaisti un 
iespēju nokļūt Jēkabpilī, Latvijas galvaspilsētā 
Rīgā, Latgales reģiona pilsētās Rēzeknē un 
Daugavpilī. 

Atašienē katru dienu pietur vietējās nozīmes 
maršrutu Jēkabpils – Bojāri - Rijnieki un 
Jēkabpils – Rijnieki autobusi.  

Atašienes pagrieziens ir pietura pieciem 
starppilsētas maršrutu autobusiem, kas kursē 
pa valsts galveno autoceļu A12 Jēkabpils – 

                                                             
23 Dati no Zemgales plānošanas reģiona lauku teritoriju 
mobilitātes plāns, SIA „Reģionālie projekti”, Zemgales 
plānošanas reģions, 2011. 

Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) 
Mežārē pietur triju starppilsētas nozīmes 
maršrutu autobusi, iespējams nokļūt Rīgā, 
Rēzeknē, Skrīveros, Jēkabpilī u.c. Ar triju 
vietējās nozīmes maršrutu autobusiem 
iespējams nokļūt Jēkabpilī un Rijniekos.  

Spuņģēnos pietur piecu starppilsētas maršrutu 
74 reisi nedēļa, virzieni – Rīga, Līvāni, 
Jēkabpils, Aizkraukle, Cēsis, Daugavpils, Preiļi 
u.c. Darbdienās kursē vietējās nozīmes 
maršruta Spunģēni – Jēkabpils – Pļaviņas 20 
reisi nedēļā.  

Kūkās pietur triju starppilsētas maršrutu 
autobusu 44 reisi nedēļā (virzieni – Jēkabpils, 
Rēzekne, Rīga) un triju vietējās nozīmes 
maršrutu 62 reisi nedēļā.  

Zīlānos pietur 8 vietējās nozīmes maršrutu 
autobusi 162 reisi nedēļā.  

Ilustrācija 4: Transporta infrastruktūra 
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Jaunāmuiža (pietura Elektroapaksštacija) ir 
pietura trijiem vietējās nozīmes maršrutiem 
(62 reisi nedēļā, virzieni – Jēkabpils, Rijnieki). 

Medņi ir pietura diviem starppilsētas nozīmes 
maršrutiem (28 reisi nedēļā, virzieni – 
Jēkabpils Madona, Alūksne) un trijiem vietējās 
nozīmes maršrutiem (vidēji 35 reisi nedēļā). 

Varieši - pietura diviem starppilsētas nozīmes 
maršrutiem (28 reisi nedēļā) un trijiem 
vietējās nozīmes maršrutiem (vidēji 35 reisi 
nedēļā) - Jēkabpils – Antūži – Medņi – 
Jēkabpils, Jēkabpils – Medņi un Jēkabpils – 
Pāpuļi. 

Antūžos pietur vietējās nozīmes maršruta 
Jēkabpils – Sproģi reisi darbdienās skolas laikā 
(pirmdien, trešdien, piektdien ārpus skolas 
laika- kopā 10 reisi nedēļa) un viens reiss 
maršrutā Jēkabpils – Antūži – Medņi – Jēkabpils 
svētdienās. 

Vīpē pietur četru vietējās nozīmes maršrutu 38 
reisi nedēļā – galapunkts – Jēkabpils. 

TELEKOMUNIKĀCIJAS UN SAKARI 
PASTS 

Pasta pakalpojumus, pārvadājumus un 
eksprespastu, preses abonēšanu, piegādi un 
tirdzniecību, finanšu pakalpojumus, 
tirdzniecību un filatēliju novadā piedāvā VAS 
„Latvijas Pasts”.  

Novada teritorijā atrodas sešas pasta nodaļas – 
Atašienē, Kūkās, Mežārē, Variešos un Vīpē, 
kuras darbojas 5 dienas nedēļā. 

ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLI 

Telekomunikācijas pakalpojumus novadā 
nodrošina SIA „Lattelecom”, SIA „Latvijas 
Mobilais Telefons”, SIA „Tele2”, SIA „Bite 
Latvija” u.c. operatori. 

Lielā daļā pašvaldības teritorijas interneta 
nodrošinājums ir nepietiekošs un kvalitāte ir 
zema. Datu pārraides apjoms ir nepietiekošs 
mūsdienu vajadzībām. 

ELEKTROAPGĀDE UN GĀZES 
APGĀDE 

Ar elektroenerģiju novadu nodrošina AS 
“Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģions. 
Novada teritoriju šķērso 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. 

Novada teritorijā atrodas 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. 

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI 
Komunālo pakalpojumu sniegšanu un 
organizēšanu Krustpils novadā nodrošina 
pašvaldības Komunālās saimniecības nodaļa, 
kas ir atsevišķa pašvaldības struktūrvienība. 

Komunālās saimniecības nodaļas galvenie 
uzdevumi ir nodrošināt pašvaldības īpašuma 
publiskā sektora apsaimniekošanu un 
uzturēšanu, nodrošināt priekšlikumu izstrādi 
novada labiekārtošanas un komunālās 
saimniecības perspektīvai attīstībai, 
pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekošanas 
pārraudzība, organizēt darba aizsardzības un 
ugunsdrošības noteikumu izstrādi novada 
pašvaldībā un pārvaldēs, organizēt vides 
aizsardzību pašvaldībā un pārvaldēs, koordinēt 
civilās aizsardzības pasākumus katastrofu un 
to draudu gadījumos, organizēt Civilās 
aizsardzības likuma prasību izpildi novada 
teritorijā, kapsētu izveidošana un uzturēšana 
un nodrošināt SIA „Spunģēni – Daugavieši” un 
SIA „Vide 2001” darbību.  

ŪDENS APGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI 

Ar centralizēto ūdensapgādi novadā ir 
nodrošināti šādi ciemi – Atašienes ciems (tīklu 
kopgarums 2,862 km, no kuriem jauni tīkli 
izbūvēti 0,332 km garumā), Mežāres ciems 
(3,495 km), Krustpils ciems (1,200 km), Kūku 
ciems (1,980 km), Zīlānu ciems (3,584 km), 
Variešu ciems (2,680 km), Medņu ciems (1,706 
km) un Vīpes ciems (2,169 km, pēc ūdensvada 
rekonstrukcijas plānotais tīklu garums 2,180 
km)24. 
 

                                                             
24 Dati no pašvaldības Komunālās saimniecības nodaļas 
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Tabula 5: Realizētie ūdenssaimniecības infrastruktūras 
projekti 

Fonda 
nosau-
kums 

Projekta nosaukums Projekta 
kopējās 

izmaksas 
ERAF Ūdenssaimniecības 

attīstība Variešu 
pagasta Variešu ciemā 

252420,00 Ls 

ERAF Ūdenssaimniecības 
attīstība Jēkabpils 
rajona pansionātam 

110 267,42 Ls 

 

Tabula 6: Projekti, kuri tiek realizēti ūdenssaimniecības 
sakārtošanā 

Fonda 
nosau-
kums 

Projekta nosaukums Projekta 
kopējās 

izmaksas 
ERAF Ūdenssaimniecības 

attīstība Krustpils 
novada Atašienes 
ciemā 

152683,11 Ls 

ERAF Ūdenssaimniecības 
attīstība Vīpes 
pagasta Vīpes ciemā 

141298,48 Ls 

ERAF  Ūdenssaimniecības 
attīstība Krustpils 
novada Mežāres 
pagasta Mežāres 
ciemā 

351142,98 Ls 

ERAF Ūdenssaimniecības 
attīstība Krustpils 
novada Krustpils 
pagasta Spuņģēnu 
ciemā 

194224,00 Ls 

ERAF Ūdenssaimniecības 
attīstība Krustpils 
novada Kūku pagasta 
Kūku ciemā 

398590,04 Ls 

 

Tabula 7: Ūdenssaimniecības infrastruktūras projekti, 
kuriem uzsākta plānošana vai izpēte 

Fonda 
nosau-
kums 

Projekta nosaukums Projekta 
kopējās 

izmaksas 
ERAF Ūdenssaimniecības 

attīstība Krustpils 
novada Kūku pagasta 
Zīlānu ciemā 

427 000,00 Ls 

Ar centralizēto kanalizācijas sistēmu ir 
nodrošināti šādi ciemi – Atašienes ciems (tīklu 
kopgarums 4,455 km, no kuriem jauni tīkli 
2012.gadā izbūvēti 0,310 km), Mežāres ciems 

(2,410 km), Krustpils ciems (0,200 km, pēc 
kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas plānotais 
garums 0,283 km), Kūku ciems (1,040 km), 
Zīlānu ciems (3,031 km), Variešu ciems un 
Vīpes ciems (2,793 km, pēc kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcijas plānotais garums 3,983 km). 

Ar Krustpils novada pašvaldības 
20.01.2010.gada lēmumu (protokols Nr.1, 8.p.) 
„Par komunālo pakalpojumu maksas tarifu 
apstiprināšanu”, Krustpils novada pašvaldība 
noteica sekojošus komunālo pakalpojumu 
tarifus: aukstais ūdens 0,44 LVL/m3+PVN, 
aukstais ūdens vienam cilvēkam mēnesī 1,58 
LVL+PVN; kanalizācija 0,50 LVL/m3+PVN, 
kanalizācija vienam cilvēkam mēnesī 1,80 
LVL+PVN; karstais ūdens 2,87 LVL/m3+PVN. 

SILTUMAPGĀDE  

Dzīvojamais sektors (daudzdzīvokļu) ar 
centralizēto siltumapgādi novadā tiek 
nodrošināts Kūku, Krustpils un Variešu 
pagastos. Pārējos pagastos daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju apkurē izmanto decentralizēto 
siltumapgādi (individuāli). Lielākoties 
savrupmājas un viensētas siltumapgādi 
nodrošina individuāli, izmantojot malkas 
kurināmo. Centralizētās siltumapgādes 
vajadzībām novadā ir malkas apkures katlu 
mājas. Lielākoties tās nodrošina siltumapgādi 
pašvaldības iestādēm un daudzdzīvokļu mājām 
ciemos. Kopējā apsildāmā platība ir 30 208,40 
m2. 

Pašvaldībā noteikti šādi siltumapgādes tarifi: 
Mežāres pagastā – 1 MWh – 29,36 LVL; Kūku 
pagastā – 1 MWh – 35,87 LVL; Krustpils 
pagastā – 1 MWh – 36,03 LVL un Variešu 
pagastā – 1 MWh – 37,05 LVL. 

MĀJOKĻI  
Mājokļu skaits25 Krustpils novadā 2009.gada 
beigās bija 3028, savukārt dzīvojamo māju 
skaits – 2301.  

Uzrādītais dzīvojamo māju skaits ar 1 dzīvokli 
ir 2178, 2 dzīvokļiem – 48, bet 3 un vairāk 
dzīvokļiem – 70, bet bez dalījuma dzīvokļos – 5.  

Kopējā dzīvojamo māju platība novadā ir 265,1 
tūks.m2, no kuriem 186,5 tūks.m2 ir 1 dzīvokļa, 
5,9 tūks.m2 ir 2 dzīvokļu, bet 62,9 tūks.m2 ir 3 
un vairāk dzīvokļu, 9,8 tūks.m2 no dzīvojamo m

                                                             
25 www.csb.gov.lv 



46  
 
āju kopējās platības ir bez dalījuma dzīvokļos.  

Pašvaldība un tās pakļautībā esošā SIA 
„Spunģēni – Daugavieši” realizē daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu projektus, 
piemēram, tiek realizēts projekts 
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai „Madaras”, 
Kūku pagastā. 

 

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
Krustpils novada pašvaldība savas autonomās 
funkcijas atkritumu apsaimniekošanā realizē 
pamatojoties uz pašvaldības 2011.gada 
19.oktobrī izdotiem saistošiem noteikumiem 
Nr.2011/25 „Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Krustpils novadā”, kas 
apstiprināti ar Krustpils novada domes 

19.10.2011. sēdes lēmumu. Šie pašvaldības 
saistošie noteikumi attiecas uz visiem 
atkritumu radītājiem pašvaldības 
administratīvā teritorijā. 

Ar 2011.gada 21.decembri Krustpils novadā 
sadzīves atkritumus apsaimnieko SIA 
„Spunģēni – Daugavieši”. 

Ar 2012.gada 1.janvāri maksa par atkritumu 
izvešanu Krustpils novadā ir noteikta 0,73 LVL 
(ar PVN 22%) par katru daudzdzīvokļu mājas 
dzīvoklī deklarēto personu, par 100 litru maisu 
no viensētām – 1,22 LVL (ar PVN 22%). 

Pašvaldības teritorijā radītos sadzīves 
atkritumus atkritumu apsaimniekotājs nogādā 
to pārstrādātājam vai ved uz Vidusdaugavas 
sadzīves atkritumu savākšanas poligonu „Dziļā 
vāda”. 

 

 

Ilustrācija 5: Nodrošinājums ar inženierkomunikācijām
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IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI 

Aptaujātie, atbildot uz jautājumu, kādi 
infrastruktūras uzlabojumi būtu jāveic Jūsu 
apdzīvotā vietā, kā pirmo prioritāti ir 
norādījuši ielu un laukumu rekonstrukciju 
(38%), kam seko bērnu rotaļu laukumu 
iekārtošana (27%), tam seko soliņu, atkritumu 
urnu, velo novietņu utml. infrastruktūras 
objektu izveide (25%).  

Par pakalpojumu un jomu pieejamību visvairāk 
apmierināti aptaujātie bija ar sabiedriskā 
transporta pieejamību (44%), par šo 
pakalpojumu uz pusi dalījās aptaujāto, kam ļoti 
apmierina (17%) un, kam drīzāk neapmierina 
(17%) sabiedriskā transporta pieejamība. 
Centralizētās inženierapgādes pakalpojumu 
pieejamību novērtējot, visvairāk aptaujāto bija 
par apmierināti par centralizētās 
ūdensapgādes pieejamību (34%). 23% 
aptaujāto norādījuši, ka centralizētā 
ūdensapgāde viņiem nav pieejama, 28% 
norādījuši, ka nav pieejami centralizētās 
kanalizācijas pakalpojumi, savukārt 46% nav 
pieejami centralizētā siltumapgāde. Tāpat par 
pakalpojumu pieejamību (centralizētā 
ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde) kopā 
47% aptaujāto nav norādījuši savu atbildi, kas 
nozīmē, ka viņiem šie pakalpojumi nav 
pieejami vai nav aktuāli.  

44% norādījuši, ka viņiem nav pieejams 
veloceliņš. Ļoti apmierināti par veloceliņu un 
maršrutu infrastruktūras pieejamību ir tikai 
1% no aptaujātajiem, 18% ir drīzāk 
apmierināti, ļoti neapmierināti – 8%. 
Veloceliņu un maršrutu infrastruktūras 
kvalitāte aptaujātos drīzāk apmierina (40%) 
nekā ļoti vai drīzāk apmierina. 10% par šī 
pakalpojuma kvalitāti nav viedokļa. 

Visvairāk apmierināti ar komunālo 
pakalpojumu un jomu kvalitāti ir par atkritumu 
savākšanu/izvešanu – 41% un ūdensapgādes 
pakalpojumiem – 37%, kas nozīmē, ka šīs 
jomas ir sakārtotas. Mazāk apmierināti ar 
novadā pieejamo pakalpojumu kvalitāti 
aptaujātie ir par gājējiem domātu ielu 
infrastruktūru, ielu apgaismojumu un namu 
apsaimniekošanas pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka 
par namu apsaimniekošanas pakalpojumu 
kvalitāti 32% aptaujāto nav viedokļa.  

Ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 
kvalitāti apmierināti ir 34% aptaujāto, 

neapmierināti ir 16%, ļoti neapmierina šī 
pakalpojuma kvalitāte 17% aptaujāto un ļoti 
apmierināti ar šī pakalpojuma kvalitāti ir 12%. 
9% nebija viedokļa un 12% nav norādījuši 
atbildi, kas varētu nozīmēt, ka viņi šo 
pakalpojumu neizmanto vai izmanto reti. 

Kā vienu no lielākajiem trūkumiem novadā 
aptaujātie uzskata slikto ceļu kvalitāti, jo uz to, 
kā lielāko trūkumu novadā norādījuši 54% 
aptaujāto. Arī uz jautājumu kuras būtu 
prioritārās jomas, ko novadā ir nepieciešams 
attīstīt visvairāk respondentu (41) ir norādījuši 
infrastruktūras (ceļi, komunikācijas) 
sakārtošanu. 

Par novada komunālo saimniecību aptaujāto 
atbilžu rezultāti uzrāda, ka viedokļi šajā jomā 
dalās gan par pakalpojumu pieejamību, gan par 
pakalpojumu kvalitāti.  

Šo jomu vienlaicīgi uzskata par lielāko 
sasniegumu (realizēti ūdenssaimniecības 
projekti, atkritumu apsaimniekošanas 
uzlabojumi, apkārtnes sakoptība), gan arī 
uzskaitīti pie steidzamākajiem darbiem un 
problēmām, kas būtu nepieciešami veikt 
(turpināt ūdenssaimniecības sakārtošanu, ceļu 
kvalitātes uzlabošana). 

 
DARBA GRUPU REZULTĀTI 

Pašvaldība pēdējos gados ir daudz paveikusi un 
lielus finanšu resursus ieguldījusi novada 
komunālās saimniecības infrastruktūras 
sakārtošanā, pašvaldības ceļu un ielu 
uzturēšanā un labošanā, tomēr šis darbs ir 
jāturpina arī turpmāk, kā racionāli 
jāapsaimnieko uzlabotā infrastruktūra.  

Novadā ir labi sazarots autoceļu tīkls, tomēr 
kritiska ir autoceļu kvalitāte un ielu stāvoklis 
ciemos. Salīdzinoši slikts ir sabiedriskā 
transporta nodrošinājums atsevišķu ciemu 
sasaistē un attālākajās novada apdzīvotās 
vietās, kas būtiski ierobežo iedzīvotāju 
mobilitātes iespējas.  

Pastāv daudzdzīvokļu dzīvojamo māju fiziskais 
nolietojums, būtu nepieciešams veikt ēku 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.  

Inženierinfrastruktūras tīkls kopumā ir 
nolietojies un, izvērtējot kritērijus, jāturpina 
investēt to rekonstruēšanā un attīstībā, tomēr 
pastāv bažas par infrastruktūras attīstības 
efektivitāti sakarā ar iedzīvotāju skaita 
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samazinājumu un pakalpojumu saņēmēju 
skaitu. Komunālo pakalpojumu attīstību 
ietekmē arī iedzīvotāju zemā maksātspēja.  

Kā iespēju novada turpmākā attīstībā 
pašvaldība saskata Jēkabpils apvedceļa izbūvi, 
kuru īstenojot, varētu attīstīt šim apvedceļam 
pieguļošās teritorijas. Svarīga ir savlaicīgi 
sakārtota infrastruktūra (ceļi, elektroapgāde, 
telekomunikācijas), lai uzlabotu vidi 

uzņēmējdarbības attīstībai, pretējā gadījumā 
pastāv draudi, ka uzņēmējdarbības attīstība un 
pieprasījums var apsteigt infrastruktūras 
attīstību. Tā rezultātā potenciālie uzņēmēji un 
investori var neizmantot Krustpils novada 
teritoriju par savas uzņēmējdarbības attīstības 
vietu, bet meklēt citas rūpniecībai, loģistikai un 
citām nozarēm piemērotas teritorijas 
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TEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS UN PUBLISKĀS TELPAS SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

• ceļu infrastruktūras pieejamība; 
• novada ģeogrāfiskais novietojums; 
• dzelzceļa pieejamība; 
• esošie tūrisma, atpūtas objekti; 
• resursu pieejamība (meži, derīgie 

izrakteņi (kūdra, dolomīts u.c.)); 
• komunālo pakalpojumu pieejamība;  
• Interneta pieejamība; 
• realizētie projekti infrastruktūras 

uzlabošanai (ūdenssaimniecības 
projekti u.c.) 
 

