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Cienījamie pārskata lasītāji!  

Krustpils novada pašvaldība nodod Jūsu vērtējumam 2019. gada publisko pārskatu. 

Atskaiti par paveikto aizvadītajā gadā un uzdevumiem un plāniem 2020. gadā. 

Pārskatā sniegta informācija par Krustpils novada pašvaldības domes deputātu, 

darbinieku un speciālistu paveikto 2019. gadā. 

2019. gadā tika turpināta projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi Krustpils novadā” īstenošana (SAM 9.2.4.2.), kur tika piedāvātas dažādas ar veselības 

veicināšanu un uzlabošanu saistītas aktivitātes – semināri par dažādiem ar veselību saistītiem 

jautājumiem, kā arī sporta pasākumi – nūjošanas nodarbības, komandu sporta spēļu rīkošana. 

Tāpat tika turpināts veiksmīgi realizēt Zivju fonda projektus ar mērķi - zivju resursu aizsardzība 

un papildināšana Krustpils novada ūdenstilpēs.  

2019. gadā Krustpils novada pašvaldība ir aktīvi turpinājusi apgūt Eiropas fondu naudu, 

realizējot dažādus investīciju un citus projektus gan ceļu nozarē, gan izglītībā, gan 

infrastruktūras attīstībā. 

2019. gadā Krustpils novada pašvaldība startēja Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkotajā konkursā “Ģimenei 

draudzīgākā pašvaldība 2019”, kur konkursa žūrija Krustpils novadam piešķīra nomināciju “Par 

pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai”. Par nomināciju tika piešķirta naudas balva 6000 

EUR, ko drīkstam izlietot ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu un pakalpojumu 

nodrošināšanai vai vides veidošanai (t.sk. infrastruktūras attīstībai ģimenēm ar bērniem 

vajadzībām) 2020. gadā. 

Ja Jums cienījamie pašvaldības 2019. gada pārskata lasītāji rodas kādi jautājumi vai 

ierosinājumi novada straujākai attīstībai un izaugsmei, tad variet droši izteikt savu viedokli 

sazinoties ar mūsu speciālistiem. Mēs vienmēr būsim atvērti jebkuram racionālam 

priekšlikumam vai ierosinājumam. 

Esam aktīvi savā dzimtā novada patrioti. Lai mums kopā darot darbus tie ir vērsti uz 

attīstību un izaugsmi – plecu pie pleca, roku rokā dzīvojam un strādājam Savam Krustpils 

novadam un visai Latvijai! 

 

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                    Kārlis Pabērzs 
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Krustpils novada raksturojums 

Novada teritorija 

Krustpils novads atrodas Zemgales plānošanas reģionā, Austrumlatvijas zemienē, 

Daugavas 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. 

 

1.att. Krustpils novada ģeogrāfiskais novietojums 

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. 
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Avots: VZD dati 

2.att. Krustpils novada zemes sadalījums pēc to lietošanas mērķa 2019. gadā 

Krustpils novada teritorijas kopējā platība ir 81 053 ha. No tiem lielāko daļu aizņem meži 

un lauksaimniecībā izmantojamās zemes, attiecīgi 38% un 36% (skatīt 2. attēlu). Purvi aizņem 

14% no novada kopējās platības jeb 11 326 ha. Lielākais purvs Krustpils novada teritorijā ir 

Teiču purvs.  

Krustpils novada teritorijā atrodas daudz ezeru. Lielākais ezers pēc virsmas platības ir 

Baļotes ezers – 183 ha. Varam lepoties ar to, ka mūsu teritorijā ir viens no tīrākajiem ezeriem 

Latvijā – Laukezers. Abi šie ievērojamie ezeri atrodas Kūku pagastā.  

Baļotes ezers ir salīdzinoši dziļš, tā vidējais dziļums ir 2,6 metri, taču tā maksimālais 

dziļums ir 4,76 metri. Lai saglabātu ezera ūdens līmeni, ezers ir regulēts, tam ir meniķis. Ezers ir 

bagāts ar zivīm, tajā mīt līnis, līdaka, zutis, asaris, rauda, karūsa, zandarts, plaudis, ķīsis un 

karpa. Baļotes ezers katru gadu tiek bagātīgi papildināts ar zivju resursiem, gan karpām, gan 

līdakām. Baļotes ezerā 2019. gadā ielaisti 7 730 kg karpu. 

Makšķerniekiem ir pieejamas vairāk nekā 50 makšķerēšanas vietas (sektori). 

Makšķerniekiem jāņem vērā tas, ka Baļotes ezerā ir ieviesta licencētā makšķerēšana, kā arī tur 

regulāri notiek gan Latvijas, gan Eiropas čempionātu posmi karpu makšķerēšanā. Par Baļotes 

ezera licencēm 2019. gadā iekasēts 14 545,51 EUR.  
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Laukezers atrodas 2 km no Rīgas – Daugavpils autoceļa, Kūku pagastā, Krustpils novadā. 

Laukezers ir dzidrākais ezers Latvijā. Tā ir iecienīta atpūtas vieta Krustpils novadā. Ezerā mīt 

līdakas, asari, raudas, vēži. Ezera platība 52,2 ha, maksimālais dziļums 19,8m, vidējais dziļums 

6,7 m. Krasti ezeram ir smilšaini, vietām dūņaini vai kūdraini, apkārtēji biotopi – mežs (Z, ZA 

daļā), pļavas un ganības (D daļā). Iztek strauts uz Daugavu. Ezers atrodas dabas parka teritorijā, 

kurā ir vairāki ierobežojumi. Aizliegts:  

1. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, 

traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadracikliem, mopēdiem un 

velosipēdiem, kā arī dzīvniekiem un dzīvnieku pajūgiem ārpus ceļiem un dabīgām 

brauktuvēm, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas 

apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai ja pārvietošanās ir saistīta ar 

šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu 

vai glabāšanas un meklēšanas darbiem;  

2. pārvietoties pa dabas parka ezeriem ar ūdens motocikliem, motorlaivām, 

kuteriem, jahtām un airu laivām (izmantojot motoru), izņemot valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;  

3. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām un speciāli ierīkotām vietām;  

4. nodarboties ar zemūdens medībām.  

Makšķerniekiem un kājāmgājējiem ir tiesības brīvi izmantot dabisko tauvas joslu, kuras 

platums ir noteikts 4 metri. Makšķerēšana ezerā norit saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem. 

Pie ezera pieejamas labiekārtotas publiskas atpūtas vietas. 

Dabas parks “Laukezers” ir NATURA 2000 teritorija. Īpatnējais dabas parks ar tā 

raksturīgo ezeru ķēdi un sarežģītas izcelsmes pazeminājumiem ir viens no nelielākajiem Latvijā, 

tas plešas vien 327 ha platībā. Pie Laukezera, Baltiņa ezera un Ildzenieku ezera ir ierīkotas 

vairākas atpūtas vietas. Dabas parka teritorijā aktīvās atpūtas cienītājiem pieejama labiekārtota 

taka visa veida sportošanai- skriešanai, nūjošanai, riteņbraukšanai, kā arī vienkāršām pastaigā. 

Pēc cilvēku plūsmas skaitītāju datiem Dabas parku “Laukezers” 2019. gadā ir 

apmeklējuši vairāk nekā 30 000 apmeklētāju. 

Par vides aizsardzību Krustpils novadā rūpējas Vides un civilās aizsardzības dienests 3 

cilvēku sastāvā. 2019. gadā par pārkāpumiem vides aizsardzības jomā sastādīti 11 administratīvā 

pārkāpuma protokoli. 

Noslēgti 15 līgumi par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu. 
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Novada iedzīvotāji 

Krustpils novadā, tāpat kā lielākajā daļā Latvijas novadu pašvaldībās, iedzīvotāju skaits 

pakāpeniski samazinās. 

 

Avots: PMLP dati 

3.att. Iedzīvotāju skaits Krustpils novadā no 2010. gada līdz 2020. gadam 

Ja 2009. gadā, kad novads tika izveidots, bija 6834 iedzīvotāju, tad 2019. gada nogalē ir 

tikai 5870 iedzīvotāji. Tas ir par 964 cilvēkiem jeb 14% mazāk. Salīdzinot ar 2018. gadu, tad 

iedzīvotāju skaits Krustpils novadā ir samazinājies par 1,2% jeb 71 iedzīvotāju. Iedzīvotāju 

skaitu pa gadiem var skatīt 3. attēlā. 

Lielākais iedzīvotāju īpatsvars ir Jēkabpils pilsētai tuvākajos pagastos – Kūku pagastā 

2019. gadā bija 32,5% no visiem Krustpils novada iedzīvotājiem jeb 1908 iedzīvotāji un Variešu 

pagastā – 18,89% no visiem Krustpils novada iedzīvotājiem. Kūku pagastā 2019. gadā pēc 

statistikas datiem vērojama pozitīva tendence – iedzīvotāju skaits ir palielinājies, salīdzinot ar 

2018. gadu – palielinājies par 14 iedzīvotājiem. Vismazāk iedzīvotāju Krustpils novadā ir 

Atašienes pagastā – 633. Tas izskaidrojams ar to, ka pagasts atrodas vistālākajā novada malā jeb 

vistālāk no Jēkabpils pilsētas. Precīzāk kāds ir iedzīvotāju skaits pa gadiem katrā pagastā var 

skatīt 1. tabulā. 
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1. tabula 

Iedzīvotāju skaita sadalījums Krustpils novada pagastos no 2010. gada līdz 2020. gadam 

Avots: PMLP dati 

Krustpils novadā dzīvo aptuveni vienāds skaits vīriešu un sieviešu. Skatīt 4.attēlā. 
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Atašienes 

pagasts 
738 722 709 705 688 690 658 648 623 648 633 10,78 

2 

Krustpils 

pagasts 
993 982 996 991 969 957 961 955 918 894 887 15,11 

3 

Kūku 

pagasts 
2033 2 001 2 015 2 012 2017 1948 1968 1944 1915 1894 1908 32,5 

4 

Mežāres 

pagasts 
933 922 902 877 848 826 783 761 729 687 681 11,6 

5 

Variešu 

pagasts 
1238 1 237 1 228 1 235 1206 1220 1223 1198 1160 1133 1109 18,89 

6 

Vīpes 

pagasts 
787 783 788 802 797 782 753 738 707 685 652 11,11 

Novadā kopā: 6 722 6 647 6 638 6 622 6 525 6 423 6 346 6 244 6 052 5941 5870 100 
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Avots: PMLP dati 

4.att. Iedzīvotāju skaits Krustpils novadā pēc dzimuma 2015. līdz 2019. gadam 

Krustpils novadā 2019. gadā bija 3050 vīrieši, kas ir par 4 mazāk nekā 2018. gadā. 