• valsts un pašvaldības autoceļu seguma 
sliktā kvalitāte; 

• ielu seguma sliktā kvalitāte ciemos; 
• dzelzceļu un autoceļu tranzītu kravu 

nodevas nesaņemšana pašvaldībā; 
• kvalitatīva dzīvojamā fonda neesamība; 
• daudzdzīvokļu māju nolietojums, 

iekšpagalmu nesakārtotība; 
• pakalpojumu kvalitāte; 
• privāto un pašvaldības līdzekļu 

nepietiekamība infrastruktūras attīstībai 
un uzlabošanai; 

• nesakoptās un degradētās teritorijas;  
• nepietiekams iedzīvotāju blīvums efektīvai 

infrastruktūras attīstībai; 
• novada administratīvā centra trūkums 

pašā novadā; 
• Antūžu, Medņu ciemos nesakārtota 

ūdenssaimniecība, sakarā ar to, ka 
projektus var realizēt pēc konkrētu 
iedzīvotāju skaita ciemos 

IESPĒJAS DRAUDI 

• ES struktūrfondu finansējuma piesaiste 
infrastruktūras attīstībai; 

• platjoslu interneta pieejamības 
veicināšana; 

• nodokļu politika (valsts un 
pašvaldības) vērsta uz sloga 
samazināšanu; 

• Jēkabpils apvedceļa izbūve pieguļošo 
teritoriju attīstībai; 

• elektroapgādes sistēmas sakārtošana; 
• atpūtas laukumu ierīkošana ar 

elektrības un ūdens pieslēgumu; 
• sabiedrības iesaistīšana vides 

sakārtošanā; 
• mazās aviācijas attīstība (lidlauka 

pieejamība) 

• iedzīvotāju skaita samazināšanās; 
• ES līdzekļu ierobežota pieejamība lauku 

infrastruktūras attīstībai; 
• valsts finansējuma nepietiekamība ceļu 

uzturēšanai un rekonstrukcijai; 
• Jēkabpils apvedceļa projekta 

nerealizēšana; 
• ražošanas attīstība apsteidz ceļu u.c. 

infrastruktūras attīstību; 
• Vides piesārņojums, nepārdomāti attīstot 

ražošanu;  
• slikta vide uzņēmējdarbības attīstībai 

(brīvo zemju trūkums, nelabvēlīga nodokļu 
politika (valstiskā līmenī), nevienmērīga 
investīciju sadale starp reģioniem, 
kvalificēta darbaspēka trūkums); 

• iedzīvotāju pasivitāte un zemā 
maksātspēja; 

• sociālo pabalstu politika; 
• reģions netiek attiecināts pie prioritātēm 

valsts plānošanas dokumentos; 
• sociālo pabalstu izmaksas, kas kavē 

maksātspēju par saņemtajiem pašvaldības 
komunālajiem pabalstiem 
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EKONOMIKA 
UZŅĒMUMU SKAITS 

Uzņēmumu reģistrā26 uz 2012.gadu Krustpils 
novadā kopā reģistrēti 648 subjekti. No tiem 
Biedrību un nodibinājumu reģistrā – 24 
biedrības (BDR) un 1 nodibinājums (NOD), 
Komercreģistrā - 95 sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību (SIA), 29 individuālais komersants 
(IK), Reliģisko organizāciju un to iestāžu 
reģistrā 2 draudzes (DRZ) un Sabiedrisko 
organizāciju reģistrā 5 sabiedriskās 
organizācijas (SAB).  

Uzņēmumu reģistra uzskaitē ir 398 zemnieku 
saimniecības (ZEM), 34 kooperatīvās 
sabiedrības (KB), 31 individuālais uzņēmums 
(IND), 16 SIA, 7 pašvaldības uzņēmumi (PSV) 
un 6 paju sabiedrības (PAJ). 

UZŅĒMUMU REĢISTRĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS DINAMIKA 

Kopumā uzņēmumu reģistrēšanas statistika ir 
pozitīva. Kopš 1995.gada Uzņēmumu reģistrā 
un Komercreģistrā kopā reģistrēti 253 
uzņēmumi, bet likvidēti 144. Turklāt pēdējos 
gados ikgadējais reģistrēto uzņēmumu skaits 
pieaug.  

 
Attēls 14: Uzņēmumu reģistrācijas un likvidācijas dinamika 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOZARES UN 
APGROZĪJUMS  

Uzņēmums ar lielāko apgrozījumu 2010.gadā 
bija SIA „Jēkabpils piena kombināts” – 
8,690,531.00 LVL, kas ir par 85% lielāks 
apgrozījums kā 2009.gadā, savukārt otrs 
uzņēmums ar lielāko apgrozījumu bija SIA 

                                                             
26 Lursoft Statistika dati 

„DLLA” - apgrozījums 2010.gadā sasniedza 
3,641,143.00 LVL, kas ir 83% pieaugums 
attiecībā pret 2009.gada apgrozību. Sīkāku 
izklāstu par uzņēmumiem ar lielāko 
pieaugumu un to darbības nozari var skatīt 
8.tabulā27. Lielākoties uzņēmumi ar lielāko 
apgrozījumu darbojas kokapstrādes un 
lauksaimniecības jomās. 

EKONOMISKĀ AKTIVITĀTE  
2009.gadā Krustpils novadā bija reģistrētas 
sekojošas ekonomiski aktīvās statistikas 
vienības28: 295 pašnodarbinātas personas, 11 – 
individuālie komersanti, 50 – 
komercsabiedrības, 148 – zemnieku 
saimniecības, 17 – fondi, nodibinājumi un 
biedrības un 2 – pašvaldības budžeta iestādes.  

 
Attēls 15: Ekonomiski aktīvās vienības 2010.gadā 

Savukārt 2010.gadā ekonomiski aktīvo 
pašnodarbināto personu skaits pieauga par 11, 
sasniedzot 306 pašnodarbināto personu, 
ekonomiski aktīvi bija tikai 9 individuālie 
komersanti, savukārt pieauga ekonomiski 
aktīvo komercsabiedrību skaits – 59, 
palielinājās aktīvo zemnieku saimniecību skaits 
par 2 saimniecībām, sasniedzot 150 zemnieku 
saimniecības. Nemainīgā skaitā 2010.gadā 
                                                             
27 Lursoft Statistikas dati 
28 Centrālās statistikas pārvaldes dati 
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Individuālie komersanti
Komercsabiedrības
Zemnieku saimniecības
Fondi, nodibinājumi, biedrības
Pašvaldības budžeta iestādes
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saglabājās ekonomiski aktīvās 17 
biedrības/fondi un 2 – pašvaldības budžeta 
iestādes. 

Sadalījumā pa lielumu grupām, 2010.gadā no 
visām 524 ekonomiski aktīvajām tirgus sektora 
vienībām 512 bija mikro, 8 – mazās vienības un 
4 – vidējās vienības.  

Pēc NACE sadalījuma, visvairāk Krustpils 
novadā ekonomiski aktīvas 2010.gadā bijušas 
tās vienības, kas nodarbojas ar  

lauksaimniecību, mežsaimniecību un  
zivsaimniecību – kopumā 425 vienības, bet 402 
ekonomiski aktīvās tirgus sektora vienības 
pieder pie augkopības un lopkopības, 
medniecības un saistītu palīgdarbu nozares,  

savukārt 23 – mežsaimniecības un mežistrādes 
jomā un 16 vienības – vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības; automobiļu un motociklu 
remontu jomā. 

 

 

Tabula 8: Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 

 

NODARBINĀTĪBA 
2012.gada 31.martā reģistrēto bezdarbnieku 
skaits29 Krustpils novadā bija 622 jeb 14,5%, 
no kuriem 313 (50%) ir sievietes un 309 
(50%) ir vīrieši. Tas liecina, ka pašvaldībā ir 
salīdzinoši liels maznodrošināto iedzīvotāju 
skaits. Salīdzinot ar reģistrēto bezdarba līmeni 
Zemgales statistiskajā reģionā (10,0%) un arī 
vidējo rādītāju valstī (9,0%), Krustpils novadā 
tas ir salīdzinoši augstāks. 

302 (49%) no visiem bezdarbniekiem ir 
ilgstošie, 36 (6%) ir invalīdi – bezdarbnieki, 90 
(14%) ir jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, 
3 (0,5%) ir personas pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma, savukārt 22 (4%) ir personas pēc 
bērna kopšanas atvaļinājuma. 40 (6%) 
personas ir pirmspensijas vecuma sievietes, 

                                                             
29  NVA 

savukārt 37 (6%) ir pirmspensijas vecuma 
vīrieši. 

Visvairāk bezdarbnieku ir vecumā no 50-54 
gadiem (102 jeb 16% no visiem uz 2012.gada 
31.martu reģistrētajiem bezdarbniekiem). Tam 
seko 86 (14%) bezdarbnieki vecumā no 45 – 
49 gadi, un 84 (14) – vecumā no 55 – 59 
gadiem, kā arī 77 (12%) - vecumā 20-24 

Nosaukums Apgrozījums 
LVL 

pret 
2009. 

pret  
2008. 

Darbības nozare 

SIA „SALA MEŽS” 1,080,038.00 86% 49% Kokapstrāde 
SIA "JĒKABPILS PIENA 
KOMBINĀTS” 

8,690,531.00 85% 49% Piena pārstrāde 

SIA "DLLA" 3,641,143.00 83% 21% Kokapstrāde 
SIA „LIEPAS – AK” 918,941.00 35% 61% Kokapstrāde 
SIA „VET – V” 588,092.00 2.47 

reizes 
56% Kokapstrāde 

SIA „HELĒNA” 548,082.00 -14% -30% Mazumtirdzniecība 
SIA „ERIKSONS” 446,004.00 3% -5% Autotransports 
SIA "VĀRPAS" 405,478.00 62% 2% Lauksaimniecība 
ZS „DELLES” 352,628.00 4% -23% Lauksaimniecība 
ZS „LAŠI” 350,614.00 36% 11% Lauksaimniecība 
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gadiem. 

 
Attēls 16: Bezdarbnieku vecuma struktūra 

 

Lielākā daļa jeb 395 (64%) no visiem 
bezdarbniekiem izglītību ieguvuši latviešu 
valodā, bet 85 jeb 14% bezdarbnieku - nav 
valsts valodas atestācijas vispār. 

178 jeb 29% bezdarbnieku ir ar profesionālo 
izglītību, 161 jeb 26% - pamata, 135 jeb 22% - 
vispārējo vidējo, bet 29 jeb 5% - augstāko un 
13 jeb 2% bezdarbniekiem ir izglītības līmenis, 
kas ir zemāks par pamata izglītību.  

248 jeb 40% bezdarbnieku bezdarba ilgums 
jeb darba meklēšanas procesā ir 1-3 gadus ilgi, 
bet nedaudz mazāk – 227 jeb 36% - līdz 6 
mēnešiem, bet 93 jeb 15% – ir darba 
meklējumos no 6 līdz 12 mēnešiem un 54 jeb 
9% no visiem novadā reģistrētajiem 
bezdarbniekiem ir šajā statusā vairāk kā 3 
gadus. 

 
Attēls 17: Bezdarbnieku valsts valodas prasmes 

 

 
Attēls 18: Bezdarbnieku izglītības līmenis 

 

 
Attēls 19: Bezdarba ilgums 

Samazinoties kopējam novada iedzīvotāju 
skaitam, samazinās arī nodarbināto un darba 
spējīgo iedzīvotāju skaits. Vairāk kā puse no 
novadā strādājošajiem nodarbināti trīs nozarēs 
– lauksaimniecībā, pakalpojumu sniegšanas 
sfērā un izglītības iestādēs. Daudzi pašvaldības 
iedzīvotāji strādā ar meža izstrādi un 
kokmateriālu pārstrādi saistītos darbos, kā arī 
valsts pārvaldes iestādēs30.  

 
UZŅĒMĒJU APTAUJAS REZULTĀTI 

Atsevišķi no iedzīvotāju aptaujas tika veikta arī 
novada uzņēmēju aptauja, kurā piedalījās tikai 
9 uzņēmēji no 93 uzaicinātajiem uzņēmējiem. 
Šīs aptaujas mērķis bija noskaidrot uzņēmēju 
viedokli par uzņēmējdarbības vidi Krustpils 
novadā. 

                                                             
30 Dati no pašvaldības publiskā 2010.gada pārskata 

13; 2% 77; 12% 
49; 8% 

49; 8% 

63; 10% 

74; 12% 
86; 14% 

102; 
16% 

84; 14% 
25; 4% 

15-19 20-24
25-29 30-34
35-39 40-44
45-49 50-54
55-59 60 un vairāk

395; 64% 21; 3% 

58; 9% 
63; 10% 

85; 14% 

Izglītība iegūta latviešu valodā
Valsts valoda augstākā pakāpē
Valsts valoda vidējā pakāpē
Valsts valoda zemākā pakāpē
Nav valsts valodas atestācijas

29; 6% 
178; 34% 

135; 26% 

161; 31% 

13; 3% 

Augstākā

Profesionālā

Vispārējā
vidējā
Pamatizglītība

Zemāka par
pamatizglītību

227; 36% 

93; 15% 

248; 40% 

54; 9% 

Līdz 6 mēn. 6-12 mēn.

1-3 gadi 3 gadi un vairāk
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Uz jautājumu „Kā vērtējat sava uzņēmuma 
attīstības iespējas Krustpils novadā?” - 5 
uzņēmēji norādījuši kā labas un 4 - vidējas.  

Lai sasniegtu straujāku uzņēmumu izaugsmi, 
uzņēmēji bija norādījuši, ka nepieciešams 
attīstīt ekonomiku gan valstiskā līmenī, gan arī 
Eiropā, jāsamazina kredītslogs, kā arī 
jānodrošina stabilitāte nodokļu politikā, 
jāveicina valsts atbalsts eksportam, jāatbalsta 
mazie uzņēmēji un zemnieku saimniecības, 
savukārt pašvaldībai jāuzlabo komunikācija un 
sadarbība ar uzņēmēju. 

Aktuālākās problēmas, ko uzņēmēji ir 
atzīmējuši, ir saistītas ar : 

- augstiem nodokļiem,  
- konkurenci,  
- valsts līmeņa normatīvo aktu prasībām,  
- kontrolējošo institūciju lielo skaitu,  
- iepirkumu konkursu politiku,  
- korupciju,  
- negodīgiem biznesa partneriem un 

klientiem, 
- kvalificēta darbaspēka trūkumu,  
- pašvaldības vienaldzību 

uzņēmējdarbības veicināšanā  
- novada līmeņa saistošo noteikumu un 

lēmumu prasībām.  

Kā 3 galvenās problēmas, ar kurām 
respondenti saskaras ikdienā nodarbojoties ar 
uzņēmējdarbību, ir minēta birokrātija – 6 
respondenti to ir norādījuši, 3 – augstie kredītu 
procenti un 3 – ierobežotas ražošanas jaudas. 

Uz jautājumu „Kas no norādītās 
INFRASTRUKTŪRAS Jūsu uzņēmuma attīstībai 
ir nepieciešams, bet nav pieejams?”, 4 uzņēmēji 
ir norādījuši uz autoceļiem, 3 – pievedceļiem 
un komunikācijām. 2 reizes atzīmēts ēku, telpu 
piedāvājums, tikpat – zemes platību 
piedāvājums un energoapgāde. Pa vienai reizei 
norādīts uz telekomunikācijas un informācijas 
tehnoloģijām, kā arī sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu.  

Neviens no uzņēmējiem nav norādījis uz 
dzelzceļa, ūdensapgādes un kanalizācijas  un 
industriālo platību kā infrastruktūras trūkumu. 

Uz jautājumu „Kādi, pēc Jūsu domām, ir 3 
nozīmīgākie Krustpils novada uzņēmējdarbības 
virzieni, kas varētu veidot novada 
EKONOMISKO PROFILU/SPECIALIZĀCIJU” visi 
9 respondenti ir norādījuši – lauksaimniecību. 

7 reizes atzīmēta kokapstrāde, 5 – mežizstrāde, 
4 – pārtikas ražošana, 2 – tūrisms, 1 – 
būvniecība. Pie atbildes varianta „Cits” 
atzīmēta – zivsaimniecība. 

Uz jautājumu „Kādā veidā, pēc Jūsu domām, 
Krustpils novada pašvaldība varētu veicināt 
Jūsu uzņēmuma attīstību?”, 7 uzņēmēji 
norādījuši, ka pašvaldība veicinātu 
uzņēmējdarbības attīstību, uzlabojot ceļu un 
tehnisko infrastruktūru, 6 – samazinot 
nekustamā īpašuma nomas maksu 
uzņēmumiem. 1 reizi norādīts uz konsultāciju 
sniegšanas organizēšanu un 1 – 
finansiālo/materiālo atbalstu dalībai izstādēs. 

 
DARBA GRUPU REZULTĀTI 

Pēdējā laikā Krustpils novadā attīstās tādas 
nozares kā kokapstrāde, tūrisma pakalpojumu 
sniegšana, lauksaimnieciskā ražošana, kas 
balstīta uz jaunākajām tehnoloģijām. Novada 
ģeogrāfiskā novietojuma atrašanās vieta 
transporta (autoceļu, dzelzceļa) krustojumā 
rada labus priekšnoteikumus tranzīta 
pakalpojumu attīstībai.  

Viena no perspektīvām nozarēm novadā 
bioloģiskā lauksaimniecība (papildus 
tradicionālajai lauksaimniecībai). Lai 
samazinātu izmaksas lauksaimniecības nozarē 
un tiktu nodrošināta ilgtspējīga attīstība, 
lauksaimniekiem ir lietderīgi attīstīt 
kooperāciju savā starpā.  

Lai veicinātu iedzīvotājus pievērsties 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, 
lietderīgi būtu izmantot novadam blakus esošā 
Jēkabpils biznesa inkubatora piedāvātās 
iespējas. 

Ņemot vērā to, ka novadā ir atbilstošas 
teritorijas un esoša infrastruktūra (autoceļi, 
dzelzceļš, inženierkomunikācijas, Jēkabpils 
pilsētas u.c. lielo pilsētu tuvums), būtu jāattīsta 
industriālās teritorijas, lai piesaistītus 
investorus un veicinātu ražošanu novadā. 
Novads šādas teritorijas varētu piedāvāt 
Jēkabpils biznesa inkubatora uzņēmējiem, kuri 
vēlas paplašināt savu darbību. 

Pakalpojumu, ražošanas un infrastruktūras 
attīstība rada labus priekšnoteikumus 
ilgtspējīgai, vidi neapdraudošai ekonomiskai 
attīstībai, kā arī pievilcīgu dzīves telpu. 
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Būtu jāattīsta lauku un pilsētu mijiedarbība, 
pilsēta nodrošina lauku iedzīvotājiem 
pakalpojumus un darbavietas, savukārt lauki 
pilsētas iedzīvotājiem –dzīves vieta, rekreācijas 
un atpūtas vieta. 

 

 

 

  

UZŅĒMĒJDARBĪBAS SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

• Loģistika,  
• ceļu tīkls, laba ceļu infrastruktūra, 
• dabas resursi, t.sk. derīgie izrakteņi 

(kūdra, smilts, dolomīts), 
• ģeogrāfiskais novietojums,  
• mežu un l/s zemju laba 

proporcionalitāte, 
• pietiekošs iedzīvotāju skaits,  
• tīra vide, ekoloģija, daudzveidīga 

ainava, skaista, sakārtota vide, daudz 
dabas objektu 

• dzelzceļš,  
• kvalitatīva l/s zeme, l/s darbībai 

piemērotas zemes, 
• iespēja uzņēmējdarbības veidošanai,  
• attīstīts viesu māju tīkls,  
• uzņēmēju aktivitāte īpaši Kūku un 

Krustpils pagastos,  
• attīstīta kokapstrādes nozare,   
• skolas,  

• Iedzīvotāju blīvums,  
• emigrācija,  
• darbaspēku trūkums,  
• zems izglītības līmenis iedzīvotājiem, 
•  kvalitatīvu, izglītotu darbaspēku trūkums, 
•  nodokļu politika,  
• iedzīvotāju pasivitāte,  
• birokrātija ES fondu apguvei,  
• nav rasti risinājumi iedzīvotāju vēlmei 

atgriezties,  
• nav intereses tūrisma jomas attīstībā, 
•  nolietojusies ceļu infrastruktūra,  
• nomai trūkst telpas,  
• l/s zemes pārpērk ārzemnieki,  
• zema uzņēmēju aktivitāte atsevišķos 

pagastos, 
•  inženierkomunikācijas izbūves izmaksas,  

IESPĒJAS DRAUDI 

• Jēkabpils pilsētas tuvums; 
• iespēja mācīties, veidot 

mikrouzņēmumus, projektu apguve, 
izglītības iespējas,  

• ES fondi lauku attīstībai,  
• reģistrēt uzņēmējdarbību,  
• Daugavas upes resursu izmantošana 

tūrisma nozarē, 
• sadarbība ar valsts institūcijām, 
• Jēkabpils apvedceļa izbūve,  
• l/s uzņēmumu attīstība, arī 

kokapstrādes uzņēmumu attīstība,  
• jaunā novada TP izstrādes risinājumi 

(apmežošanai, apbūvei u.c.) 

• Dabas katastrofas, plūdu draudi 
• enerģijas resursu nepietiekamība, 
•  transporta katastrofas, ,  
• ES fondu neapgūšana,  
• ES tiešo maksājumu nevienmērīga 

izmaksa, 
•  slikts demogrāfiskais stāvoklis, 
• nenoturība no valsts uzstādījumiem,  
• iedzīvotāju izbraukšana,  
• valsts politika attiecībā uz teritorijas 

plānojumu,  
• neadekvāta citu iedzīvotāju rīcība, 
•  depopulācijas draudi,  
• meža zvēri,  
• imigranti (nepareiza imigrācijas politika), 
• novads netiek iekļauts perspektīvo 

attīstības teritoriju sastāvā (NAP 
kontekstā) 
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ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS 
SISTĒMA LATVIJĀ  

Krustpils novada Attīstības programma 2013.-
2019.gadam izstrādāta, ievērojot attīstības 
plānošanas sistēmas dokumentu hierarhiju 
Latvijā. Attīstības programma ir pakārtota un 
saskaņota ar Zemgales plānošanas reģiona 
attīstības plānošanas dokumentiem. Ņemti 
vērā arī kaimiņu novadu pašvaldību (Jēkabpils 
pilsētas, Jēkabpils, Salas, Pļaviņu, Madonas, 
Varakļānu, Riebiņu, un Līvānu novadu) 
telpiskās attīstības noteiktie virzieni. Attīstības 

programma veidota uz attīstības plānošanas 
integrētas pieejas izmantošanu, kas paredz 
koordinētu telpisko, tematisko un laika 
dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību 
starp visiem pārvaldes līmeņiem (nacionālo, 
reģionālo, vietējo) un ieinteresētajām pusēm 
(iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām 
organizācijās u.c.), izmantojot konkrētus 
(finanšu) instrumentus, lai tiktu sasniegti 
izvirzītie mērķi un prioritātes.  

Savstarpējā saskaņotība 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 

līdz 2030.g. 

Latvijas Nacionālais  
attīstības plāns  
2007. – 2013.g. 

Nozaru politikas 
plānošanas 
dokumenti 

Institūciju darbības 
stratēģijas 

Zemgales plānošanas 
reģiona teritorijas 

plānojums 2006.-2026.g. 

 

Krustpils novada teritorijas 
plānojums 2013. – 2024.g 

Allažu pagasta teritorijas 
plānojums 2008  – 2020  

Zemgales plānošanas 
reģiona attīstības 

programma 2008. – 
2014.g. 

Krustpils novada attīstības 
programma 2013. – 2019.g. 

Allažu pagasta attīstības 
programma 2007   2019  

Ilgtermiņa konceptuālais dokuments: 
“Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā” 

Budžeta plānošana 

Ilgtermiņa 
attīstības 

plānošanas 
dokuments 

Vidēja 
termiņa 

attīstības 
plānošanas 
dokuments 

Īstermiņa 
attīstības 

plānošanas 
dokuments 

Nacionāla līmeņa 
attīstības plānošanas 

dokumenti 

Reģionāla līmeņa attīstības 
plānošanas dokumenti 

Vietēja līmeņa attīstības 
plānošanas dokumenti 

Nozaru plānošanas 
dokumenti 

3-5 gadi 
 

 
Iestādes rīcības plāni  

1 -3 gadi 

Attēls 20: : Attīstības plānošanas dokumentu hierarhija 
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STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI 
Attīstības programmas Stratēģiskā daļa ir sadaļa, kurā definēta 
novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa un vidēja 
termiņa prioritātes, rīcības virzieni un izvirzīti uzdevumi mērķu 
sasniegšanai.  

Konkrētu rīcību un investīciju plāns noteikto uzdevumu īstenošanai 
iekļauts Rīcības plānā. 

Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas 
pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu 
starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, doto uzdevumu un 
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.  

Pašvaldības galvenie uzdevumi ir organizēt iedzīvotājiem komunālos 
pakalpojumus, gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, gādāt par iedzīvotāju izglītību, 
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. Pašvaldības nodrošina 
veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveidu, nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sniedz 
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, sekmē 
uzņēmējdarbību, rūpējas par bezdarba samazināšanu, gādā par 
sabiedrisko kārtību, nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību, 
organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus. 

Stratēģiskā daļa veidota, ievērojot stratēģiskās plānošanas 
pamatprincipu – definēt sasniedzamos rezultātus no augstāka uz 
konkrētāku līmeni.  

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

Vīzija - lakonisks ilgtermiņa 
nākotnes redzējums, kas 
vienlaikus parāda novada unikālās 
vērtības. 

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. 

Prioritārie virzieni – definēti 
rezultāti konkrētās jomās, kas 
raksturo stratēģisko mērķu izpildi.  

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 
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SVID analīze 

Uzsveram stiprās puses un 
izmantojam iespējas 

Mazinām vājās puses un 
reaģējam uz draudiem 

Attēls 21: Stratēģiskā plānošana 
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Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, ikvienas 
Latvijas pašvaldības misija ir ar iedzīvotāju 
vēlētas pārstāvniecības un tās izveidotu 
institūciju starpniecību īstenot Mārupes 
novada iedzīvotāju intereses un valsts 
noteiktos uzdevumus.  
Pašvaldības vīzija ir pašvaldības redzējums un  
uzstādījums vēlamām pārmaiņām ilgtermiņā. 
Vīzijas realizēšanai tiek noteikti stratēģiskie 
mērķi un to prioritārie virzieni (ilgtermiņa un 
vidēja termiņa). Stratēģisko mērķu 
sasniegšanai tiek izvirzīti uzdevumi ar 
konkrētām rīcībām. Realizētie uzdevumi tiek 
vērtēti pēc rezultatīvajiem rādītājiem, kas ir 
noteicošais indikators tam, vai paredzētie 
rezultāti konkrētā laika posmā tiek sasniegti. 

Uz jautājumu: ”Ko mēs darām, lai sasniegtu 
izvirzīto vīziju?”, atbild stratēģiskie mērķi, 
prioritārie virzieni un uzdevumi. Uz jautājumu: 
„Kā mēs darām, lai sasniegtu izvirzīto vīziju?” 

atbild rīcības. Rādītāji palīdz izmērīt teritorijas 
attīstību, attīstības programmas realizēšanas 
rezultātus un tiešos iznākumus, kā arī novērtēt 
rezultātu radīto ietekmi ilgākā laika posmā. 

Attīstības programmā noteikti 3 stratēģiskie 
mērķi, tie veido galveno pamatu, uz kura 
pašvaldība vēlās balstīt savu tuvāko 7 gadu 
attīstību. 

Stratēģisko mērķu sasniegšanai tiek izvirzītas 
ilgtermiņa prioritātes un vidēja termiņa 
prioritātes, no tām izriet rīcību virzieni, kas 
iezīmē svarīgākās pašvaldības jomas un 
funkcijas.  

Novada vīzija un stratēģiskie mērķi noteikti, 
ņemot vērā Krustpils novada viedokļu līderu 
redzējumu, nozaru speciālistu, aptaujāto 
iedzīvotāju, uzņēmēju vērtējumu un skatījumu 
par novada attīstību. 
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NOVADA VIEDOKĻU LĪDERU REDZĒJUMS  
 

KĀDAM JŪSUPRĀT JĀBŪT KRUSTPILS NOVADAM 2030.GADĀ? 

- Ar skaitliskā ziņā lielāku iedzīvotāju skaitu, panākt, lai iedzīvotāju skaits neturpina 
samazināties, nodrošināti kvalitatīvi pakalpojumi iedzīvotājiem izglītības, veselības, un 
atpūtas jomā 

- Bez pamestām mājām novada nomalēs, lai tajās atgrieztos iedzīvotāji, lai iedzīvotāju 
nāktu uz laukiem, kur būtu sakārtota infrastruktūra, lauku ceļi, pieejama izglītība, 
veselības aprūpe un kultūras pasākumi 

- Lai aizbraukušie iedzīvotāji atgrieztos, veicinātu atbalstu uzņēmējiem, lai attīstītos 
ražošana, lai mazāk būtu birokrātija valstiskā līmenī, kas mazina uzņēmēju aktivitāti, 
sakārtota infrastruktūra, pieejams sabiedriskais transports 

- Valstiskā līmenī domāt, kā piesaistīt un motivēt jaunatni palikt laukos, izstrādāt 
programmas, kas veicinātu jauniešu palikšanu laukos, lai nedalītos lauki un pilsētas, būtu 
attīstīti pašvaldības ceļi, katrā pagastā būtu izglītības iestāde ar kādu novirzienu, 
kultūras attīstība, pieejama veselības aprūpe 

- Politika vērsta uz Jēkabpils pilsētas Krustpils daļas atgriešanu Krustpils novada 
administratīvās robežās (novadam būtu jāatrodas vēsturiskās ģeogrāfiskās robežās), 
novada administratīvā centra (ēkas) pārnešana uz Krustpils novada teritoriju. Vietējā 
pašvaldības līmenī jācīnās par nodokļu politiku, lai nodokļi nonāk vietās uz laukiem, 
nevis uz pilsētu, lai mazinātos demogrāfiskā situācija (dzimstība). Vienmērīga novada 
teritorijas attīstība. 

- 2030.g. domes pašvaldība, lai atrastos savā novada teritorijā, ne Jēkabpils pilsētā. 
Pakalpojumi pagastos uz vietas būtu kvalitatīvāki. Pieejamas izglītības iestādes novadā. 
Uzņēmējdarbība, naturālās saimniecības. Mazāka birokrātija, kas līdz šim ir kavējusi 
novada attīstību. 

- Novads ar administratīvo centru starp Jauno muižu un Zīlāniem. Līdz 2019.g. izbūvēts 
Jēkabpils apvedceļš, sakārtota infrastruktūra, rūpniecības un loģistikas zonas attīstījušās 
Krustpils, Kūku, Mežāres pag., Atašiene pag.  un Variešu pagasts – lauksaimniecība, 
tūrisms, derīgo izrakteņu ieguve. Vīpe – dzīves vieta pilsētā strādājošiem iedzīvotājiem, 
lauksaimniecība. Mazāk pamesto māju 2030.gadā. 

- 3 dimensijas: 
1) ražošana, uzņēmējdarbība 
2) kvalitatīva dzīves vide – ūdensapgāde, kanalizācija, ceļi, atpūtas vietas, rotaļu laukumi 
3) stipras tradīcijas, kultūra kopēja visam novadam 

- Lai saglabātos novada aktivitāte visādos procesos. Ražošana, kvalitatīva dzīves vide, 
izmantoti esošie resursi un potenciāls. 

- Revitalizēti pamestie lauki un viensētas, ar saglabātu latvisko lauku vidi.  

- Novads ar pozitīviem cilvēkiem. 
  



  
 

VĪZIJA 

Krustceles Krustpils novada vīzijā ir iespēja cilvēkresursu, 
ekonomikas nozaru un ikviena indīvīda 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. 
 

Krustceles – stāvoklis, kad nepieciešams 
izšķirties (piemēram, starp divām vai 
vairākām iespējām, dažādiem uzskatiem). 

Ekonomika – tautas saimniecība (nozares). 

Izaugsme – attīstība, pilnveidošanās 

Daba – viss, kas eksistē, bet nav cilvēka 
radīts; apkārtējās vides parādību kopums 

Kultūra – vēsturiski nosacīts sabiedrības un 
cilvēka dzīves un darbības organizācijas tipu 
un formu, kā arī sabiedrības un cilvēka 
materiālo un garīgo vērtību kopums 
(cilvēcei, cilvēku grupām, arī kādam 
laikposmam, sabiedriski politiskai 
formācijai). Cilvēku garīgās dzīves sfēra. 

Vērtība – īpašību kopums (piemēram, 
priekšmetam, vielai, parādībai, darbībai), 
kas nosaka (to) praktisko noderību, 
izmantošanas iespējas, ietekmīgumu. 

Attīstība – jaunas kvalitātes rašanās, pāreja 
augstākā pakāpē, plašāka apjoma 
sasniegšana, pilnveidošanās (sabiedrības 
dzīvē, zinātnē, mākslā u. tml.).  

Visaptverošs – tāds, kas aptver visas sfēras, 
arī tāds, kas aptver visu (kādā sfērā). 

Sabiedrība – augstākā cilvēku attiecību 
attīstības pakāpe, kas izpaužas atsevišķu 
cilvēku mijiedarbībā, to grupu, organizāciju 
u. tml. funkcionēšanā un attīstībā; vēsturiski 
konkrēta cilvēku kopība. 

Labklājība – dzīves apstākļi, materiālais 
stāvoklis, kam raksturīga pārticība, arī 
nodrošinātība. 

* no Latviešu literārās valodas 
vārdnīcas 

Krustpils 
novads 

krustceles ekonomikas 
izaugsmei, dabas un kultūras 

vērtību attīstībai un 
visaptverošai sabiedrības 

labklājībai 
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STRATĒĢISKIE MĒRĶI 
Izvirzītās vīzijas realizēšanai tiek noteikti trīs stratēģiskie mērķi (SM).  

Tie balstās uz iedzīvotāju jeb sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanu, pakalpojumu pieejamību 
un nodrošinājumu, vides telpas (dzīves un darba) vienmērīgu attīstību visā novada teritorijā un 
infrastruktūras sakārtošanu, ekonomiskās telpas attīstību. 

 
Attēls 22: Krustpils novada stratēģiskie mērķi 

  

Krustpils novads – krustceles ekonomikas izaugsmei, dabas un kultūras vērtību 
attīstībai un visaptverošai sabiedrības labklājībai 

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 
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PRIORITĀTES UN RĪCĪBU  VIRZIENI 
Prioritāte ir teritorijas attīstības vispārējā 
aktualitāte, kuras risināšana tiek likta 
priekšplānā, pretstatījumā ar citām attīstības 
aktualitātēm.  

Ilgtermiņa prioritātes (IP) ir prioritātes, kuras 
nosaka laika posmam līdz 2030. gadam un liek 
priekšplānā aktualitātes, kas saistītas ar 
novada stratēģisko mērķu sasniegšanu.  

Vidēja termiņa prioritātes (VTP) nosaka līdz ar 
Attīstības programmas beigu termiņu – 2019. 
gadu. 

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES: 

IP1 Labklājības līmeņa paaugstināšana un 
nodrošināti pakalpojumi 

IP2 Vienmērīga novada teritorijas attīstība un 
sakārtota dzīves vide 

IP3 Ilgtspējīga un racionāla resursu 
izmantošana 

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES: 

VTP1 Radošs, apņēmīgs un izglītots cilvēks 
drošā vidē veicina izglītotas, radošas un 
saliedētas sabiedrības veidošanos. Nodrošina 
cilvēku kapacitātes paaugstināšanu, kas veicina 
konkurētspējīgu sabiedrību. Cilvēkresursu 
saglabāšana un tā skaita palielināšana ne tikai 

demogrāfiskā ceļā, bet veidojot un 
labiekārtojot pievilcīgu dzīves un darbavietas 
vidi, jaunu iedzīvotāju piesaistīšanai. 

VTP2 Apdzīvojuma centru sasniedzamība un 
pašvaldības infrastruktūras sakārtošana. 
Prioritāte paredz vienmērīgu novada apdzīvoto 
vietu attīstību, uzlabojot esošos resursus 
(satiksmes un inženiertehnisko infrastruktūru, 
dzīvojamā fonda uzlabošana, publiskās ārtelpas 
labiekārtošanu), lai nodrošinātu drošu un 
sakārtotu dzīves telpu. Lai veicinātu un radītu 
novada kopienas sajūtu un identitāti, prioritāte 
paredz veidot Krustpils novada administratīvo 
centru novada teritorijā.  

VTP3 Industriālo un agrāro teritoriju attīstība 
un saglabāšana nodrošinās uzņēmējdarbības 
vides attīstību un nozaru daudzveidību. 
Industriālās teritorijas ar sakārtotu 
infrastruktūru, veidos pievilcīgāku vidi 
uzņēmējdarbības uzsākšanai Krustpils novadā. 
Agrāro teritoriju attīstība nodrošinās turpināt 
attīstīt un saglabāt vienu no novada 
ekonomiskās specializācijas – lauksaimniecību 
un tās produkcijas ražošanu un/vai pārstrādi, 
attīstot arī bioloģisko un netradicionālo 
lauksaimniecību. 

 

 
Attēls 23: Novada stratēģiskie uzstādījumi 
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UZDEVUMI 
Lai sasniegtu Krustpils novada vīziju, stratēģiskos mērķos un prioritātes, tiek noteikti vairāki 
uzdevumi. 