Sieviešu skaits arī 2019. gadā ir samazinājies par 2,3% jeb 67. 

Pēc nacionālā sastāva Krustpils novadā nav daudz dažādu tautību iedzīvotāji – pārsvarā ir 

latvieši - 71%, krievi - 21%, baltkrievi un poļi, skatīt 5. attēlu. Salīdzinot ar pagājušo gadu, 

nacionālais sastāvs nav mainījies. 

 

Avots: PMLP dati 

5.att. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Krustpils novadā 2019. gadā 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā reģistrētas: 
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 22 laulības, no tām 21 laulība reģistrēta dzimtsarakstu nodaļā un 1 laulība 

reģistrēta Atašienes Romas katoļu draudzē. No 22 noslēgtajām laulībām 15 

vīriešiem un 15 sievietēm tās bija pirmās laulības, 4 vīriešiem un 4 sievietēm - 

otrās laulības, 3 vīriešiem un 2 sievietēm – trešās laulības, 1 sievietei - ceturtās 

laulības; 

 37 jaundzimušie, no visiem jaundzimušajiem 18 ir meitenes un 19 zēni. 

Reģistrējot bērna dzimšanas faktu, 17 gadījumos atzīta paternitāte (vecāki 

nesastāv laulībā), 1 gadījumā sastādīts reģistrs bez ziņām par bērna tēvu. No 

jaundzimušajiem 13 bērni reģistrēti kā pirmie bērni ģimenē, 13 - otrie, 7 - trešie, 2 

- ceturtie, 1 - piektais un 1 kā sestais bērns ģimenē. Vienā ģimenē piedzimuši  

dvīnīši. Jaunākajai māmiņai bija 18 gadi, vecākajai māmiņai 42 gadi. Divās 

ģimenēs vecāki savam bērnam dāvāja divus vārdus. Vairākkārt vecāki izvēlējās 

bērnam vārdu Evelīna, Viktorija, Daniels un Adrians. 

  Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie bērni saņēma Krustpils novada domes sarūpēto dāvanu 

komplektu - Laimes mātes vērdiņu ozolkoka kastītē. 

 93 mirušās personas, no tām 59 sievietes un 34 vīrieši. Vecākais vīrietis mira 94 

gadu vecumā un sieviete 96 gadu vecumā. Jaunākais vīrietis mira 22 gadu vecumā 

un sieviete 42 gadu vecumā. Vidējais mirušo sieviešu vecums bija 78 gadi, 

vidējais mirušo vīriešu vecums 71 gads. Nāves cēloņi 77% bija sirds un asinsvadu 

slimības, 13% dažādi ļaundabīgie audzēji, 2% plaušu slimības, 2% nieru slimības.  

2018. gadā dzimtsarakstu nodaļā bija reģistrētas 26 laulības, 35 jaundzimušie un 110 

mirušās personas, savukārt 2017. gadā - 19 laulības, 56 jaundzimušie un 103 mirušās personas. 

2019. gadā tika organizēti  jau par tradīciju kļuvušie pasākumi: 

 Bērnu svētki novadā deklarētajiem bērniem vecumā no viena līdz diviem gadiem 

 Stipro ģimeņu pasākums kāzu jubilāriem, pāriem kuriem 2019. gadā bija Sudraba 

(laulībā nodzīvoti 25 gadi), Zelta (laulībā nodzīvoti 50 gadi) un Dimanta (laulībā 

nodzīvoti 60 gadi) kāzu jubilejas.   

Bērnu svētku pasākumā kopā ar saviem vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām 

piedalījās 43 mazie novadnieki, kuri saņēma novada sarūpēto dāvanu, bet Stipro ģimeņu 

pasākumā tika godinātas astoņas Sudraba kāzu jubilāru ģimenes, divas Zelta kāzu jubilāru 

ģimenes un divas Dimanta kāzu jubilāru ģimenes. Četras Dimanta kāzu un trīs Zelta kāzu 

jubilāru ģimenes tika sveiktas mājās. 
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Krustpils novada pašvaldība 

Krustpils novada domes pārvalde 

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

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

„Krustpils novada pašvaldības nolikums”. 

Krustpils novada domē 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās ievēlēti 15 deputāti. 

Liela daļa deputātu veidoja domes sastāvu arī iepriekšējā sasaukumā. 

2017. gadā pēc pašvaldību vēlēšanām veikti grozījumi Krustpils novada pašvaldības 

nolikumā, kas nosaka, ka, lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, 

Dome no pašvaldības deputātiem ievēl:  

 Finanšu komiteju 15 deputātu sastāvā; 

 Tautsaimniecības un attīstības komiteju 7 deputātu sastāvā; 

 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 7 deputātu sastāvā. 