Tabula 9: Rīcību virzieni un uzdevumi 

SM1 IZGLĪTOTS UN 

AKTĪVS CILVĒKS. 
IEDZĪVOTĀJU SKAITA 

SAGLABĀŠANA UN 

PALIELINĀŠANA 
 
VTP1 RADOŠS, 
APŅĒMĪGS UN 

IZGLĪTOTS CILVĒKS 

DROŠĀ VIDĒ 

RĪCĪBAS VIRZIENS UZDEVUMI 

RV1 Izglītība un 
sports 

U1 Uzlabot un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un 
materiāltehnisko bāzi, veicināt konkurētspēju  

U2 Attīstīt un veicināt mūžizglītības iespējas 

U3 Uzlabot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un 
attīstīt pakalpojumu dažādību 

RV2 Kultūra un 
tradīcijas 

U4 Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un 
materiāltehnisko bāzi, attīstīt kultūras iestāžu pakalpojumu 
piedāvājumu 

U5 Aktivizēt iedzīvotāju līdzdarbību visos procesos un 
attīstīt tradīcijas 

RV3 Veselība, sociālie 
pakalpojumi un 
drošība 

U6 Uzlabot veselības aprūpes iestāžu infrastruktūru un 
materiāltehnisko bāzi 

U7 Attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru un pilnveidot 
pakalpojumu pieejamību 

U8 Pilnveidot sabiedrisko drošību 

RV4 Jaunatnes 
politika 

U9 Attīstīt jaunatnes aktivitāšu daudzveidību 

RV5 NVO darbība U10 Atbalstīt NVO sektora darbību 

 

 RĪCĪBAS VIRZIENS UZDEVUMI 

 
SM2 SAKĀRTOTA 

DZĪVES TELPA UN 

DABAS VIDES 

LĪDZSVAROTA UN 

DINAMISKA 

SAVSTARPĒJĀ 

MIJIEDARBĪBA 
 
VTP2 APDZĪVOJUMA 

CENTRU 

SASNIEDZAMĪBA UN 

PAŠVALDĪBAS 

INFRASTRUKTŪRAS 

SAKĀRTOŠANA 

RV6 Pārvalde un 
sadarbība 

U11 Uzlabot pašvaldības komunikāciju ar visām 
ieinteresētajām pusēm un veicināt starptautisko sadarbību 

U12 Nodrošināt efektīvu un atvērtu vietējās pašvaldības 
darbību 

RV7 Satiksmes 
infrastruktūra 

U13 Uzlabot satiksmes infrastruktūru 

U14 Pilnveidot ceļu satiksmes drošību 

RV8 Energoefektivitāte 
un inženiertehniskā 
infrastruktūra 

U15 Uzlabot un attīstīt inženierinfrastruktūru 

U16 Attīstīt ēku un būvju apsaimniekošanu 

RV9 Publiskās 
teritorijas 
labiekārtošana 

U17 Labiekārtot publisko ārtelpu 
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SM3 EKONOMISKĀS 

VIDES SAKĀRTOŠANA  
RĪCĪBAS VIRZIENS UZDEVUMI 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

VEICINĀŠANAI UN 

ATTĪSTĪBAI 
 
VTP3 INDUSTRIĀLO 

UN AGRĀRO 

TERITORIJU 

ATTĪSTĪBA UN 

SAGLABĀŠANA 

RV10 Dabas resursi U18 Nodrošināt dabas resursu racionālu un ilgtspējīgu 
izmantošanu  

RV11 
Uzņēmējdarbības 
attīstība 

U19 Veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību un nozaru 
attīstību 

RV12 Tūrisms U20 Veicināt tūrisma nozares attīstību 

 
 

 

 



65  
 

KRUSTPILS NOVADA EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJA 
Ņemot vērā Krustpils novada 
resursus, infrastruktūru un 
vēsturiskās tradīcijas, pašvaldības 
ekonomiskā specializācija jābalsta 
uz sekojošo nozaru attīstību: 

- Lauksaimniecība un ar 
lauksaimniecisko 
ražošanu un pārstrādi 
saistītie uzņēmumi. 
Veicinot arī bioloģiskās 
lauksaimniecības attīstību. 

- Mežsaimniecības un 
kokapstrādes nozares 
attīstība. 

- Tūrisma nozares attīstība. 
- Ieguves rūpniecības un 

karjeru izstrādes 
uzņēmumi. 

- Vieglās rūpniecības 
uzņēmumi, transporta, 
tranzīta un loģistikas 
pakalpojumi. 

Kā galvenā un prioritārā novada 
ekonomiskās specializācijas joma 
perspektīvā ir saistīta ar lauksaimniecības 
attīstību, t.sk. attīstot lauksaimnieciskās 
produkcijas ražošanas un pārstrādes saistītos 
uzņēmumus. Jāveicina bioloģiskā 
lauksaimniecība.  

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 izmantots un var 
veicināt arī perspektīvā attīstīt ar mežu izstrādi 
un kokapstrādi saistītu uzņēmumu attīstību. 

Ņemot vērā novada 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 apskate). 

Krustpils novada priekšrocība ir tā divējādās 
dzīves vides apvienojums, jo 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 iedzīvotājiem. 

Izvērtējot 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. 

KRUSTPILS 
NOVADA 

EKONOMISKĀ 
SPECIALIZĀCIJA 

LAUKSAIMNIECĪBA, 
TĀS PRODUKCIJAS 

RAŽOŠANA UN 
PĀRSTRĀDE 

MEŽSAIMNIECĪBA 
UN 

KOKAPSTRĀDE 

TŪRISMS 

IEGUVES 
RŪPNIECĪBA 
UN KARJERU 
IZSTRĀDE 

VIEGLĀ 
RAŽOŠANA, 

TRANSPORTA, 
TRANZĪTA UN 
LOĢISTIKAS 

PAKALPOJUMI 

Attēls 24: Novada ekonomiskā specializācija 
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Attēls 25:  Novada vēlamā funkcionālās ietekmes zona (ekonomikas profils) 

 
  

•Mežsaimniecība 
•Lauksaimniecība 
•Dabas tūrisms, atpūtas 

iespējas 

Zemgales 
reģionā 

•Loģistika, tranzīta 
paklapojumi 

•Ieguves rūpniecība 
•Mežsaimniecība, 

lauksiamniecība 
•Dabas tūrisms 

Latvijā 
•Loģistika, tranzīta 

pakalpojumi 
•Dabas tūrisms 
•Ekoloģiskā 

lauksaimniecība 

Eiropā, 
Pasaulē 



67  
 

 

FUNKCIONĀLĀS SAITES  
Novada attīstību veicina sadarbība ar 
apkārtējo novadu pašvaldībām. Funkcionālās 
saites ar apkārtējām teritorijām Krustpils 
novadam tiek noteiktas, pamatojoties uz 

ekonomisko specializāciju un esošās 
sadarbības situācijas raksturojumu un 
analīzi.  

 

Tabula 10: Funkcionālās saites ar kaimiņu pašvaldībām 

Funkcionālās saites Sadarbības jomas Sadarbības partneri 
Uzņēmējdarbība Darba tirgus, multimodāls loģistikas 

centrs 
Jēkabpils 

Pakalpojumi Veselības aprūpe, sabiedriskie 
pakalpojumi, valsts iestāžu pakalpojumi 

Jēkabpils 

Izglītība Vispārējā izglītība (pamatskolas un 
vidējā izglītība), interešu izglītība 

Jēkabpils 

Tūrisms un aktīva 
atpūta 

Tūrisma maršruti, tūrisma 
infrastruktūra, ūdens teritoriju attīstība 

Jēkabpils, Līvānu nov., 
Jēkabpils nov., Pļaviņu nov. 

Transports Autoceļu kvalitāte, sabiedriskais 
transports, dzelzceļa pārvadājumi 

Jēkabpils, Līvānu nov., 
Madonas nov., Pļaviņu nov. 

Ieguves rūpniecība Derīgo izrakteņu ieguve  Līvānu novads 
Dabas aizsardzība Daugavas baseina apsaimniekošana, 

Teiču dabas rezervāts, dabas liegums 
„Lielais Pelečāres purvs” 

Madonas novads, 
Varakļānu novads, Līvānu 
novads, Riebiņu novads 

 

 

  

Ilustrācija 6: Funkcionālās saites un kopējo interešu teritorijas 
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ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS  
SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA 

Attīstības programma tiek izstrādāta, ņemot vērā augstāka līmeņa attīstības plānošanas dokumentus.  

ATBILSTĪBA LATVIJA 2030 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 
2030. gadam ir galvenais valsts ilgtermiņa 
attīstības plānošanas dokuments. Krustpils 
novada Attīstības programma 2013. – 2019. 
gadam ir izstrādāta, ņemot vērā Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas noteiktos 

virzienus un prioritātes laika posmam līdz 
2030. gadam. Stratēģijas pamatmērķi ir laimīgs 
cilvēks pārtikušā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs 
dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta 
sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un 
valsts kā ātrspējas partneris. 

 

Tabula 11: Atbilstība Latvija 2030 

„Latvijas Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija līdz 

2030. gadam” prioritātes 

Atbilstošie Krustpils novada Attīstības programmas 2013. – 2019. gada 
stratēģiskie uzstādījumi 

 

Kultūras telpas attīstība SM1 Izglītots un aktīvs cilvēks. Iedzīvotāju skaits saglabāšana un 
palielināšana 
RV2 Kultūra un tradīcijas 
RV5 NVO darbība 

Ilgtermiņa ieguldījumi 
cilvēkkapitālā 

SM1 Izglītots un aktīvs cilvēks. Iedzīvotāju skaits saglabāšana un 
palielināšana 

Paradigmas maiņa izglītībā SM1 Izglītots un aktīvs cilvēks. Iedzīvotāju skaits saglabāšana un 
palielināšana 
VTP1 Radošs, apņēmīgs un izglītots cilvēks drošā vidē 
RV1 Izglītība un sports 

Inovatīva un ekoefektīva 
ekonomika 

SM3 Ekonomiskās vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un 
attīstībai 
RV11 Uzņēmējdarbības attīstība 

Daba kā nākotnes kapitāls SM2 Sakārtota dzīves telpa un dabas vides līdzsvarota un dinamiska 
savstarpējā mijiedarbība 
RV9 Publiskās teritorijas labiekārtošana 
RV10 Dabas resursi 

Telpiskās attīstības 
perspektīva 

SM2 Sakārtota dzīves telpa un dabas vides līdzsvarota un dinamiska 
savstarpējā mijiedarbība 
SM3 Ekonomiskās vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un 
attīstībai 
VTP2 Apdzīvojuma centru sasniedzamība un pašvaldības 
infrastruktūras sakārtošana 
VT3 Industriālo un agrāro teritoriju attīstība un saglabāšana 

Inovatīva pārvaldība un 
sabiedrības līdzdalība 

SM2 Sakārtota dzīves telpa un dabas vides līdzsvarota un dinamiska 
savstarpējā mijiedarbība 
RV6 Pārvalde un sadarbība 



  
 
ATBILSTĪBA NACIONĀLAJAM ATTĪSTĪBAS PLĀNAM  
(2007. – 2013.) 

Nacionālās attīstības plāns (NAP) ir Latvijas 
hierarhiski augstākais vidēja termiņa 
plānošanas dokuments. Cilvēka dzīves 
kvalitātes pieaugums ir valsts izaugsmes 
mērķis, cilvēks ir pirmajā vietā. NAP mērķis ir 
izglītība un zināšanas tautsaimniecības 
izaugsmei un tehnoloģiskai izcilībai. Prioritātes 
ir izglītots un radošs cilvēks, uzņēmumu 
tehnoloģiskā izcilība un elastība, zinātnes un 
pētniecības attīstība.  

 

 

Valsts izaugsmes priekšnosacījumi: 
• izaugsme reģionos; 
• iekļaujošs un noturošs darba tirgus; 
• vesels cilvēks ilgtspējīgā sabiedrībā; 
• droša pilsoniska un saliedēta sabiedrība; 
• moderna infrastruktūra un pakalpojumi; 
• Latvijas izaugsmes starptautiskā dimensija; 
• pieejams mājoklis un sakopta dzīves telpa; 
• laba pārvaldība kā ilgtspējīgs izaugsmes 

politikas nodrošinājums. 

 
 
 
 
ATBILSTĪBA ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA 
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAI (2008. – 2014.) 

Zemgales plānošanas reģiona attīstības 
programmā visas izvirzītās attīstības 
prioritātes, rīcības virzieni un risināmie 
uzdevumi ir ar vienādu nozīmi, reģiona 

līdzsvarotai attīstībai nepieciešama to 
savstarpējā integrācija un mijiedarbība 
ieviešanā laika periodam līdz 2014.gadam. 

 

Tabula 12: Atbilstība Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmai 

Zemgales reģiona Attīstības programmā 
noteiktais stratēģijas mērķis 

Atbilstošie Krustpils novada Attīstības 
programmas 2013.-2019. stratēģiskie 

uzstādījumi 
 

 

 

Dzīves kvalitātes nodrošināšana 
Zemgalē 

Cilvēks, vide (dzīves, darba), uzņēmējdarbība: 
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 

Zemgales reģiona Attīstības programmā 
noteiktās prioritātes 

Atbilstošie Krustpils novada Attīstības 
programmas 2013.-2019. stratēģiskie 

uzstādījumi 
Izglītots, radošs un konkurētspējīgs 
cilvēks 

SM1 Izglītots un aktīvs cilvēks. Iedzīvotāju skaita saglabāšana 
un palielināšana 
VTP1 Radošs, apņēmīgs un izglītots cilvēks drošā vidē 
RV1 Izglītība un sports 
RV2 Kultūra un tradīcijas 
RV3 Veselība, sociālie pakalpojumi un drošība 
RV4 Jaunatnes politika 

Zināšanu ekonomikas attīstība SM3 Ekonomiskās vides sakārtošana uzņēmējdarbības 
veicināšanai un attīstībai 
IP3 Ilgtspējīga resursu izmantošana 
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RV5 NVO darbība 
RV6 Pārvalde un sadarbība 
RV11 Uzņēmējdarbības attīstība 
RV12 Tūrisms 

Kvalitatīva dzīves vide SM2 Sakārtota dzīves telpa un dabas vides līdzsvarota un 
dinamiska savstarpējā mijiedarbība 
IP2 Vienmērīga novada teritorijas attīstība un sakārtota 
dzīves vide 
RV7 Satiksmes infrastruktūra 
RV8 Energoefektivitāte un inženiertehniskā infrastruktūra 
RV9 Publiskās teritorijas labiekārtošana 
RV10 Dabas resursi 

 

VIETĒJĀ LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 
Krustpils novads tika izveidots pēc 
administratīvi teritoriālās reformas 
pabeigšanas 2009.gadā, apvienojot Atašienes, 
Kūku, Krustpils, Mežāres, Variešu un Vīpes 
pagastus. Ar Krustpils novada pašvaldības 
saistošiem noteikumiem Nr.2009/8 „Par 
Krustpils novada teritorijas plānojumiem” 
(16.09.2009., prot. Nr.9, 14.p.) ir apstiprināts 
Krustpils novada teritorijas plānojums, kurš 
sastāv no Atašienes pagasta teritorijas 
plānojuma 2007.-2019.g., Kūku pagasta 

teritorijas plānojuma 2007.-2019.g., Krustpils 
novada teritorijas plānojuma 2004.-2016.g. (ar 
grozījumiem), Mežāres pagasta teritorijas 
plānojuma 2006.-2018.g., Variešu pagasta 
teritorijas plānojuma 2006.-2018.g. un Vīpes 
pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.g. 
Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības 
domes 2011.gada 20.jūlija sēdes lēmumu (prot. 
Nr.12, 32.p.) ir uzsākts izstrādāt Krustpils 
novada teritorijas plānojums 2013.-
2024.gadam.  

 

KAIMIŅU PAŠVALDĪBU PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 
Krustpils novads robežojas ar Jēkabpils pilsētu, 
Jēkabpils un Salas novadiem, Pļaviņu, Madonas, 
Varakļānu, Riebiņu un Līvānu novadiem. 

Jēkabpils pilsētai ir uzsākta pilsētas attīstības 
programma 2014.-2020.gadam izstrāde. 
Jēkabpils pilsētai ir spēkā esošs teritorijas 
plānojums 2007.-2019.gadam, kuram veikti 
grozījumi 2009.gadā. Jēkabpils pilsētas 
teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas 
plānošanas dokuments, kas nosaka pilsētas 
attīstības iespējas un virzienus. 

Jēkabpils novadam ir izstrādāta un apstiprināta 
Attīstības programma 2012.-2018.gadam.  

Novada vīzija – laikmetīga, līdzsvarota, darbīga 
dzīve un gleznaina vide Sēlijā. 

Funkcionālās saites ar Krustpils novadu – 
tūrisms, kultūra, mežsaimniecība, 
lauksaimniecība.  

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu 
Jēkabpils novada attīstību izvirzīti stratēģiskie 
mērķi: (SM1) Izglītots, vesels, aktīvs un radošs 
iedzīvotājs; (SM2) Pievilcīga dzīves un 

brīvdienu vieta un (SM3) Ekonomisko 
izaugsmi atbalstoša vide un resursi.   

Jēkabpils novadā ir spēkā Jēkabpils novada 
teritorijas plānojums (saistošie noteikumi Nr.8, 
apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 
2009.gada 17.septembrī, prot. Nr.6, 18.§), kas 
sastāv no Ābeļu pagasta teritorijas plānojuma 
2008.-2020.g., Dignājas pagasta teritorijas 
plānojuma 2006.-2018.g., Dunavas pagasta 
teritorijas plānojuma 2007.-2019.g., Kalna 
pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.g., 
Leimaņu pagasta teritorijas plānojuma 2008.-
2020.g., Rubenes pagasta teritorijas plānojuma 
2005.-2017.g. ar 2009.g. grozījumiem un Zasas 
pagasta teritorijas plānojuma 2002. – 2014.g. 

Salas novadam ir spēkā esoša Ilgtspējīga 
attīstības stratēģija 2030.gadam, Attīstības 
programma 2012.-2018.g. un teritorijas 
plānojums, kas sastāv no Salas pagasta 
teritorijas plānojuma 2007.-2019.g. ar 
grozījumiem 2010.gadā un Sēlpils pagasta 
teritorijas plānojuma 2008.-2020.g.  
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Salas novada vīzija 2030 – Izglītots un veselīgs 
cilvēks. Kvalitatīva infrastruktūra, kas 
nodrošina konkurētspējīgu videi draudzīgu 
ražošanu un dažādu pakalpojumu klāstu. 
Unikāls kultūrvēsturiskais mantojums, dabas 
vērtības un bagāta kultūras dzīve. No kā izriet 3 
stratēģiskie mērķi (SM1) Veselīgs dzīvesveids, 
kvalitatīva izglītība, veselības aprūpe un 
sociālie pakalpojumi, (SM2) Veiksmīga un 
konkurētspējīga uzņēmējdarbība ar attīstītu 
infrastruktūru un (SM3) Ekoloģiski tīra vide ar 
bagātām kultūras vērtībām. 

Funkcionālās saites ar Krustpils novadu – 
tūrisms un lauksaimniecība.  

Pļaviņu novadam ir spēkā esoša Attīstības 
programma 2012.-2018.gadam un teritorijas 
plānojums, kas sastāv no Pļaviņu pilsētas 
teritorijas plānojuma 2006.-2018.g., Aiviekstes 
pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021.g., 
Klintaines pagasta teritorijas plānojuma 2008.-
2020.g. un Vietalvas pagasta teritorijas 
plānojuma 2008.-2020.g. ar 2010.g. 
grozījumiem. 

Novada vīzija līdz 2020.gadam: Pļaviņu novads 
– sirds Latvijas vidienē. Novads ar augošu 
uzņēmējdarbību (mežizstrāde un 
lauksaimniecība, derīgo izrakteņu ieguve un 
pārstrāde, kokapstrāde, loģistika). Ceļu un upju 
krustpunkts ar attīstītu infrastruktūru 
uzņēmējiem, lauksaimniekiem un tūristiem. Ar 
aktīviem un iniciatīvas bagātiem cilvēkiem, 
sakoptu kultūrvēsturisko un dabisko vidi un 
aktīvās atpūtas un sporta centrs (biatlons, 
slēpošana, velotūrisms). 

Funkcionālās saites ar Krustpils novadu – 
Daugava, ūdenstūrisms.  

Madonas novadam ir spēkā esošs teritorijas 
plānojums, kas sastāv no Madonas novada 
teritoriālo struktūrvienību teritorijas 
plānojumiem. Krustpils novads robežojas ar 
Madonas novada Ļaudonas (Ļaudonas pagasta 
teritorijas plānojums 2007.-2019.g.) un 
Mētrienas pagastiem (Mētrienas pagasta 
teritorijas plānojums 2007.-2019.g.).   

Sadarbība ar Krustpils novadu ir saistīta ar 
transporta teritoriju attīstību, ūdensobjektu 
aizsargjoslu saskaņošanu un Teiču dabas 
rezervāta aizsardzībā un apsaimniekošanā.  

Ir uzsākta izstrādāt Madonas novada Attīstības 
programma 2013.-2020.gadam un novada 
teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam. 

Varakļānu novadam ir spēkā esošs teritorijas 
plānojums, kas sastāv no Varakļānu pilsētas 
teritorijas plānojuma, Varakļānu pagasta 
teritorijas un Murmastienes pagasta teritorijas 
plānojuma. Tiek izstrādāta Varakļānu novada 
Attīstības programma 2013.-2019.gadam un 
Varakļānu novada teritorijas plānojums 2013.-
2024.gadam (1.redakcija). 

Krustpils novads robežojas ar Varakļānu 
novada Murmastienes un Varakļānu pagastiem. 
Sadarbība ar Krustpils novadu ir saistīta ar 
transporta teritoriju attīstību, ūdensobjektu 
aizsargjoslu saskaņošanu un Teiču dabas 
rezervāta aizsardzībā un apsaimniekošanā.  

Riebiņu novadam ir izstrādāta Riebiņu novada 
Attīstības programma 2012.-2018.g. un 
Riebiņu novada teritorijas plānojums (galīgā 
redakcija). 

Riebiņu novada vīzija - Riebiņu novads 
2030.gadā ir radoša, latgaliska teritorija, viegli 
sasniedzama un ģimenei draudzīga dzīves 
vieta. Silajāņi, Sīļukalns, Riebiņi, Stabulnieki, 
Galēni Kastīre, Gaiļmuiža – katrs ciems šeit 
piedāvā savdabīgu dzīves vidi un iespējas 
uzņēmējdarbībai. Daži no novada iedzīvotājiem 
mēnesī 2 nedēļas pavada Londonā, 2 nedēļas 
Riebiņos. Kas tālāk tiek sadalīts 3 stratēģiskos 
mērķos: (SM1) Unikāla, pievilcīga, Latgales 
lauku tradīcijās un modernajās tehnoloģijās 
balstīta dzīves vide, (SM2) Dažādotas lauku 
ekonomiskās aktivitātes, kuras balstītas dabas 
resursu ilgtspējīgā izmantošanā un (SM3) 
Demokrātiska, iekļaujoša, līdzdarbošanās un 
atbildības sabiedrība. 

Krustpils novads robežojas ar Riebiņu novada 
Sīļukalna pagastu. Svarīgākie kopīgo interešu 
jautājumi, kas būtu jāņem vērā Krustpils 
novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādē ir saistīti ar daudzveidīgu 
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, 
sadarbību kopīgu projektu izstrādē un 
realizēšanā, sadarbība tūrisma pakalpojumu un 
tūrisma infrastruktūras attīstībā, kopīgu 
tūrisma maršrutu izstrādē un rekreācijas vietu 
attīstībā. 
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Līvānu novadam ir izstrādāta Līvānu novada 
pašvaldības integrētā attīstības programma 
2012.-2018.gadam un Līvānu novada 
teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam un 
spēkā esošie novada teritoriālo vienību 
teritorijas plānojumi. 

Līvānu novada vīzija – uzņēmējdarbība, 
modernās tehnoloģijas un pievilcīga vide 

ģimenes labsajūtai. Noteiktas divas prioritātes - 
(1) Dzīves un darba prasmes, pašiniciatīva un 
uzņēmība, (2) Uzņēmējdarbība, darbs un 
ģimenes labsajūta. 

Sadarbība ar Krustpils novadu ir saistīta ar 
transporta teritoriju attīstību un loģistiku, 
lauksaimniecību, ieguves rūpniecības attīstību 
un rekreatīvo tūrismu.  
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RĪCĪBAS PLĀNS 
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Krustpils novada Attīstības programmas 2013.-2019.gada ietvaros izstrādāts Rīcības plāns, kas ir viena no trīs galvenajām dokumenta veidojošajām sadaļām, un ir saistīta 
ar konkrētu rīcību izstrādi un to sasaisti ar izpildītājiem un finanšu resursiem. 

Rīcības plāns sastādīts atbilstoši Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem un ietver: 

 Rīcības (aktivitātes vai projektus) atbilstoši Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem 
 Aprakstu par plānoto darbības rezultātu 
 Plānoto rīcības izpildes termiņu vai periodu 
 Par rīcības īstenošanu atbildīgos izpildītājus 
 Rīcības izpildei nepieciešamo finanšu resursu avotus 

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

Rīcības plāna aktualizāciju, nemainot pārejās Attīstības programmas sadaļas, ieteicams veikt katru gadu, pārskatot to statusu, iekļaujot jaunas rīcības un projektu idejas, 
kas atbilst Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem. 

Rīcības plānā iekļautās rīcības ieteicams aktualizēt, veicot ikgadējo Attīstības programmas uzraudzības ziņojuma izstrādi.  

SM1: Izglītots un aktīvs cilvēks. Iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana 

Nr. Rīcības (aktivitātes vai projekta) 
nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

SM1 IZGLĪTOTS UN AKTĪVS CILVĒKS. IEDZĪVOTĀJU SKAITA SAGLABĀŠANA UN PALIELINĀŠANA  
VTP1 RADOŠS, APŅĒMĪGS UN IZGLĪTOTS CILVĒKS DROŠĀ VIDĒ 
RV1 Izglītība un sports 

U1 Uzlabot un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi, veicināt konkurētspēju 
R 1.1  Veikt Krustpils novada izglītības iestāžu 

optimizāciju 
Izstrādāts izglītības iestāžu attīstības plāns. 
 
Optimāli izveidots izglītības iestāžu tīkls 
novadā. 

2013. 
 

2015. 

Pašvaldība 
 
 

Pašvaldības budžets 
 

R 1.2  Veikt Krustpils novada izglītības iestāžu 
ēku rekonstrukciju /renovāciju 

Rekonstruētas /renovētas Krustpils novada 
izglītības iestādes 
 

2019. Plānošanas un 
attīstības nodaļa 
Pārvalžu vadītāji 

ES fondi, valsts 
finansējums, 

pašvaldības budžets 
R 1.3  Veikt Krustpils novada izglītības iestāžu 

sporta infrastruktūras rekonstrukciju  
Rekonstruētas/renovētas izglītības iestāžu 
sporta zāles un sporta laukumi 

2019. Plānošanas un 
attīstības nodaļa 
Pārvalžu vadītāji 

ES fondi, valsts 
finansējums, 

pašvaldības budžets 
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R 1.4  Uzlabot Krustpils novada izglītības iestāžu 

materiāltehnisko bāzi 
Regulāri tiek atjaunota izglītības iestāžu 
materiāltehniskā bāze ( mēbeļu komplekti, 
mācību uzskates līdzekļi, u.c.) 
 

2019. Pārvalžu vadītāji 
Izglītības iestāžu 

direktori 

ES fondi, pašvaldības 
budžets 

R 1.5  Uzlabot praktisko iemaņu apgūšanas 
iespējas izglītības iestāžu skolēniem 

Izveidota un licencēta profesijas ievirzes 
programmas Brāļu Skrindu vidusskolā 
Regulāri tiek organizētas mācību ekskursijas 
Piesaistīts finansējums motivācijas 
veicināšanai. 

2013. 
 

2019. 
2019. 

Pārvalžu vadītāji 
Izglītības iestāžu 

direktori 

ES fondi, pašvaldības 
budžets, privātais 

finansējums 

R 1.6  Paaugstināt skolotājus un skolēnus 
motivāciju ārpusskolas aktivitātēm 

Pateicības par sasniegumiem mācību 
olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta 
sacensībās, u.c. aktivitātēs. 

2019. Dome 
Pārvalžu vadītāji 
Izglītības iestāžu 

direktori 

pašvaldības budžets 

R 1.7  Attīstīt Krustpils novada izglītības 
iestādes kā daudzfunkcionālus centrus 

Izstrādāta daudzfunkcionālu centru izveides un 
attīstības koncepcija 
Nodrošināta izglītības iestāžu kā 
daudzfunkcionālu centru darbība 

2014. 
 

2019. 

Dome 
Pārvalžu vadītāji 
Izglītības iestāžu 

direktori 
NVO 

ES fondi, pašvaldības 
budžets, privātais 

finansējums 

U2 Attīstīt un veicināt mūžizglītības iespējas 
R 1.8  Veicināt mūžizglītības iespēju attīstību Mūžizglītības attīstībai tiek izmantoti Krustpils 

novada iestādēs pieejamie resursi 
Pilnveidota sadarbība starp novada biedrībām 
un organizācijām, Tālākizglītības un 
informācijas tehnoloģiju centru 

2019. 
 

2019. 

Izglītības iestāžu 
direktori 

Kultūras namu 
vadītāji, TITC, 

bibliotēku vadītāji, 

ES fondi, pašvaldības 
budžets, privātais 
finansējums 

R 1.9  Atbalstīt NVO darbu mūžizglītības 
projektos 

NVO aktīva dalība mūžizglītības projektu 
organizēšanā un īstenošanā. 

2019. Pašvaldība, NVO ES fondi, pašvaldības 
budžets, privātais 
finansējums 

U3 Uzlabot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un attīstīt pakalpojumu dažādību 
R 1.10  Uzlabot un attīstīt sporta infrastruktūru 

un dažādot sporta veidu piedāvājumu 
Uzlabota esošā sporta infrastruktūra novadā.  
Izveidotas jaunas sporta būves ( volejbola un 
basketbola laukumi, u.c.). 
Paplašināta Spuņģēnu sporta zāle un izveidotas 
skatītāju tribīnes. 
Ierīkotas slidotavas. 
Ierīkotas slēpošanas trase (pie bijušās Sūnu 
skolas, pie Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskolas). 

2019. 
2019. 

 
2019. 

 
2015. 
2015. 

 
 

 
Pašvaldība, 

 
 
 

LVM 

ES fondi, valsts 
finansējums, 
pašvaldības budžets, 
privātais finansējums 
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Dažādoti pieejamie sporta veidi. 
Labiekārtotas atpūtas vietas pie ūdeņiem 

2018. 
2017. 

R 1.11  Ierīkot atpūtas un sporta zonas novada 
ciemu teritorijās 

Katrā vietējas nozīmes centrā vismaz viens 
sporta/ aktīvās atpūtas un atpūtas laukums. 

2019 Pārvalžu vadītāji, 
Plānošanas un 

attīstības nodaļa 

ES fondi, valsts 
finansējums, 
pašvaldības budžets 

R 1.12  Organizēt sporta un aktīvās atpūtas 
pasākumus visām vecuma grupām 

Novada sporta svētki reizi gadā  
Regulāri sporta pasākumi un turnīri 
Regulāras jauniešu sporta spēles 
Netradicionālās sporta spēles 

2019. 
2019. 
2019. 
2019. 

Pašvaldība, 
Pārvalžu vadītāji 

pašvaldības budžets 

R 1.13  Piesaistīt speciālistu sporta dzīves 
organizēšanai 

Piesaistīts speciālists; 
Palielinās sporta komandu skaits dažādos 
sporta veidos 
Pieaicināti dažādu sporta veidu treneri 
Uzlabojušies sasniegumi sportā lokālā, 
reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī 
 

2014. 
2019. 

 
2015. 
2019. 

Pašvaldība pašvaldības budžets 

R 1.14  Atbalstīt veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu 

Rīkotas lekcijas, semināri, ekskursijas vai 
pārgājienus u.c. pasākumi 
Tiek popularizēti sporta un aktīvās atpūtas 
pasākumi novadā un Latvijā 

2019. 
 

2019. 

Pašvaldība ES fondi, valsts 
finansējums, 
pašvaldības budžets 

R 1.15  Uzlabot sporta inventāru Regulāri atjaunots sporta inventārs esošajās 
sporta zālēs 

2019 Pašvaldība, Pārvalžu 
vadītāji 

ES fondi, valsts 
finansējums, 
pašvaldības budžets 

RV2 Kultūra un tradīcijas 

U4 Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi, attīstīt kultūras iestāžu pakalpojumu piedāvājumu 

R 1.16  Uzlabot un modernizēt kultūras iestāžu 
materiāltehnisko bāzi 

Uzlabota un attīstīta kultūras namu un 
bibliotēku materiāltehniskā bāze 
(apgaismojums, video projektori, mēbeles, 
u.c.); 
Iegādāta mobilā skatuve. 
Iegādāti tautastērpi un dekorācijas. 

2019. 
 
 
 

2014. 
2019. 

Pašvaldība, kultūras 
namu vadītāji, 

bibliotēku vadītāji 

ES fondi, valsts 
finansējums, 
pašvaldības budžets 

R 1.17  Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru Veikti kultūras namu telpu remonti. 
Uzlabota siltumapgāde Atašienes un Antūžu 
kultūras namos 
Ierīkotas piekļuves vietas kultūras namiem 
cilvēkiem ar kustības traucējumiem. 

2019. 
2019. 

 
2015. 

 

Pašvaldība, pārvalžu 
vadītāji, Plānošanas 
un attīstības nodaļa 

ES fondi, valsts 
finansējums, 
pašvaldības budžets 
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Veikti bibliotēku rekonstrukcijas/ renovācijas 
darbi. 
Veikta siltumapgādes rekonstrukcija un ēkas 
rekonstrukcija kluba/bibliotēkas ēkai 
„Vālodzīte”, lietusūdeņu novadīšanas sistēmas 
izveidošana un teritorijas labiekārtošana ap 
ēku Vīpes pagastā. 

2019. 
 

2019. 

R 1.18  Ierīkot brīvdabas estrādi Ierīkota brīvdabas estrāde Krustpils novadā. 2019 Pašvaldība ES fondi, pašvaldības 
budžets 

U5 Aktivizēt iedzīvotāju līdzdarbību visos procesos un attīstīt tradīcijas 
R 1.21 Popularizēt novada pasākumus novadā un 

ārpus novada robežām 
Rīkoti novada nozīmes pasākumi (Krustpils 
novada svētki, Annas dienas u.c. pasākumi) 
Regulāri sniegta informācija par novada 
pasākumiem pašvaldības mājas lapā, vietējos 
masu saziņas līdzekļos 

2019. 
 

2019. 

Pašvaldība, 
sabiedrisko attiecību 

speciālists 

pašvaldības budžets 

R 1.22 Veidot jaunas novada tradīcijas Rīkotas profesiju dienas u.c. pasākumi. 2019. Pašvaldība pašvaldības budžets 

RV3 Veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi un drošība 

U6 Uzlabot veselības aprūpes iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 
R 1.23.  Atbalstīt veselības aprūpes iestāžu 

infrastruktūru 
Uzlabota ģimenes ārstu prakšu vietu 
infrastruktūra. 
 

2019. Pašvaldība,  privātais 
sektors 

pašvaldības budžets, 
privāts finansējums 

R 1.24.  Atbalstīt privātās iniciatīvas aptieku 
pakalpojumu pieejamības un dažādošanas 
uzlabošanā 

Tiek piedāvāti aptieku izbraukumu 
pakalpojumi. 

2019. Pašvaldība, privātais 
sektors 

pašvaldības budžets, 
privāts finansējums 

R 1.25.  Atbalstīt privātās iniciatīvas piesaistīt ES 
struktūrfondu finansējumu 
materiāltehniskās bāzes attīstībai un 
veselības aprūpes speciālistu 
kvalifikācijas paaugstināšanai 

Uzlabota veselības aprūpes iestāžu 
materiāltehniskā bāze un paaugstināta 
speciālistu kapacitāte. 

2019. Pašvaldība, privātais 
sektors 

ES fondi, pašvaldības 
budžets, privāts 
finansējums 

R 1.26.  Atbalstīt veselības aprūpes jauno 
speciālistu piesaisti 

Tiek rastas iespējas atbalstīt jaunus veselības 
aprūpes speciālistus. 

2019. Pašvaldība, privātais 
sektors 

pašvaldības budžets, 
privāts finansējums 

U7 Attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru un pilnveidot pakalpojumu pieejamību 
R 1.27.  Pilnveidot sociālos pakalpojumus  Izveidota mobilā brigāde . 

Izveidotas higiēnas istabas katrā novada 
2019. Pašvaldība, Sociālais 

dienests 
ES fondi, pašvaldības 
budžets 
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vietējas nozīmes centrā. 
Izveidots dienas centrs novada teritorijā. 
Izveidotas brīvā laika pavadīšanas vietas 
bērniem, jauniešiem, senioriem u.c. 

R 1.28.  Pilnveidot sociālo dzīvokļu pieejamību Pilnveidoti esošie sociālie dzīvokļi. 
Jaunu sociālo dzīvokļu/ māju izveide. 

2019. Pašvaldība, ES fondi, pašvaldības 
budžets 

R 1.29.  Izveidot rehabilitācijas centru Antūžu 
speciālajā internātpamatskolā 

Fizioterapijas pakalpojumi. 2019. Pašvaldība, Antūžu 
speciālajā internāt-

pamatskola 

ES fondi, pašvaldības 
budžets 

R 1.30.  Uzlabot PA „Jaunāmuiža” infrastruktūru 
un attīstīt pakalpojumus 

Veikta pansionāta ēkas renovācija. 
Veikta siltumapgādes rekonstrukcija. 
Veikta energoefektivitātes paaugstināšana. 
Pieejami īslaicīgas uzturēšanās pakalpojumus 
pansionātā „Jaunāmuiža”. 

2019. Pašvaldība, PA 
„Jaunāmuiža” 

ES fondi, pašvaldības 
budžets,  PA 
„Jaunāmuiža” 

R 1.31.  Pilnveidot speciālistu klāstu sociālajā 
dienestā 

Nodrošināta psihologa piesaiste. 
Nodrošināta speciālista piesaiste darbam ar 
ģimenēm un bērniem. 

2019. Pašvaldība, Sociālais 
dienests 

ES fondi, pašvaldības 
budžets 

R 1.32.  Veicināt brīvprātīgā darba popularitāti 
sociālo pabalstu saņēmējiem 

Veicināta sociālo pabalstu saņēmēju motivācija 
atgriezties darba tirgū un ieinteresēti 
darboties. 
Nodrošināti palīgstrādnieku darbi īslaicīgā 
periodā. 

2019. Pašvaldība, Sociālais 
dienests 

ES fondi, pašvaldības 
budžets 

U8 Pilnveidot sabiedrisko drošību 
R 1.33.  Uzlabot sabiedrisko drošību  Izstrādāt sabiedriskas drošības stratēģiju 

Izveidota pašvaldības policiju 
Izveidota brīvprātīgo ugunsdzēsēju brigādi 

2014. 
2019. 
2019. 

Pašvaldība ES fondi, valsts 
finansējums, 
pašvaldības budžets 

R 1.34.  Attīstīt civilās aizsardzības 
materiāltehnisko bāzi 

Iegādātas rācijas, laivas u.c. inventārs. 
Izstrādāts Civilās aizsardzības plāns. 

2014. 
2019. 

Pašvaldība 
Civilās aizsardzības 

dienests 

ES fondi, valsts 
finansējums, 
pašvaldības budžets 

RV4 Jaunatnes politika 

U9 Attīstīt jaunatnes aktivitāšu daudzveidību  
R 1.35.  Izstrādāt jaunatnes politikas attīstības 

programmu 
Izstrādāta Krustpils novada jaunatnes politikas 
attīstības programma. 

2014. Pašvaldība valsts finansējums, 
pašvaldības budžets 

R 1.36.  Piesaistīt jaunatnes lietu speciālistu Piesaistīts jaunatnes lietu speciālists. 2014. Pašvaldība valsts finansējums, 
pašvaldības budžets 
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R 1.37.  Iesaistīt jaunatni sabiedrisko procesu 
organizēšanā un norisē 

Nodrošināta aktīva jauniešu iesaiste un 
līdzdarbība sabiedrisko procesu organizēšanā 
un norisē. 

2019. Pašvaldība ES fondi, pašvaldības 
budžets  

R 1.38.  Rīkot dažādu paaudžu un sociālo grupu 
solidaritātes pasākumus 

Rīkoti aktīvās atpūtas pasākumi, dažādu 
paaudžu pieredzes apmaiņas pasākumi, 
semināri, lekcijas u.c. aktivitātes. 
Aktīvi jaunieši, veicot brīvprātīgo darbu 

2019. Pašvaldība ES fondi, pašvaldības 
budžets 

R 1.39.  Atbalstīt jauniešu biedrību izveidi un 
iniciatīvu 

Izveidota jauniešu biedrība/as.  
Jauniešu NVO popularizēšana. 
Materiāls atbalsts jauniešu iniciatīvām. 