2. tabula 

Krustpils novada domes sastāvs no 2017. gada 3. jūnija 

Kārlis Pabērzs  

Vienotība 

Domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs, 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas loceklis 

Kornēlija Brūniņa 

Vienotība 

Domes priekšsēdētāja vietniece, Finanšu komitejas locekle, 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekle 

Kārlis Pabērzs (jun.) 

Latvijas Zemnieku savienība 

Finanšu komitejas loceklis un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas loceklis 

Egils Jaksons 

Vienotība 

Finanšu komitejas loceklis un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas loceklis 

Mārtiņš Felss 

 Vienotība 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs, 

Finanšu komitejas loceklis 

Vladimirs Golubevs  

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā 

partija 

Finanšu komitejas loceklis, Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas loceklis 

Pēteris Gravāns  

Nacionālā apvienība “Visu 

Latvijai” – “Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 

Finanšu komitejas loceklis un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas loceklis 

Elīna Serkova* 

Jēkabpils reģionālā partija 

Finanšu komitejas locekle 
*no 24.04.2019. (2019. gada 24. aprīļa domes sēdes protokols 

Nr.5) – 18.03.2020. (2020. gada 18. marta domes sēdes protokols 

Nr.4, 27. un 28. punkts) tika uz laiku noliktas deputāta pilnvaras, 

pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes 

deputāta statusa likuma 3.1 panta 3. daļu  

Aldis Prokofjevs* 

Jēkabpils reģionālā partija 

Finanšu komitejas loceklis 
*no 24.04.2019. (2019. gada 24. aprīļa domes sēdes protokols 

Nr.5) – 18.03.2020. (2020. gada 18. marta domes sēdes protokols 

Nr.4, 27. un 28. punkts) tika apstiprinātas deputāta pilnvaras uz 
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deputātes Elīnas Serkovas deputāta pilnvaru nolikšanas laiku, 

pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes 

deputāta statusa likuma 3.1 panta 3. daļu 

Aija Vetere 

Jēkabpils reģionālā partija 

Finanšu komitejas locekle un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas locekle 

Daina Kalve 

Nacionālā apvienība “Visu 

Latvijai” – “Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja, Finanšu komitejas locekle 

Juris Puriškevičs  

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā 

partija 

Finanšu komitejas loceklis un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas loceklis 

Līga Zalāne 

Nacionālā apvienība “Visu 

Latvijai” – “Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 

Finanšu komitejas locekle un Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas locekle 

Kārlis Stars 

Nacionālā apvienība “Visu 

Latvijai” – “Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 

Finanšu komitejas loceklis un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas loceklis 

Vija Stiebriņa  

Latvijas Zemnieku savienība 

Finanšu komitejas locekle un Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas locekle 

Dace Vītola  

Vienotība 

Finanšu komitejas locekle un Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas locekle 
Avots: Krustpils novada pašvaldības dati 

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

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

trešās nedēļas trešdienā plkst.1000. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas domes ārkārtas 

sēdes.  

2019. gadā notikušas 17 domes sēdes. 

Notikušas 27 komiteju sēdes, tai skaitā: 

 3 -  Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes; 

 12 – Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdes; 

 12 – Finanšu komitejas sēdes. 

Pieņemti 383 lēmumi. 

Komiteju un komisiju darbu reglamentē nolikumi, kas pieejami interneta vietnē 

www.krustpils.lv. 

2019. gadā Krustpils novada dome apstiprinājusi 17 saistošos noteikumus un 24 

nolikumus vai to grozījumus. 

2019. gadā Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisija izskatījusi un pieņēmusi 

281 lēmumu. Rezultātā pieņemti lēmumi par zemes nomas tiesību piešķiršanu un izbeigšanu, par 

http://www.krustpils.lv/
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zemes gabalu sadalīšanu, nekustamo īpašumu sadalīšanu, apvienošanu, par adrešu piešķiršanu. 

par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu, kā arī lēmumi par nekustamo īpašumu lietošanas 

mērķa noteikšanu.   

2019. gadā Zemesgrāmatā ierakstīti 28 īpašumi. Novērtēti un nodoti atsavināšanai 35 

īpašumi. Pārdoti 28 īpašumi. Iegūts īpašumā viens īpašums. Pārdoti 2 transportlīdzekļi. 

2019. gadā rīkotas zemes nomas tiesību izsoles uz 20 zemes vienībām. 

Krustpils novada pašvaldībai, lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu 

pieejamību novada pagastos, ir izveidotas pašvaldības pastarpinātas pārvaldes institūcijas – 

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

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

Atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai un Latvijā spēkā esošiem tiesību aktiem, 

kas regulē personas datu apstrādes prasības, 2019. gada 29. oktobrī apstiprināta Krustpils novada 

pašvaldības privātuma politika. 

Noslēgts līgums ar Latvijas nacionālo arhīvu par darbu uzsākšanu Vienotajā arhīvu 

informācijas sistēmā *VAIS – piekļuve nodrošināta arī skolām un pārējām iestādēm. Aktualizēta 

un saskaņota lietu nomenklatūra arhīvā uz 3 gadiem, ievietota VAIS sistēmā.  