2019. Pašvaldība ES fondi, pašvaldības 
budžets 

RV5 NVO darbība 
U10 Atbalstīt NVO sektora darbību 

R 1.40.  Atbalstīt NVO darbību Tiek rīkoti mazo projektu konkursi NVO. 
Piešķirtas telpas/inventārs. 

2019. pašvaldība pašvaldības budžets 

R 1.41.  Veidot sadarbību starp NVO un 
pašvaldību dažādu uzdevumu veikšanai 
un funkciju izpildei  

Rīkoti konkursi, iesaistīšanās brīvprātīgā darba 
organizēšanā un darbībā. 

2019. pašvaldība pašvaldības budžets,  
ES fondi 
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SM2: Sakārtota dzīves telpa un dabas vides līdzsvarota un dinamiska savstarpējā mijiedarbība 

Nr. Rīcības (aktivitātes vai projekta) 
nosaukums 

Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/periods 

Atbildīgais Finanšu 
resursi/avoti 

SM2 SAKĀRTOTA DZĪVES TELPA UN DABAS VIDES LĪDZSVAROTA UN DINAMISKA SAVSTARPĒJĀ MIJIEDARBĪBA  
VTP2 APDZĪVOJUMA CENTRU SASNIEDZAMĪBA UN PAŠVALDĪBAS INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA 
RV6 Pārvalde un sadarbība 

U11 Uzlabot pašvaldības komunikāciju ar visām ieinteresētajām pusēm un veicināt starptautisko sadarbību 
R 2.1.  Apzināt dažādu sabiedrības grupu vēlmes 

un vajadzības 
Rīkotas aptaujas jeb anketēšanas. 
Fokusgrupu tikšanās. 

2019. pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

R 2.2.  Rīkot regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem 

Organizētas regulāras iedzīvotāju sapulces. 
Nodrošināta pašvaldības vadības tikšanās ar 
ieinteresētajām pusēm. 

2019. pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

R 2.3.  Organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus 
vietējā un starptautiskā mērogā 

Sadarbība ar citām novadu pašvaldībām un 
ārvalstu pašvaldībām projektu izstrādē un 
īstenošanā. 
Pieredzes iegūšana pašvaldības turpmākā 
darbībā. 

2019. pašvaldība ES fondi, 
Pašvaldības 
budžets 

R 2.4.  Pilnveidot informācijas kanālus Pilnveidota Krustpils novada avīze „Krustpils 
Novadnieks” un pašvaldības mājaslapa 
Internetā www.krustpils.lv 

2014. pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

R 2.5.  Pilnveidot un dažādot informācijas 
izplatību par kultūras u.c. pasākumiem 
novadā 

Nodrošināta informācijas aprite ar ielūgumiem, 
skrejlapiņām, e-pastu izsūtīšanu, stendu, 
autoveikala izmantošanu. 

2015. pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

R 2.6.  Rīkot kopējus Krustpils novada 
pasākumus sabiedrības saliedētībai un 
novada identitātes radīšanai 

Regulāra talku organizēšana.  
Regulāra pasākumu organizēšana interešu 
grupām (jaunieši, seniori, uzņēmēji u.c.). 

2019. pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

R 2.7.  Izstrādāt un ieviest Krustpils novada 
mārketinga programmu  

Izstrādāta Krustpils novada mārketinga 
programma 
Izveidots stāsts un video rullītis par Krustpils 
novadu. 
Izstrādāts novada zīmols. 

2014. 
 

2015. 
 

2019. 

Pašvaldība, 
sabiedrisko 
attiecību speciālists 

Pašvaldības 
budžets 

U12 Nodrošināt efektīvu un atvērtu vietējās pašvaldības darbību 
R 2.8.  Paaugstināt Krustpils novada pašvaldības 

darbinieku un speciālistu kapacitāti 
Regulāra darbinieku un speciālistu dalība 
semināros, kursos un pieredzes apmaiņas 
projektos. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets 
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Piesaistīti speciālisti. 

R 2.9.  Samazināt administratīvo slogu  Ieviesti e-pakalpojumi. 2015. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets,  ES fondi 

RV7 Satiksmes infrastruktūra 
U13 Uzlabot satiksmes infrastruktūru 

R 2.10.  Uzlabot pašvaldības ceļu infrastruktūru 
pagastos  

Ceļu (pagasti, ciemi – novada līmeņa vai 
reģionāla līmeņa centriem) segumu uzlabošana 
(t.sk. asfaltēšana un melnā seguma 
rekonstrukcija). 
Esošo grants ceļu seguma uzlabošana. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 
 

R 2.11.  Uzlabot ciemu ielu un iekšpagalmu 
infrastruktūru 

Veikta ielu un iekšpagalmu rekonstrukcija un 
asfaltēšana.  

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

R 2.12.  Veicināt valsts autoceļu infrastruktūras 
uzlabošanu 

Valsts autoceļu (ceļi, kas savienojas un šķērso 
pagastu centrus) grants seguma nomaiņa uz 
melno segumu; melnā un grants seguma 
rekonstrukcija. 

2019. Latvijas Valsts ceļi, 
Satiksmes 
ministrija, 
Pašvaldība 

Valsts budžets, ES 
fondi 
 

R 2.13.  Nodrošināt nepieciešamo zemju platību 
iegūšanu pašvaldības īpašumā 

Sakārtotas īpašumtiesības. 2019. Pašvaldība, 
Nekustamo īpašumu 
nodaļa 

Pašvaldības 
budžets 

R 2.14.  Izveidot jaunas sabiedriskā transporta 
pieturvietas 

Izveidotas sabiedriskā transporta pieturvietas 
uz pašvaldības ceļiem. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

U14 Pilnveidot ceļu satiksmes drošību 
R 2.15.  Izveidot gājēju un veloceliņus  Izveidoti gājēju celiņi vietās, kas savieno 

publiskās teritorijas un ēkas. 
Izveidoti veloceliņi.  

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

R 2.16.  Uzlabot ielu apgaismojumu ciemos Esošo apgaismojuma tīklu rekonstrukcija. 
Jaunu apgaismojuma tīklu izveide. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

R 2.17.  Uzlabot norāžu sistēmu un aprīkot ceļus 
ar ceļa zīmēm 

Ciemu teritorijas nodrošinātas ar satiksmes 
noteikumos noteiktām ceļu zīmēm. 
Norādes uz ciemiem, viensētām. 
Uzstādīti informatīvie stendi. 
 
 
 

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 
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RV8 Energoefektivitāte un inženiertehniskā infrastruktūra 

U15 Uzlabot un attīstīt inženierinfrastruktūru 
R 2.18.  Attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru 

 
Sakārtota ūdenssaimniecība: 
Kūkas – 2k; Zīlāni, Jaunā muiža – 2k; Atašiene – 
2k; Antūži; Mežāre; Varieši – 2k; Spuņģēni – 2k; 
Vīpe – 2k; Medņi.  
Uzstādīti ūdensskaitītāji pašvaldības dzīvokļos 
Kūkas, Krustpils, Vīpes, Variešu, Atašienes 
pagastos. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

R 2.19.  Veikt siltumapgādes sistēmas 
optimizāciju un energoefektivitātes 
paaugstināšanu 

Katlu māju renovācija: Variešu, Kūku, 
Spuņģēnu, Jaunās muižas, Antūžu un Mežāres 
ciemā. 
Rekonstruētas siltumtrases Antūžu, Kūku, 
Jaunā muiža, Variešu un Spuņģēnu ciemos. 
Uzstādīti siltumskaitītāji daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās Variešu, Kūkas pagastos.  
Daudzdzīvokļu mājas aprīkotas ar 
automātiskiem siltuma regulēšanas mezgliem  
Īstenoti energoefektivitātes projekti 
pašvaldības iestāžu ēkās, dzīvojamās ēkās 
(t.sk., jumtu nomaiņa, logu nomaiņa u.c. darbi). 

2019. Pašvaldība, 
Komunālās 
saimniecības nodaļa 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi, 
valsts finansējums 

R 2.20.  Attīstīt PII Varavīksne ēkas siltumapgādes 
sistēmu 

Veikta ēkas kas pieslēgšana pie kopējās 
apkures sistēmas. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

R 2.21.  Paplašināt un attīstīt telekomunikāciju 
sakaru tīklu  

Optiskā kabeļa izbūve no Zīlānu ciema līdz 
Atašienes ciema centram. 

2019. Lattelecom Valsts 
finansējums, ES 
fondi 

U16 Attīstīt ēku un būvju apsaimniekošanu 
R 2.22.  Veicināt energoefektivitātes pasākumu 

ieviešanu daudzdzīvokļu mājās un 
pašvaldību ēkās. 

Ieviesti energoefektivitātes pasākumi 
daudzdzīvokļu mājās  
Ieviesti energoefektivitātes pasākumi 
pašvaldības objektos un ēkās 

2019. Pašvaldība,  Pašvaldības 
budžets, ES fondi, 
valsts finansējums 

R 2.23.  Apzināt degradētās teritorijas, bīstamās 
būves un objektus, izstrādāt 
priekšlikumus degradēto teritoriju un 
objektu sakārtošanai un bīstamo ēku un 
būvju nojaukšanai 

Nojauktas bīstamās pašvaldības ēkas un būves. 
Informēti privātīpašnieki. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi, 
valsts finansējums 
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R 2.24.  Sakārtot īpašumtiesību jautājumus 

pašvaldības īpašumā esošajām 
ēkām/būvēm un zemēm 

Veikta inventarizācija par pašvaldības īpašumā 
esošām ēkām, būvēm un zemēm.  

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi,  

R 2.25.  Nodrošināt publisko ēku pieejamību 
visām sabiedrības grupām 

Nodrošināta pieejamība pie novadā esošām 
publiskām ēkām visām sabiedrības grupām. 

 Pašvaldība, attiecīgā 
iestāde 

 

RV9 Publiskās teritorijas labiekārtošana 
U17 Labiekārtot publisko ārtelpu 

R 2.26.  Sakārtot un paplašināt esošās novada 
kapsētas 

Uzstādītas atkritumu urnas, pārvietojamās 
tualetes, ierīkotas ūdens ņemšanas vietas. 
 

2015. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

R 2.27.  Veicināt publisko vietu un publisko 
pagalmu sakārtošanu un labiekārtošanu 
novada apdzīvotās vietās 

 

 

 

Sakārtoti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
iekšpagalmi, 
Sakārtotas sabiedriskā transporta  
pieturvietas. 
Labiekārtotas teritorijas pie pagastu pārvalžu 
administratīvām ēkām. 
Izveidotas velosipēdu novietnes pie publiskām 
ēkām. 
Uzstādītas uz ceļiem norādes, informatīvie 
stendi ciemos un pie Krustpils novada robežas. 

2019. 

 

 

 

 

 

Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

R 2.28.  Izveidot daudzfunkcionālus bērnu spēļu 
jeb rotaļu laukumus 

Izveidoti bērnu spēļu un rotaļu laukumi 
Krustpils novada vietējas nozīmes un pirmā 
līmeņa centros, kas piemēroti dažādām vecuma 
grupām. 

2015. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 

R 2.29.  Atbalstīt rekreācijas un atpūtas vietu 
izveidi novadā 

Izveidotas peldvietas pie publiskiem ūdeņiem 
uz pašvaldības īpašumā vai nomā esošajām 
zemēm. 
Izveidotas piekļuves un atpūtas vietas pie 
Daugavas. 
Labiekārtota kultūrvēsturisko pieminekļu 
teritoriju un objektu infrastruktūra un 
nodrošināta to pieejamība (Vaiķu dižakmens, 
Rogaļu grava, Marinzejas muiža, Vīpes 
Mežmuiža u.c. vietas). 

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi 
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SM3: Ekonomika – tās vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai 

Nr. Rīcības (aktivitātes vai projekta) nosaukums Plānotais darbības rezultāts Izpildes 
termiņš/ 
periods 

Atbildīgais Finanšu 
resursi/avoti 

SM3 EKONOMISKĀS VIDES SAKĀRTOŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI UN ATTĪSTĪBAI  
VTP3 INDUSTRIĀLO UN AGRĀRO TERITORIJU ATTĪSTĪBA UN SAGLABĀŠANA  
RV10 DABAS RESURSI 

U18 NODROŠINĀT DABAS RESURSU RACIONĀLU UN ILGTSPĒJĪGU IZMANTOŠANU 
R 3.1.  Veicināt dabas resursu atjaunošanu Meliorācijas sistēmu sakārtošana. 

Atjaunoti zivju resursi un nodrošināta zivju 
resursu aizsardzība. 
Nodrošināta ilgtspējīga dabas resursu 
izmantošana. 

2019. KNP Pašvaldības 
budžets, ES fondi, 
valsts finansējums 

R 3.2.  Veikt pretplūdu pasākumus un šo teritoriju 
atbilstošu apsaimniekošanu 

Daugavas krastu nostiprināšana pie Prižiem. 
Daugavas gultnes pie Zeļķu tilta tīrīšana. 

2019. LR VARAM Valsts finansējums 

R 3.3.  Nodrošināt derīgo izrakteņu racionālu 
izmantošanu 

Ilgtspējīga derīgo izrakteņu izmantošana. 2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets 

R 3.4.  Uzlabot vides infrastruktūru Pilnveidota dabas un kultūrvēsturiskā tūrisma 
infrastruktūra.  
 

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi, 
valsts finansējums 

R 3.5.  Ieviest atkritumu šķirošanas laukumu Ierīkots atkritumu šķirošanas laukums. 2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi,  

R 3.6.  Paaugstināt iedzīvotāju informētības līmeni 
vides aizsardzības jautājumos 

Īstenoti informatīvi vides aizsardzības un 
sakopšanas pasākumi. 

2019. Pašvaldība, LR 
VARAM 

Pašvaldības 
budžets, ES fondi, 
valsts finansējums 

R 3.7.  Attīstīt un atbalstīt alternatīvos un 
atjaunojamos energoresursu izmantošanu 

Izstrādāti TEP saules bateriju izmantošanai 
siltuma ražošanai pašvaldības ēkās 
Koģenerācijas staciju izveide 
Pāriets uz koģenerācijas apkuri pansionātā 
Jaunā muiža 

2019. Pašvaldība Pašvaldības 
budžets, ES fondi, 
valsts finansējums 

RV11 UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA 
U19 VEICINĀT UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBU UN NOZARU ATTĪSTĪBU 

R 3.8.  Nodrošināt informācijas pieejamību 
uzņēmējiem 

Elektroniski vai pie pašvaldības 
uzņēmējdarbības speciālista. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības budžets, 
ES fondi,  
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R 3.9.  Piesaistīt uzņēmējdarbības speciālistu 

pašvaldībā 
Nodrošināts uzņēmējdarbības speciālists 
pašvaldībā. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības budžets, 
ES fondi 

R 3.10.  Izveidot Uzņēmēju konsultatīvo padomi Izveidota Uzņēmēju konsultatīvā padome. 2015. Pašvaldība Pašvaldības budžets 

R 3.11.  Organizēt Uzņēmēju dienas  Veicināta informācijas apmaiņa par 
uzņēmējdarbību novadā un uzņēmumu 
reklamēšana. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības budžets 

R 3.12.  Veicināt infrastruktūras attīstību un 
uzturēšanu (sakari, ceļi u.c.) 

Uzlabota valsts un pašvaldības 
apsaimniekojamās inženierkomunikācijas un 
infrastruktūra. 
Uzņēmējdarbības vides uzlabošana. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības budžets, 
ES fondi, valsts 
finansējums 

R 3.13.  Izveidot uzņēmējdarbības zonas pie autoceļiem 
un atbilstošas infrastruktūras 

Uzņēmējdarbības statisko vienību pieaugums 
novadā. 
Jaunu darbavietu radīšana. 

2019. Pašvaldība Pašvaldības budžets, 
ES fondi, valsts 
finansējums 

R 3.14.  Veicināt augstvērtīgo lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju intensīvu izmantošanu 

Pilnīga augstvērtīgo LIZ zemju izmantošana. 2019. Pašvaldība, 
privātīpašnieki 

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, privāts 
finansējums 

R 3.15.  Veicināt intensīvās lauksaimniecības attīstību Attīstās intensīvā lauksaimniecība, ilgtspējīgi 
izmantojot resursus. 

2019. Pašvaldība, 
privātīpašnieki 

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, privāts 
finansējums 

R 3.16.  Popularizēt bioloģisko lauksaimniecību 
veicināt tās attīstību 

Veidojas jauni un attīstās esošie bioloģiskās 
lauksaimniecības uzņēmumi/zemnieku 
saimniecības.  

2019. Pašvaldība, 
privātīpašnieki 

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, privāts 
finansējums 

R 3.17.  Veicināt pārstrādes uzņēmumu, inovatīvo 
tehnoloģiju un augstas pievienotās vērtības 
produkcijas ražošanas izveidi novadā 

Augstas pievienotās vērtības produkcijas 
ražošana. 
Inovatīvu uzņēmumu veidošanās sadarbībā ar 
Jēkabpils biznesa inkubatoru. 

2019. Pašvaldība, 
privātais sektors 

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, privāts 
finansējums 

R 3.18.  Veicināt sadarbību ar visu nozaru uzņēmējiem Uzlabota dažādu nozaru uzņēmēju savstarpējā 
sadarbība jeb kooperācija. 
Uzlabota uzņēmēju un pašvaldības savstarpējā 
sadarbība. 

2019. Pašvaldība, 
privātais sektors 

Pašvaldības budžets, 
privāts finansējums 

R 3.19.  Veicināt jauniešu iekļaušanos darba tirgū Prakses vietas novada jauniešiem 
Organizētas novada „ēnu dienas”  
Stipendijas vai studiju maksas segšana, 
motivējot atgriezties novadā 
 
 

2019. Pašvaldība, 
privātais sektors 

ES fondi, valsts 
finansējums, privāts 
finansējums 
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RV12 Tūrisms 
U20 Veicināt tūrisma nozares attīstību 

R 3.20.  Atbalstīt vietējā tūrisma uzņēmēju dalību 
izstādēs 

Nodrošināta tūrisma nozares uzņēmēju dalība 
izstādēs. 

2019. Pašvaldība, 
privātais sektors 

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, privāts 
finansējums 

R 3.21.  Atbalstīt jaunu tūrisma produktu izveidei 
 

Ūdensobjektu resursu apgūšana un ilgtspējīga 
izmantošana – izveidoti jauni ūdenstūrisma 
maršruti 
Izstrādāti un ierīkoti tūrisma rallija maršruti 
novadā ar perspektīvu sadarbojoties ar 
kaimiņu pašvaldībām maršrutu izstrādē.  
Attīstīts industriālais tūrisms 

2019. Pašvaldība, 
privātais sektors 

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, privāts 
finansējums 

R 3.22.  Atbalstīt ziemas sporta veidu attīstību Slēpošanas trašu izveide, slidotavu izveide u.c. 
ziemas sporta veidu nepieciešamās 
infrastruktūras izveide. 

2019. Pašvaldība, 
privātais sektors 

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, privāts 
finansējums 

R 3.23.  Attīstīt atsevišķas novada teritorijas kā reģiona 
tūrisma attīstības teritorijas 

Silabebru apkaime, Laukezera apkārtne, u.c.  2019. Pašvaldība,  Pašvaldības budžets 

R 3.24.  Veicināt videi draudzīgu tūrismu Ilgtspējīgi izmantojot resursus un videi 
draudzīga un saudzīga tūrisma atbalstīšana. 

2019. Pašvaldība, 
privātais sektors 

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, privāts 
finansējums 
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INVESTĪCIJU 
PLĀNS 
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Investīciju plāns tiek izstrādāts kā Rīcības plāna sastāvdaļa, tajā tiek iekļautas paredzētās novada pašvaldības investīcijas turpmākajiem 3 gadiem.   

Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju:  

- projekta nosaukums; 
- projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem, kā arī projektu savstarpējā papildinātība;  
- projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti;  
- plānotie projekta rezultāti;  
- informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta partneriem.  

Investīciju plānu rekomendējams aktualizēt katru gadu, ievērojot tā izpildes virzību uz priekšu un kārtējam gadam apstiprināto budžetu, nemainot Attīstības programmas 
Stratēģisko daļu.  

N.p.k. Projekta nosaukums 
Atbilstība 
rīcībai un 

uzdevumam 

Papildinātība 
ar citiem 

projektiem 
(norādīt 
projekta 
N.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(LVL) 

Finanšu instruments, (LVL vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Plānotais 
laika posms Partneri Pašvaldī- 

bas 
budžets 

ES 
fondu 

finansē- 
jums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansē- 

juma 
avoti 

VTP1 RADOŠS, APŅĒMĪGS UN IZGLĪTOTS CILVĒKS DROŠĀ VIDĒ 

1.  

Izglītības iestāžu 
attīstības plāna izstrāde 

RV 1 - U1 9, 52 

4000 

x    Izstrādāts izglītības 
iestāžu attīstības plāns, 
kurš kalpos par 
pamatu izglītības 
iestāžu tīkla 
optimizēšanai novada 
teritorijā 

2012 
 

- 

2.  PII “Varavīksne” ēkas 
renovācija 

RV 1 - U1 1, 5 150 000 x   x Renovēta PII 
Varavīksne ēka 

2013 - 

3.  Vīpes pamatskolas ēkas 
rekonstrukcija/renovācija 

RV 1 - U1 1 
 

x x  x Rekonstruēta/renovēta 
Vīpes pamatskolas ēka 

2015 - 

4.  
Krustpils pamatskolas 
ēkas rekonstrukcija/ 
renovācija 

RV 1 - U1 1 

 

x x  x Rekonstruēta/renovēta 
Krustpils pamatskolas 
ēka 

2015 - 

5.  

PII „Varavīksne” ēka 
pieslēgšana pagasta 
centralizētās 
siltumapgādes sistēmai 

RV 1 - U1 2 

 

x x  x PII Varavīksnes ēka 
pieslēgta pagasta 
centralizētai 
siltumapgādes sistēmai 

2014 - 

6.  
Sūnu pamatskolas  sporta 
laukuma rekonstrukcija 

RV 1 - U1 1, 16 

 

x x   Rekonstruēts Sūnu 
pamatskolas sporta 
laukums 

2015 - 

7.  Vīpes pamatskolas sporta 
zāles un sporta laukuma 

RV 1 - U1 1 
 

x x  x Veikta Vīpes 
pamatskolas sporta 
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N.p.k. Projekta nosaukums 
Atbilstība 
rīcībai un 

uzdevumam 

Papildinātība 
ar citiem 

projektiem 
(norādīt 
projekta 
N.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(LVL) 

Finanšu instruments, (LVL vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Plānotais 
laika posms Partneri Pašvaldī- 

bas 
budžets 

ES 
fondu 

finansē- 
jums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansē- 

juma 
avoti 

renovāciju zāles un sporta 
laukuma renovācija 

8.  

Krustpils novada 
izglītības iestāžu 
materiāltehniskās bāzes 
nodrošināšana 

RV 1 - U1 1,2,3,4,5,6,7 

100 000 

x x  x Izglītības iestādes 
nodrošinātas ar 
mūsdienīgu 
materiāltehnisko 
nodrošinājumu 

2015  

9.  

Daudzfunkcionālu centru 
izveides un attīstības 
koncepcijas izstrāde 

RV 1 - U1 1,17 

5000 

x x   Izstrādāta koncepcija 
par daudzfunkcionālu 
centru izveidi un 
attīstības iespējām 
Krustpils novadā 

2014  

10.  

Antūžu speciālās 
internātpamatskolas 
ugunsdrošības sistēmas 
uzlabošana 

RV 1 - U1 8 

8000 

x   x Uzlabota 
ugunsdrošības 
sistēmas Antūžu 
speciālā 
internātpamatskolā 

2013  

11.  

Spunģēnu sporta zāles 
rekonstrukcija 

RV 1 - U3 16 

150 000 

x x  x Paplašināta Spunģēnu 
sporta zāle un 
izveidota skatītāju 
tribīne 

2015  

12.  

Daudzfunkcionāla bērnu 
un jauniešu atpūtas 
laukuma izveide Vīpes 
pagastā 

RV 1 - U3, 
U17 

 

20 000 

x x  x  2014  

13.  

Daudzfunkcionāla bērnu 
un jauniešu atpūtas 
laukuma izveide Kūku 
pagastā 

RV 1 - U3, 
U17 

 

20 000 

x x  x  2014  

14.  

Daudzfunkcionāla bērnu 
un jauniešu atpūtas 
laukuma izveide Variešu 
pagastā  

RV 1 - U3, 
U17 

 

20 000 

x x  x  2014  

15.  
Daudzfunkcionāla bērnu 
un jauniešu atpūtas 
laukuma izveide Krustpils 

RV 1 - U3, 
U17 

 

20 000 

x x  x  2014  
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N.p.k. Projekta nosaukums 
Atbilstība 
rīcībai un 

uzdevumam 

Papildinātība 
ar citiem 

projektiem 
(norādīt 
projekta 
N.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(LVL) 

Finanšu instruments, (LVL vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Plānotais 
laika posms Partneri Pašvaldī- 

bas 
budžets 

ES 
fondu 

finansē- 
jums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansē- 

juma 
avoti 

pagastā 

16.  
Krustpils novada sporta 
materiāltehniskās bāzes 
nodrošināšana 

RV 1 - U3  

30 000 

x x  x  2015  

17.  

Ēkas “Vālodzīte” 
renovācija un 
siltumapgādes 
rekonstrukcija ( kultūrs 
klubs, biblitēka) 

RV 2 - U4 9 

 

x x  x  2015  

18.  
Materiāltehniskās bāzes 
modernizēšanas kultūras 
iestādēs 

RV 2 - U4  

 

x x  x  2015  

19.  

Higiēnas istabu izveide 
Krustpils novadā 

RV 3 - U7 53 

60 000 

x x  x Pielāgotas telpas 
higiēnas istabas 
izveidei ar 
veļasmašīnu, 
duškabīni, u.c. 
aprīkojumju 

2015  

20.  Dienas centra izveide 
Krustpils novadā 

RV 3 - U7  
 

x x  x  2015  

21.  

Rehabilitācijas centra 
izveide bērniem un 
jauniešiem ar smagiem un 
vidēji smagiem kustību 
traucējumiem un garīgās 
attīstības traucējumiem 
uz Antūžu speciālās 
internātpamatskolas 
bāzes 

RV 3 - U7  

180 000 

x x  x Rekonstruēta ēka, 
veicot piebūvi, ierīkots 
aprīkojums 
rehabilitācijas 
pakalpojumu 
nodrošināšanai 

2015  

22.  

Uzlabot PA Jaunāmuiža 
infrastrukturu un 
pilnveidot pakalpojumu 
klāstu 

RV 3 - U7  

200 000 

x x  x    

23.  Sabiedriskās drošības 
stratēģijas izstrāde 

RV 3 - U8  
5 000 

x x  x  2015  

24.  Pašvaldības policijas RV 3 - U8  100 000 x x  x Rekonstruētas ēka 2015  
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N.p.k. Projekta nosaukums 
Atbilstība 
rīcībai un 

uzdevumam 

Papildinātība 
ar citiem 

projektiem 
(norādīt 
projekta 
N.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(LVL) 

Finanšu instruments, (LVL vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Plānotais 
laika posms Partneri Pašvaldī- 

bas 
budžets 

ES 
fondu 

finansē- 
jums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansē- 

juma 
avoti 

izveide pašvaldības policijas 
vajadzībām, iegādāts 
aprīkojums un 
transports 

25.  
Civilās aizsardzības 
materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošana 

RV 3 - U8  

20 000 

x x  x  2015  

26.  

Krustpils novada 
jaunatnes politikas 
attīstības programmas 
izstrāde 

RV 4 - U9  

10 000 

x x  x Izstrādāta Krustpils 
novada jaunatnes 
politikas attīstības 
programma 

2014 Jauniešu 
iniciatīvas 
grupas, NVO 

VTP2 APDZĪVOJUMA CENTRU SASNIEDZAMĪBA UN PAŠVALDĪBAS INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA 

27.  
Krustpils novada 
mārketinga programmas 
izstrāde 

RV6-U11  

10 000 

x x  x Izstrādāta Krustpils 
novada mārketinga 
programma 

2014  

28.  

E-pakalpojumu ieviešana  RV6-U12  

5 000 

x x   Samazināts 
administratīvais slogs 
novada iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem 
pašvaldības 
pakalpojuma 
saņemšanai 

2015  

29.  

Pašvaldības autoceļu 
rekonstrukcija II kārta ( 
skat pielikumā) 

RV6-U13  

2214350 

x x  x Paaugstināta 
transportu 
pakalpojumu un ceļu 
infrastruktūras 
kvalitāte; uzlabota 
infrastruktūra un 
pakalpojumu 
pieejamība 
iedzīvotājiem. Veikti 
satiksmes drošības 
pasākumi. 

2015  

30.  
Ciemu ielu un 
iekšpagalmu 
infrastruktūras 

RV6-U13  

6120000 

x x  x Veikta ceļu un 
iekšpagalmu 
rekonstrukcija, 

2015  
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N.p.k. Projekta nosaukums 
Atbilstība 
rīcībai un 

uzdevumam 

Papildinātība 
ar citiem 

projektiem 
(norādīt 
projekta 
N.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(LVL) 

Finanšu instruments, (LVL vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Plānotais 
laika posms Partneri Pašvaldī- 

bas 
budžets 

ES 
fondu 

finansē- 
jums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansē- 

juma 
avoti 

rekonstrukcija uzstādīts 
apgaismojums  

31.  
Gājēju un veloceliņa 
izbūve no Spunģēniem 
līdz Jēkabpils pilsētai 

RV7-U14  

50 000 

x x  x  2015  

32.  

Gājēju un veloceliņa 
izbūve no Zīlānu ciema 
līdz Jaunās muižas 
ciemam 

RV7-U14  

50 000 

x x  x  2015  

33.  

Ielu apgaismojuma 
uzlabošana novada 
ciemos 

RV7-U14  

50 000 

x x  x Esošā apgaismojuma 
tīkla rekonstrukcija un 
jaunu apgaismojuma 
tīkla izveide 

2015  

34.  

„Ūdenssaimniecības 
attīstība Krustpils novada 
Kūku pagasta Kūku 
ciemā” 

RV8-U15  

398590 

x x  x  2013  

35.  

Ūdenssaimniecības 
attīstība Krustpils novada 
Kūku pagasta Zīlānu 
ciemā” 

RV8-U15  

428477 

x x  x  2013  

36.  

„Ūdenssaimniecības 
attīstība Krustpils novada 
Mežāres pagasta Mežāres 
ciemā” 

RV8-U15  

428394 

     2013  

37.  

„Ūdenssaimniecības 
attīstība Krustpils novada 
Jaunās Muižas ciemā, 2. 
kārta” 

RV8-U15  
                 

267 015  
 

     2014  

38.  
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Variešu pagasta 
Variešu ciemā, 2. kārta” 

RV8-U15  

312433 

     2014  

39.  
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Vīpes pagasta 
Vīpes ciemā, 2. kārta” 

RV8-U15  

93310 

     2014  

40.  „Ūdenssaimniecības RV8-U15  220485      2014  
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N.p.k. Projekta nosaukums 
Atbilstība 
rīcībai un 

uzdevumam 

Papildinātība 
ar citiem 

projektiem 
(norādīt 
projekta 
N.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(LVL) 

Finanšu instruments, (LVL vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Plānotais 
laika posms Partneri Pašvaldī- 

bas 
budžets 

ES 
fondu 

finansē- 
jums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansē- 

juma 
avoti 

attīstība Krustpils novada 
Atašienes ciemā, 2. kārta” 

41.  

„Ūdenssaimniecības 
attīstība Krustpils novada 
Kūku pagasta Kūku ciemā, 
2. kārta” 

RV8-U15  

32 479 

     2014  

42.  

„Ūdenssaimniecības 
attīstība Krustpils novada 
Krustpils pagasta Spunģēnu 
ciemā, 2. kārta.” 

RV8-U15  

27 649 

     2014  

43.  

„Ūdenssaimniecības 
attīstība Krustpils novada 
Kūku pagasta Zīlānu 
ciemā, 2. kārta” 

RV8-U15  

43 562 

     2014  

44.  

„Ūdenssaimniecības 
attīstība Krustpils novada 
Mežāres pagasta Mežāres 
ciemā, 2. kārta” 

RV8-U15  

32 479 

     2014  

45.  
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Variešu pagasta 
Antūžu ciemā” 

RV8-U15  

22 644 

     2014  

46.  Katlu mājas rekonstrukcija 
Jaunajā muižā 

RV8-U15  
 

     2015  

47.  

Siltumtrases rekonstrukcija 
Antūžu, Kūku, Juanās 
muižas, Variešu un 
Spunģēnu ciemos 

RV8-U15  

300 000 

     2015  

48.  

Krustpils novada pārvalžu 
pakalpojumu centru ēku 
rekonstrukcija 

RV8-U16  

2400000 

 x   Paaugstināta 
pašvaldības 
administratīvā 
kapacitāte. 
Uzlabojusies 
pakalpojumu 
pieejamība 
iedzīvotājiem. 

2015  

49.  Daudzdzīvokļu māju 
siltināšana Krustpils 

RV8-U16  
5250000 

 x x  Dzīves vides kvalitātes 
uzlabošana 

2015  
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N.p.k. Projekta nosaukums 
Atbilstība 
rīcībai un 

uzdevumam 

Papildinātība 
ar citiem 

projektiem 
(norādīt 
projekta 
N.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(LVL) 

Finanšu instruments, (LVL vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Plānotais 
laika posms Partneri Pašvaldī- 

bas 
budžets 

ES 
fondu 

finansē- 
jums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansē- 

juma 
avoti 

novadā iedzīvotājiem. 
Energoresursu  
ietaupījums. 

50.  

Atkritumu izgāztuvju 
rekultivācija 

RV10-U18  

500 000 

x x   Veicināta dabas 
resursu atjaunošana, 
uzlabota vides 
kvalitāte 

 2013 

51.  

Industriālo un 
uzņēmējdarbības atbalsta 
zonu izveide Krustpils 
novadā 

  

10000000 

 x publiskās -
privātās 
partnerības 
ietvaros 

 Veicināt nodarbinātību 
un pakalpojumu 
pieejamību Krustpils 
novadā. Atbalsts 
uzņēmējdarbības 
attīstībai, īpaši 
atbalstāmajās 
teritorijās. Bezdarba 
līmeņa samazinājums 
novadā par 5%. 

  

52.  

Skolēnu pārvadājuma 
tīkla uzlabošana novadā 

1 1 

300000 

x x   Veikti satiksmes 
drošības 
nodrošināšanas 
pasākumi. Uzlabota 
izglītības pakalpojumu 
pieejamība. 

  

53.  

Mobilās brigādes izveide  19 

40000 

x x   Mazināt sociālo 
atstumtību. Nodrošināt 
alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu 
pieejamību. Optimizēta 
sociālās aprūpes 
sniegšanas kvalitāte. 

  

54.  

Rekreācijas teritoriju 
attīstība Krustpils novadā 

  

50000 

 x   Veicināta vietējās 
nozīmes tūrisma 
produkta attīstība un 
dabas vides 
saglabāšana. Sakārtota 
publiskās pieejamības 
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N.p.k. Projekta nosaukums 
Atbilstība 
rīcībai un 

uzdevumam 

Papildinātība 
ar citiem 

projektiem 
(norādīt 
projekta 
N.p.k.) 

Indikatīvā 
summa 
(LVL) 

Finanšu instruments, (LVL vai %) 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

Plānotais 
laika posms Partneri Pašvaldī- 

bas 
budžets 

ES 
fondu 

finansē- 
jums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansē- 

juma 
avoti 

infrastruktūra. 
Uzņēmējdarbības 
attīstība tūrisma 
pakalpojumu sniegšanā 

55   Saietu nama būvniecība 
Zīlānu ciemā 

  

500000 

 x   Uzlabota kultūras 
pakalpojumu 
pieejamība. 
Nodrošināts mūsdienu 
prasībām atbilstošs un 
kvalitatīvs kultūras 
pakalpojums. 
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UZRAUDZĪBAS 
PLĀNS 
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ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZĪBA 

 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANA  

Attīstības programmas veiksmīgas īstenošanas 
priekšnoteikumi: 

- noteikts atbildīgais par attīstības 
programmas īstenošanu; 

- attīstības programmas īstenošana notiek 
organizēti; 

- attīstības programmas īstenošana ir 
sasaistīta ar Krustpils novada pašvaldības 
budžetu. 

Attīstības programmas īstenošana tiek nodrošināta: 
- politiskajā līmenī, ko nodrošina Krustpils 

novada dome un domes komitejas; 
- izpildes līmenī, ko nodrošina novada 

administrācija, pagastu pārvaldes, iestāžu 
vadītāji. 
 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS  
ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA 

Attīstības plānošanas procesa svarīgs elements ir 
uzraudzības sistēmas izveide, ar kuras palīdzību 
iespējams: 

- izmērīt teritorijas attīstību; 
- izmērīt attīstības programmas īstenošanas 

rezultātus; 
- novērtēt attīstības programmas 

īstenošanas rezultātu radīto ietekmi ilgākā 
laika periodā. 

Uzraudzības sistēmas uzdevumi ir sekojoši: 
- nodrošināt attīstības programmā izvirzīto 

mērķu sasniegšanu, identificējot pārmaiņas 
pašvaldībā kopumā un pa jomām; 

- nodrošināt pašvaldības attīstības 
novērtēšanas iespējas; 

- sekmēt kvalitatīvu, efektīvu un caurspīdīgu 
attīstības programmas ieviešanu un 
uzraudzību, nodrošinot ar informāciju par 
attīstības plānošanas dokumenta 
īstenošanas sasniegumiem - sabiedrību, 
politiķus un citas ieinteresētās puses; 

- pamatot attīstības programmas 
aktualizācijas nepieciešamību; 

- veicināt pašvaldības struktūrvienību, valsts 
institūciju, komersantu un sabiedrības 
koordinētu darbību pašvaldības attīstības 
jautājumos. 
 

PRIEKŠLIKUMS ATTĪSTĪBAS 
PROGRAMMAS UZRAUDZĪBAS 

ZIŅOJUMA STRUKTŪRAI  
Uzraudzības ziņojumu veido 3 daļas: ievads, AP 
ieviešanas izvērtējums, secinājumi un priekšlikumi.  

Ievads:  
- uzraudzības ziņojuma sagatavošanas 

mērķis, 
- laika periods, par kādu uzraudzības 

ziņojums sagatavots,  
- uzraudzības ziņojuma struktūra un 

sagatavošanā iesaistītie. 

Ieviešanas izvērtējums:  
- ieviešanas process un sadarbība ar 

sociālajiem partneriem,  
- izvērtējums par izvirzīto prioritāšu, mērķu 

un rīcību sasniegšanu,  

- rezultatīvo rādītāju izvērtējums un ietekme 
uz novada attīstību,  

- Investīciju plāna izvērtējums, kas ietver 
pārskatu par finanšu izlietojumu un 
prognozes sasaistē ar pašvaldības budžetu. 