Aktualizēts un apstiprināts ceļu un ielu saraksts. Turpinās darbs pie inženierbūvju 

reģistrēšanas kadastra informācijas sistēmā. 

3. tabula 

Krustpils novada pašvaldības komisiju darbība 2019. gadā 

 Protokolu 

skaits 

Pieņemti 

lēmumi 

Domes sēde 17 383 

Iepirkumu komisija 80 40 

Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā 

izvērtēšanas komisija 

22 71 

Zemes lietu komisija 18 281 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija 

57  

Amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas komisija 2 2 

Apbalvošanas komisija 1  

Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru 15  
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budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšana 

komisiju 

Interešu izglītības programmu un mērķdotācijas līdzekļu 

izvērtēšanas komisija 

1 2 

Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisija 3 5 

Apstādījumu aizsardzības komisija 6 9 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

komisija 

4 29 

Lēciens biznesā 8 24 

 

Informācijas tehnoloģiju joma Krustpils novadā 

Interneta pieejamības uzlabošana 

Iegādātas jauna tipa interaktīvās tāfeles, paplašināts iekšējais tīkls Vīpes pamatskolā un 

Variešu sākumskolā.  

Administrācijas ēkā, uzlabots bezvadu interneta pārklājums, uzstādot jaunas antenas. 

Interneta pieslēgumiem uzlabojies datu pārraides ātrums, kā arī nomainīti interneta pieslēgumi – 

Mežāres un Atašienes pagasta pārvaldēs, kā arī Kūku pagasta pārvaldē Sociālā dienesta telpās, 

Vīpe pagasta pārvaldes ēkā “Vālodzīte”, kur atrodas amatniecības centrs “Māzers” un Vīpes 

klubs.  

Novada bibliotēkās un skolās veikta datortehnikas nomaiņa ar jaunākajām programmām, 

kopumā 24 gab. 
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4. tabula 

Budžeta izpildes rādītāji 2017. – 2019. gads, EUR 

Klasifikā- 

cijas kods 
Rādītāju nosaukums 

2017. gada 

izpilde 

2018. gada 

izpilde 

2019. gada 

izpilde 

Plāns 2020. 

gadam 

2019.g. pret 2018.g.  2018.g. pret 2017.g. 

%  EUR %  EUR 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 7 812 418 8 400 943 10 027 747 9 601 864 119 1 626 804 108 588 525 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 2 859 314 3 022 372 3 184 065 2 955 780 105 161 693 106 163 058 

1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2 349 537 2 492 769 2 647 888 2 297 463 106 155 119 106 143 232 

1.4. Īpašuma nodokļi 509 777 529 603 536 177 457 937 101 6 574 104 19 826 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis    200 380 - - - - 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 172 874 213 285 599 037 117 742 281 385 752 123 40 411 

8.0.0.0. 
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 
1 616 1 658 1 797 0 108 139 103 42 

9.0.0.0. 
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 
19 987 26 182 30 709 28 742 117 4 527 131 6 195 

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 120  15  0  0 0 -15 13 -105 

12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 1 643 1 460 1 374 1 000 94 -86 89 -183 

13.0.0.0. 

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA 

IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU 

PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS 

149 508 183 970 565 157 88 000 307 381 187 123 34 462 

21.0.0.0. 
MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU 

IEŅĒMUMI 
908 007 984 759 1 114 928 1 067 304 113 130 169 108 76 752 

18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 3 285 586 3 438 412 3 976 392 4 578 245 116 537 980 105 152 826 

18.6.4.0. 
no tiem Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
1 462 732 1 460 405 1 886 063 2 074 652 129 425 658 100 -2 327 

18.6.3.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti 

Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu 

īstenošanai 

32 586  84 479  125 583  863 323 149 41 104 259 51 893 

19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 586 637 742 115 1 153 325 882 793 155 411 210 127 155 478 

  IZDEVUMI atbilstoši funkcionālajām kategorijām 7 622 363 7 943 356 8 528 491 11 488 162 107 585 135 104 320 993 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 1 066 827 990 565 954 902 1 167 141 96 -35 663 93 -76 262 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 15 195 3 810 1 817 2 761 48 -1 993 25 -11 385 
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04.000 Ekonomiskā darbība 50 379 80 951 386 654 1 842 459 478 305 703 161 30 572 

05.000 Vides aizsardzība 62 236 50 093 67 249 436 187 134 17 156 80 -12 143 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 945 632 1 089 338 1 280 647 1 440 852 118 191 309 115 143 706 

07.000 Veselība 19 019 32 742 24 240 25 423 74 -8 502 172 13 723 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 843 910 666 885 736 842 1 382 299 110 69 957 79 -177 025 

09.000 Izglītība 3 112 820 3 229 918 3 350 184 3 145 217 104 120 266 104 117 098 

10.000 Sociālā aizsardzība 1 506 345 1 799 054 1 725 956 2 045 823 96 -73 098 119 292 709 

  
IZDEVUMI atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem 
7 622 363 7 943 356 8 528 491 11 488 162 107 585 135 104 320 993 