Secinājumi un priekšlikumi:  
- galvenās problēmas un iespējas novada 

turpmākai attīstībai,  
- secinājumi par nepieciešamo problēmu 

risināšanu vai padziļinātu izpēti, 
- rekomendācijas Attīstības programmas 

grozījumiem un/vai aktualizācijai, 
- priekšlikumi Attīstības programmas 

aktualizēšanai. 
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Pamatojoties uz sagatavoto Uzraudzības ziņojumu, 
Krustpils novada dome pieņem lēmumu par 
Attīstības programmas grozījumiem un/vai 
aktualizāciju. Uzraudzības ziņojums var tikt 
izmantots pašvaldības budžeta plānošanai un 
publiskā pārskata sagatavošanai. 

Attīstības programmas Uzraudzības ziņojumu 
sagatavošanai, Krustpils novada pašvaldība ir 
izveidojusi rezultatīvo rādītāju, datu bāzi, kurā 
regulāri tiek uzskaitītas izmaiņas rādītājos. 

 

 

UZRAUDZĪBAS PROCESS 
Katru gadu vienlaicīgi ar pašvaldības publiskā 
pārskata izstrādi tiek veikts Krustpils novada 
Attīstības Programmas uzraudzības process 3 soļos:  

1.solis - tiek apkopoti dati par īstenotajiem 
uzdevumiem un rīcībām, saskaņā ar Rīcības plānu 
(skat. 65 lpp) 

2.solis - tiek apkopoti teritorijas attīstības rādītāju 
dati (skat. 89 lpp) 

3.solis - tiek apkopoti dati par darbību 
rezultatīvajiem rādītājiem (skat. 90 lpp). 

Izrietot no šiem trim soļiem, tiek izstrādāts 
ikgadējais Uzraudzības ziņojums par attīstības 
programmas ieviešanu (norādītas veiktās darbības 
uzdevumu izpildes sasniegšanas virzienā, ietverts 
uzraudzības rādītāju apkopojums). 

 

Reizi 3 gados, papildus katru gadu veicamajām 
darbībām, uzraudzības procesa ietvaros tiek veikts 
Krustpils novada Attīstības programmas 
uzraudzības process 2 soļos: 

1.solis - veikta novada iedzīvotāju un uzņēmēju 
aptauja 

2.solis - apkopoti iegūtie politikas rezultātu rādītāji 
(skat. 93 lpp) 

Izrietot no šiem diviem soļiem, tiek izstrādāts 3 
gadu pārskata ziņojums par Attīstības programmas 
ieviešanu, norādot attīstības programmas rādītāju 
sasniegumus 3 gadu periodā.  

 
 

Par Krustpils novada Attīstības programmas 
Uzraudzības ziņojuma sagatavošanu ir atbildīga 
Krustpils novada domes Plānošanas un attīstības 
nodaļa. 

KRUSTPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 
IKGADĒJAIS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS 

DATI PAR DARBĪBU REZULTATĪVAJIEM RĀDĪTĀJIEM 

KRUSTPILS NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS 
RĀDĪTĀJU DATI 

DATI PAR ĪSTENOTAJIEM UZDEVUMIEM UN RĪCĪBĀM 

KRUSTPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 3 
GADU PĀRSKATA ZIŅOJUMS 

POLITIKAS REZULĀTU RĀDĪTĀJI 

NOVADA IEDZĪVOTĀJU, UZŅĒMĒJU APTAUJA 
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UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJI 
Attīstības programmas uzraudzības procesa Ikgadējā ziņojuma sagatavošanai var izmantot: Uzdevumu un rīcību izpildes uzraudzības tabulu, Teritorijas attīstības rādītāju 
tabulu un Darbības rezultātu rādītāju tabulu. Savukārt Attīstības programma uzraudzības procesa 3 gadu pārskata ziņojuma sagatavošanai var izmantot: Politikas 
rezultātu rādītāju tabulu, kas tiek izveidota balstoties uz veikto iedzīvotāju, uzņēmēju aptauju. 

Uzdevumu un rīcību izpildes tabula 

Uzdevuma Nr./uzdevums Vai veiktas darbības uzdevuma ietvaros 
(jā/nē) 

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei Priekšlikumi attīstības programmas 
aktualizācijai 

SM1 Izglītots un aktīvs cilvēks. Iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana 
U1 Uzlabot un attīstīt izglītības iestāžu 
infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi, 
veicinot konkurētspēju 

   

U2 Attīstīt un veicināt mūžizglītības 
iespējas 

   

U3 Uzlabot sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūru un attīstīt pakalpojumu 
dažādību 

   

U4 Uzlabot kultūras iestāžu 
infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi, 
attīstīt kultūras iestāžu pakalpojumu 
piedāvājumu 

   

U5 Aktivizēt iedzīvotāju līdzdarbību 
visos procesos un attīstīt tradīcijas 

   

U6 Uzlabot veselības aprūpes iestāžu 
infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 

   

U7 Attīstīt sociālo pakalpojumu 
infrastruktūru un pilnveidot 
pakalpojumu pieejamību 

   

U8 Pilnveidot sabiedrisko drošību    
U9 Attīstīt jaunatnes aktivitāšu 
daudzveidību 

   

U10 Atbalstīt NVO sektora darbību    
SM2 Sakārtota dzīves telpa un dabas vides līdzsvarota un dinamiska savstarpējā mijiedarbība 

U11 Uzlabot pašvaldības komunikāciju    
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ar visām ieinteresētajām pusēm un 
veicināt starptautisko sadarbību 
U12 Nodrošināt efektīvu un atvērtu 
vietējās pašvaldības darbību 

   

U13 Uzlabot satiksmes infrastruktūru    
U14 Pilnveidot ceļu satiksmes drošību    
U15 Uzlabot un attīstīt 
inženierinfrastruktūru  

   

U16 Attīstīt ēku un būvju 
apsaimniekošanu 

   

U17 Labiekārtot publisko ārtelpu    
SM3 Ekonomika – tās vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai 

U18 Nodrošināt dabas resursu racionālu 
un ilgtspējīgu izmantošanu 

   

U19 Veicināt uzņēmējdarbības vides 
attīstību un nozaru attīstību 

   

U20 Veicināt tūrisma nozares attīstību    

Teritorijas attīstības rādītāji 

Gads 
Patstāvīgo iedzīvotāju 

blīvums31 
Demogrāfiskās slodzes 

līmenis32 Bezdarba līmenis, %33  

Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa apmērs uz 
vienu iedzīvotāju 

(latos) 

Zemes vidējā kadastrālā 
vērtība, Ls/ha 

Pastāvīgo 
iedzīvotāju skaita 
izmaiņas pēdējo 
piecu gadu laikā, 

%34 
Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas 

2013.             
2014.             
2015.             
2016.             
2017.             
2018.             
2019.             
                                                             
31 Skaits uz vienu kvadrātkilometru 
32 Bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000 
33 Reģistrēto bezdarbnieku skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu 
34 Starpība starp pastāvīgo iedzīvotāju skaitu perioda beigās un perioda sākumā pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā, reizināta ar 100 
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Darbības rezultātu rādītāju tabula 

 
Nr. 

 
Rādītājs 

 
Avots 2013. 2014. 

Tendence 
salīdzinājumā ar 

iepriekšējo 
gadu (↑ ↓ →) 

Plānotais 
ilgtermiņa 
attīstības 
virziens 

Iedzīvotāji un apdzīvojums 
1.  Patstāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumā CSP/PMLP    Nemainīgs vai pieaug 

2.  Demogrāfiskās slodzes līmenis pavisam 
gada sākumā CSP    Pozitīvs 

3.  Līdz darbaspējas vecumam CSP    Pieaug 
4.  Virs darbaspējas vecuma CSP    Mainīgs 
5.  Migrācijas saldo CSP    Pozitīvs  
6.  Dabiskais pieaugums CSP    Pozitīvs 
7.  Dzimušo bērnu skaits CSP    Pieaug 
8.  Noslēgto laulību skaits CSP    Pieaug 
9.  Šķirto laulību skaits CSP    Samazinās vai nemainīgs 
10.  Iedzīvotāju skaits Atašienes pagastā Pašvaldība    Nemainīgs vai pieaug 
11.  Iedzīvotāju skaits Krustpils pagastā Pašvaldība    Nemainīgs vai pieaug 
12.  Iedzīvotāju skaits Kūku pagastā Pašvaldība    Nemainīgs vai pieaug 
13.  Iedzīvotāju skaits Mežāres pagastā Pašvaldība    Nemainīgs vai pieaug 
14.  Iedzīvotāju skaits Variešu pagastā Pašvaldība    Nemainīgs vai pieaug 
15.  Iedzīvotāju skaits Vīpes pagastā Pašvaldība    Nemainīgs vai pieaug 

Pārvaldība 
16.  Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi Valsts kase    Pieaug 
17.  Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi Valsts kase    Pieaug 

18.  Pašvaldības ienākumi no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa Valsts kase    Pieaug 

19.  Pašvaldības ienākumi no īpašuma 
nodokļa Valsts kase    Nemainīgs vai pieaug 

20.  Pašvaldības ienākumi no nenodokļu 
ieņēmumiem Valsts kase    Nemainīgs vai pieaug 

21.  Vidējais novada mājaslapas apmeklētāju 
skaits Pašvaldība    Pieaug 
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22.  
Novada pašvaldības pārstāvju organizētu 
tikšanos ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem 
skaits 

Pašvaldība    Pieaug 

23.  Aktīvu NVO skaits Pašvaldība    Pieaug 

24.  Aktīvu jauniešu biedrību vai citu formu 
skaits Pašvaldība    Pieaug 

25.  Īstenoto projektu kopskaits Pašvaldība    Pieaug 
Pakalpojumi 

26.  Izglītības iestāžu skaits Pašvaldība    Mainīgs 
27.  Sporta iestāžu skaits Pašvaldība    Saglabājas 
28.  Bibliotēku skaits Pašvaldība    Saglabājas 
29.  Kultūras iestāžu skaits Pašvaldība    Saglabājas 

30.  Sociālo un veselības aprūpes iestāžu 
skaits Pašvaldība    Saglabājas 

31.  Atpūtas un rekreācijas vietu skaits Pašvaldība    Saglabājas vai pieaug 
32.  Kopējais izglītojamo skaits Pašvaldība    Nemainīgs vai pieaug 
33.  Kopējais skolotāju skaits Pašvaldība    Nemainīgs vai pieaug 

34.  Novadā pieejamo mūžizglītības 
programmu un īstenoto projektu skaits 

Pašvaldība    Pieaug 

35.  Kopējais bibliotēku lietotāju skaits Pašvaldība    Nemainīgs vai pieaug 
36.  Pašdarbības kolektīvu skaits Pašvaldība    Nemainīgs vai pieaug 
37.  Kultūras pasākumu skaits Pašvaldība    Nemainīgs vai pieaug 
38.  Sporta pasākumu skaits Pašvaldība    Pieaug 
39.  Sociālo pabalstu saņēmēju skaits Pašvaldība    Samazinās 
40.  Ģimenes ārstu skaits NVD    Nemainīgs vai pieaug 
41.  Ceļu satiksmes negadījumu skaits CSDD    Samazinās 
42.  Reģistrēto ugunsgrēku skaits VUGD    Samazinās 
43.  Noziedzīgo nodarījumu skaits CSP    Samazinās 

Resursi, vide un kultūrvēsturiskais mantojums 
44.  Augstvērtīgo LIZ zemju kopplatība LAD, VZD    Nemainīgs, saglabājas 

45.  Meža teritoriju kopplatība (arī 
apmežošana) LVM, VZD    Nemainīgs vai pieaug 

46.  Izmantoto derīgo izrakteņu atradņu skaits LVĢMC    Pieaug 

47.  Vides izglītības un informatīvo pasākumu 
skaits Pašvaldība    Pieaug 
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48.  Labiekārtotu vides un kultūrvēsturiskā 
mantojuma objektu skaits Pašvaldība    Pieaug 

49.  Zivju resursu papildināšanas apjoms Pašvaldība    Pieaug 

50.  Piesārņoto un degradēto vietu  
rekultivācija vai sanācija 

LVĢMC, Pašvaldība, 
īpašnieki    Pieaug 

Tehniskā infrastruktūra 
51.  Ielas ar asfaltbetona segumu (km) Pašvaldība    Pieaug 
52.  Rekonstruētie pašvaldības ceļi (km) Pašvaldība    Pieaug 

53.  Rekonstruētie valsts nozīmes autoceļi 
(km) 

Pašvaldība, Satiksmes 
ministrija    Pieaug 

54.  Jaunu valsts autoceļu izbūve (km) Satiksmes ministrija    Pieaug 

55.  Gājējiem un velobraucējiem paredzētie 
ceļi (km) Pašvaldība    Pieaug 

56.  Apgaismoto ielu/ceļu īpatsvars (%) Pašvaldība    Pieaug 
57.  Dzīvojamo māju skaits CSP    Pieaug 

58.  Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu 
saņēmēju skaits Pašvaldība    Nemainīgs vai pieaug 

59.  Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu 
saņēmēju skaits Pašvaldība    Pieaug 

60.  Centralizētās kanalizācijas pakalpojumu 
saņēmēju skaits Pašvaldība    Pieaug 

61.  Atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu saņēmēju skaits Pašvaldība    Pieaug 

62.  Valsts nozīmes inženierinfrastruktūras 
uzlabojums, skaits 

Latvenergo, 
Lattelecom    Pieaug 

63.  
Īstenotie pašvaldības un daudzdzīvokļu 
ēku energoefektivitātes celšanas 
pasākumi 

Pašvaldība    Pieaug 

64.  Īstenoto tehniskās infrastruktūras 
projektu kopskaits Pašvaldība    Pieaug 

Ekonomika  

65.  Ekonomiski aktīvo statistikas vienību 
skaits CSP    Pieaug 

66.  
Reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits 
attiecībā pret visiem reģistrētajiem 
bezdarbniekiem (%) 

NVA    Samazinās 
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 Politikas rezultātu rādītāji 

67.  Vidējā bruto darba samaksa CSP    Pieaug 
68.  Reģistrēto darbavietu skaits VID    Pieaug 
69.  Reģistrēto ganāmpulku skaits LDC    Pieaug 
70.  Reģistrēto kultūraugu platības (ha) LDC    Nemainīgs vai pieaug 
71.  Izstrādāto tūrisma maršrutu skaits Pašvaldība    Pieaug 

72.  Jaunizveidotu vai labiekārtotu tūrisma 
objektu skaits Pašvaldība    Pieaug 

 
Nr. 

 
Rādītājs 2014. 2017. 

Tendence 
salīdzinājumā ar 

iepriekšējo 
gadu (↑ ↓ →) 

Plānotais 
ilgtermiņa 
attīstības 
virziens 

Veiktās aptaujas novērtējuma 
rezultāti 

1.  
Iedzīvotāju skaits, kas plāno mainīt 
dzīvesvietu ārpus novada robežām tuvāko 
5 gadu laikā 

   pozitīvā vērtējuma % 
paaugstinās  

Pārvaldība 

2.  Novada pārvaldes darba efektivitāte    negatīvā vērtējuma % 
samazinās 

 

3.  Pašvaldības informācijas un aktualitāšu 
pieejamība    pozitīvā vērtējuma % 

paaugstinās 
 

Pakalpojumi 

4.  Veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamība un kvalitāte    pozitīvā vērtējuma % 

paaugstinās 
 

5.  Sociālās palīdzības un pakalpojumu 
pieejamība un kvalitāte    pozitīvā vērtējuma % 

paaugstinās 
 

6.  Izglītības iestāžu pieejamība un kvalitāte    pozitīvā vērtējuma % 
paaugstinās 

 

7.  Mūžizglītības pieejamība un kvalitāte    pozitīvā vērtējuma % 
paaugstinās 

 

8.  Kultūras pasākumu un atpūtas iespēju 
pieejamība un kvalitāte    pozitīvā vērtējuma % 

paaugstinās 
 

9.  Sporta iespēju un pasākumu pieejamība 
un kvalitāte    pozitīvā vērtējuma % 

paaugstinās 
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10.  Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas 
kvalitāte    mainīgā vērtējuma % 

paaugstinās 
 

11.  Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu 
pieejamība un kvalitāte    negatīvā vērtējuma % 

samazinās 
 

12.  Sabiedriskā transporta pakalpojuma 
pieejamība un kvalitāte    pozitīvā vērtējuma % 

paaugstinās 
 

Vide un infrastruktūra 

13.  Vides sakoptības kvalitāte    pozitīvā vērtējuma % 
paaugstinās 

 

14.  Velobraucējiem paredzēto celiņu 
pieejamība un kvalitāte    negatīvā vērtējuma % 

samazinās 
 

15.  Autoceļu un ielu kvalitāte    pozitīvā vērtējuma % 
paaugstinās 

 

16.  Ielu apgaismojuma pieejamība un 
kvalitāte    negatīvā vērtējuma % 

samazinās 
 

17.  Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu 
pieejamība un kvalitāte    pozitīvā vērtējuma % 

paaugstinās 
 

18.  Centralizētās kanalizācijas pakalpojumu 
pieejamība     pozitīvā vērtējuma % 

paaugstinās 
 

19.  Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu 
pieejamība     pozitīvā vērtējuma % 

paaugstinās 
 

20.  Atkritumu apsaimniekošanas kvalitāte    pozitīvā vērtējuma % 
paaugstinās 

 

21.  Namu apsaimniekošanas pakalpojumu 
kvalitāte    negatīvā vērtējuma % 

samazinās 
 

Ekonomika 

22.  Uzņēmumu attīstības iespējas novadā    pozitīvā vērtējuma % 
paaugstinās 

 

23.  Tuvāko trīs gadu plāni uzņēmējdarbības 
attīstībā    pozitīvā vērtējuma % 

paaugstinās 
 

24.  Aktuālākās problēmas uzņēmējdarbības 
attīstībai    pozitīvā vērtējuma % 

paaugstinās 
 

25.  Nepieciešamā infrastruktūra 
uzņēmējdarbības attīstībai    pozitīvā vērtējuma % 

paaugstinās 
 

26.  Pašvaldības loma uzņēmējdarbības 
veicināšanā    pozitīvā vērtējuma % 

paaugstinās 
 



106  
 

KRUSTPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2019.GADAM 
IZSTRĀDES DARBA GRUPU DALĪBNIEKI: 

 
Aija Peisniece,  
Aija Semjonova,  
Aivars Jaksons,  
Aldis Lakstiņš, 
Andra Munce,  
Andris Rutko,  
Anita Ozoliņa,  
Anita Ruliete,  
Anna Baklāne,  
Anna Lazdāne,  
Arita Zāle,  
Baiba Bārbale,  
Benita Dzelme,  
Dace Broka,  
Dace Telšinska,  
Dace Vītola,  
Daiga Beinaroviča,  
Daiga Vilcāne,  
Daina Macuka,  
Daina Tomiņa,  
Dainis Driķis,  
Dzintars Kalniņš,  
Gunārs Gžibovskis,  
Ilmārs Luksts,  
Ilona Zalāne,  
Ilze Krastiņa, 

 Ilze Rūsiņa,  
Ilze Saleniece-Ūzuliņa,  
Inese Jaksone,  
Ineta Šeinova,  
Inga Bramane,  
Inga Širina,  
Inita Kalniņa,  
Inta Fedotova,  
Jānis Pastars,  
Jolanta Ābele,  
Juris Puriškevičs,  
Kārlis Pabērzs,  
Kārlis Stars,  
Konstantīns Mitrofanovs,  
Kornēlija Brūniņa,  
Kristina Rubina,  
Kristīna Zvirbule,  
Leontīne Ozoliņa,  
Līga Čevere,  
Līva Meļķe-Tropiņa,  
Maija Grundšteine,  
Maija Upmale,  
Marija Zarāne,  
Mārtiņš Grandāns,  
Mārtiņš Lazdāns,  
Mārtiņš Zaļais,  

Mirdza Zirnīte,  
Nadežda Mitrofanova,  
Pēteris Gravāns,  
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