1100 Atalgojums 4 618 962 4 757 429 5 049 406 5 207 192 106 291 977 103 138 467 

2000 Preces un pakalpojumi 1 748 216 2 042 599 2 187 217 3 065 972 107 144 618 117 294 383 

3000 Subsīdijas un dotācijas 19 619 15 889 18 016 23 920 113 2 127 81 -3 730 

4000 Procentu izdevumi 619 419 339 285 81 -80 68 -200 

6000 Sociālie pabalsti 221 797 222 913 131 817 176 216 59 -91 096 101 1 116 

7000 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 537 373 491 967 508 443 517 808 103 16 476 92 -45 406 

5000 Pamatkapitāla veidošana 475 777 412 140 633 253 2 496 769 154 221 113 87 -63 637 

Avots: Krustpils novada pašvaldības dati 
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Budžeta izpildes skaidrojums 

Krustpils novada dome pašvaldības budžetu gatavo atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Tajā plāno nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei, kā arī pašvaldības 

ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai un uzsākto projektu realizācijai. 

  Krustpils novada pašvaldības budžets kārtējam gadam tiek sagatavots atbilstoši 

Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 18. septembra saistošajiem noteikumiem “Noteikumi 

par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību” (sēdes 

protokols Nr.11, 10. punkts). 

Krustpils novada pašvaldība budžetu sagatavo atbilstoši domes apstiprinātajām budžeta 

prioritātēm attiecīgajam gadam. Budžetu izstrādā saskaņā ar naudas plūsmas principu. 

Budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu budžeta, ko veido likumā 

„Par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā. Visi izdevumi un ieņēmumi apstiprināti 

pamatbudžetā. 

Budžetā ir ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļa, ko izstrādā atbilstoši Ministru 

kabineta noteiktajai budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai. 

 

Skaidrojumi par 2019. gada budžeta ieņēmumiem 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā bija EUR 10 027 747 vai 119% no precizētā plāna, 

kas ir par EUR 1 626 804 vairāk nekā 2018. gadā. Ieņēmumu izmaiņas 2018. un 2019. gadā var 

skatīt 1. attēlā. 

 

 
6.att. Pamatbudžeta ieņēmumi 2018. un 2019. gadā, EUR 
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Nodokļu ieņēmumu izpilde ir 110% apmērā no plānotā. Nodokļu ieņēmumos lielāko 

īpatsvaru aizņem ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa - 83%, savukārt ieņēmumi no 

nekustamā īpašuma nodokļa - 17%. Salīdzinot ar 2018. gadu, ir palielinājušies nekustamā 

īpašuma nodokļa ieņēmumi par EUR 6 574, arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir 

palielinājušies par EUR 155 119 jeb 6%. 

2019. gadā pašvaldībai ir EUR 565 157 lieli ieņēmumi no nekustamā īpašuma, 

galvenokārt zemes un mežu pārdošanas, kas tika un vēl tiks 2020. gadā iesaistīti investīcijās 

pašvaldības teritorijā. 

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem izpilde ir EUR 1 114 928 jeb 97% apmērā, kas ir 

par EUR 130 169 vairāk nekā pērn. Ieņēmumu palielinājums, salīdzinot ar 2018. gadu, ir 

skaidrojams ar to, ka pašvaldības aģentūrai “Jaunāmuiža” (pansionātam) pilnveidojot un 

uzlabojot piedāvāto pakalpojumu, tika piesaistīti klienti arī no Rīgas reģiona. 

 

Skaidrojumi par 2019. gada budžeta izdevumiem 

 

Pamatbudžeta izdevumi 2019. gadā bija EUR 8 528 491 apmērā jeb 91% no plānotā. 

Salīdzinot ar 2018. gadu, izdevumi ir palielinājušies par 7%.  

Vislielāko īpatsvaru atbilstoši funkcionālajām kategorijām Krustpils novada 

pamatbudžeta izdevumu struktūrā aizņem izdevumi par Izglītību – 39,3%, nākamā lielākā 

kategorija ir Sociālā aizsardzība – 20,2%. Pārējo sadalījumu skatīt 2. attēlā. 

 

 

7. att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2019. 

gadā, % 
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01.000 „Vispārējie valdības dienesti” iekļauti novada administrācijas, nodaļu, pagasta 

pārvalžu administrācijas, deputātu un aizdevumu procentu nomaksas izdevumi, kas 2019. gadā 

sastādīja EUR 954 902  apmērā jeb 89% no plānotā. 

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

uzturēšanas izdevumi, kas 2019. gadā bija EUR 1 817 jeb 56% no precizētā plāna.  

04.000 „Ekonomiskā darbība” izdevumus veido Būvvaldes uzturēšanas izdevumu 

saistītie izdevumi, kā arī gājēju un veloceliņa izbūves no Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas 

ciemam izdevumi, kas ir izlietoti 88% apmērā no precizētā plāna jeb EUR 386 654.  

05.000 „Vides aizsardzības” izdevumus EUR 67 249 apmērā veido Vides un civilās 

aizsardzības dienesta aktivitātes vides aizsardzības jomā, licenču iegāde un zivju resursu 

papildināšana ezerā, kā arī Zivju fonda līdzfinansētie projekti, un citi ar vides aizsardzību 

saistītie pasākumi. 

06.000 „Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” izdevumi sastādīja EUR 1 280 647.  

Komunālās darbības nodrošināšanas izdevumi novada teritorijā 2019. gadā bija EUR 1 176 991 

un ar teritorijas plānošanu un attīstību saistītie izdevumi - EUR 103 656. Salīdzinot ar 2018. 

gadu izdevumi ir palielinājušies par 15%.  

07.000 “Veselība” izdevumi 2019. gadā ir EUR 24 240. Salīdzot ar 2018. gadu tie ir 

samazinājušies par EUR 8 502 jeb 26%. Šos izdevumus veido ESF projekta “Veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem” (SAM 9.2.4.2.) 

īstenošana. 

 
8. att. Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2018. un 2019. 

gadā, EUR 
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08.000 „Atpūtas, kultūra un reliģija” izdevumi ir EUR 736 842 jeb 88% no precizētā 

plāna. Izdevumi palielinājušies par EUR 69 957 jeb 10%. Palielinājums izskaidrojams ar to, ka 

2019. gadā tika uzsākta ERAF projekta “Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas 

rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai” (SAM 4.2.2.) realizācija. Kopumā 

izdevumos iekļauti sporta zāles, kultūras namu, bibliotēku un citu kultūras pasākumu izdevumi. 

Kultūras namu un bibliotēku izdevumi sastādīja 577 391 EUR. Savukārt nevalstisko 

organizāciju, kā arī citu kultūras aktivitāšu izdevumu segšanai izlietoti EUR 159 451. 

09.000 „Izglītība” izdevumi ir EUR 3 350 184 jeb 93% izpilde pret precizēto plānu, kas ir 

par 4% vairāk nekā 2018. gadā. Pašvaldībai lieli izdevumi EUR 494 369 saistīti ar savstarpējo 

norēķinu veidā nododamiem līdzekļiem par citu pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem. Bez tam pašvaldība nodrošina bezmaksas ēdināšanu Krustpils novada 

pašvaldībā deklarētajiem skolēniem, kas mācās pašvaldības skolās un daļēji apmaksātu 

ēdināšanu skolēniem, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs. Izdevumi ir palielinājušies, 

jo 2019. gadā tika saņemta lielāka mērķdotācija pedagogu atalgojuma nodrošināšanai, jo tika 

palielināta algas likme pedagogiem. Novadam ir 7 izglītības iestādes, no kurām viena ir 

vidusskola, viena pamatskola, kas nodrošina speciālās izglītības programmas un pilnībā saņem 

valsts finansējumu, un 4 pamatskolas, kā arī 1 sākumskola. Vispārizglītojošo skolu izdevumi 

2019. gadā bija EUR 2 570 161. 

10.000 „Sociālā aizsardzība” izdevumi 2019. gadā bija EUR 1 725 956. Sociālā dienesta 

izdevumi 2019. gadā bija EUR 457 793, no kuriem pabalstos izmaksāti EUR 116 982, bet par 

pakalpojumiem sociālās aprūpes iestādēs samaksāti EUR 177 937. Bez tam bāriņtiesas izdevumi 

2019. gadā bija EUR 73 074. Nodarbinātības aģentūras programmas realizācijai iedzīvotāju 

nodarbināšanas pasākumiem izlietoti EUR 24 579. Pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 

izdevumi 2019. gadā bija EUR 1 283 749. 
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9. att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2018. un 

2019. gadā, % 

 

Izdevumu struktūrā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām lielākais īpatsvars ir Atlīdzībai 

– 59% jeb EUR 5 049 406, nākamā lielākā sadaļa ir Preces un pakalpojumi, kam 2019. gadā ir 

izlietoti līdzekļi 2 187 217 EUR apmērā jeb 26% no visiem pamatbudžeta izdevumiem. 

Uzturēšanas izdevumu transferti – 6% jeb EUR 508 443, kur ietilpst dažādi uzturēšanas 

izdevumi par iedzīvotājiem pansionātos, pašvaldībā deklarēto skolēnu izglītošana citu pašvaldību 

izglītības iestādēs.  Salīdzinot ar 2018. gadu, izdevumu struktūra būtiski nav mainījusies. Skatīt 

4. attēlā.  

2019. gadā no Valsts kases saņemti aizņēmumi EUR 227 686 apmērā, atmaksāto 

aizņēmumu apmērs bija EUR 517 582.  

 

Speciālais budžets 2019. gadā 

 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2019. gadā bija EUR 1 053 029, kas ir par EUR 792 011 jeb 

43% mazāk nekā 2018. gadā. Tas izskaidrojams ar to, ka 2018. gadā tika aktīvi realizēti LAD 

lauku ceļu projekti, kas tika finansēti no ES fondu līdzekļiem, turpretī 2019. gadā tika veikti 

projektēšanas darbi atlikušajiem projektā pieteiktajiem grants ceļiem, kam 2020. gadā tiks veikti 

pārbūves darbi. Lielāko īpatsvaru speciālā budžeta ieņēmumos 2019. gadā sastāda ieņēmumi no 

dabas resursu nodokļa, kas ir pieauguši un ir EUR 513 274, kas ir par 6% vairāk nekā pērn, 

savukārt autoceļu uzturēšanai saņemtais transferts ir 298 406 EUR. 

Savukārt, speciālā budžeta izdevumi 2019. gadā bija EUR 1 326 379.  
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10. att. Speciālā budžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2018. 

gadā, % 

 

Preces un pakalpojumi – 42,3% jeb EUR 560 743. Šajā kategorijā pārsvarā ir izdevumi 

ceļu uzturēšanai Krustpils novadā, kā arī Vides un civilās aizsardzības dienesta uzturēšana. 

Pārējo sadalījumu pa ekonomiskajām kategorijām skatīt 4. attēlā. Uzturēšanas izdevumu 

transfertu pieaugums 2019. gadā saistīts ar likumu normu ievērošanu un speciālā budžeta 

atlikuma uz gada beigām iekļaušanu pamatbudžetā. 

Pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta atlikumu 307 584 EUR apmērā iekļaušana 

pamatbudžetā saistīta ar likuma “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” 3. panta 

iekļauto normu ievērošanu, kas nosaka, ka pašvaldību budžeti sastāv no pamatbudžeta un 

ziedojumiem un dāvinājumiem. 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums divos iepriekšējos gados 

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

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot 

iestādes un uzņēmumus, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 

pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes iestādes, izglītības, kultūras un 

citas iestādes). To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība 

var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī 

likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu. 
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Zemesgrāmatā vispirms tiek nostiprināti pašvaldības nekustamie īpašumi, kuros 

paredzēts veikt būvdarbus vai ieguldīt ES līdzfinansētu projektu aktivitātes, kā arī nekustamie 

īpašumi, kas tiek nodoti atsavināšanai. 

5. tabula 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2018. un 2019. gadā, EUR 

 

Avots: Krustpils novada pašvaldība 

 

Krustpils novada pašvaldība 2019. gadā ir saņēmusi 2 aizņēmumus no Valsts kases: 

 

 ELFLA projekta (Nr.18-05-A00702-000086) “Pašvaldības grants ceļa 1 – 14 

Prodsala – Uģērnieki 1,30 km pārbūve Krustpils novada Krustpils pagastā” 

īstenošanai 

 ERAF projekta (Nr. 4.2.2.0/17/I/090) “Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas 

rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanai 

Nekustamais īpašums (konta nosaukums) 

Atlikusī vērtība, EUR 

Izmaiņa, EUR 

31.12.2018. 31.12.2019. 

Zeme un būves 12 647 620 13 095 487 447 867 

Dzīvojamās ēkas 31 708 29 733 -1 975 

Nedzīvojamās ēkas 3 996 762 4 028 986 32 224 

Transporta būves 2 928 477 3 074 790 146 313 

Zeme zem būvēm 433 924 832 674 398 750 

Kultivētā zeme 366 605 430 739 64 134 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 34 824 26 315 -8 509 

Pārējā zeme 402 972 107 800 -295 172 

Inženierbūves 3 829 760 3 875 901 46 141 

Pārējais nekustamais īpašums 622 588 688 549 65 961 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
365 455 249 426 -116 029 

Pamatlīdzekļu izveidošana 113 914 21 981 -91 933 

Nepabeigtā būvniecība 251 541 227 445 -24 096 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību 

īpašumi 
96 663 90 126 -6 537 

Turējumā nodotās valsts un pašvaldību 

būves 
96 663 90 126 -6 537 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 3 265 67 082 63 817 

Mežaudzes 3 265 67 082 63 817 

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 
281 749 274 443 -7 306 
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6. tabula 

Saistību apjomi 2019. gadā (uz gada beigām), EUR 

Saistību mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

Saistības 

pavisam 

kopā 

(pamatsumma 

un procenti) 

Mežāres pamatskolas 3. kārtas rekonstrukcija, sporta zāles 

celtniecība 
10.06.2005 51 437 

Mežāres ciema ielu rekonstrukcija un apgaismojuma ierīkošana 21.06.2007 20 691 

Mežāres pamatskolas sporta zāles celtniecības darbu pabeigšana 20.06.2007 7 554 

Vienkāršotās renovācijas būvdarbi kompleksu pasākumu ieviešanai 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Variešu pagasta 

pirmsskolas izglītības iestādes "Varavīksne" ēkā, pārveidojot par 

Variešu sākumskolu 

18.06.2013 165 491 

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

"Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Kūku pagasta Kūku 

ciemā" īstenošanai, pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai 

18.06.2013 14 485 

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

"Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Kūku pagasta 

Zīlānu ciemā" īstenošanai, pašvaldības līdzfinansējuma 

nodrošināšanai 

27.08.2013 18 482 

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

''Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Mežāres pagasta 

Mežāres ciemā'' īstenošanai, pašvaldības līdzfinansējuma 

nodrošināšanai 

02.04.2014 60 929 

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

īstenošanai 
14.10.2014 54 636 

Projekta ''Variešu sākumskolas piebūves-mācību telpu un sporta 

zāles - būvniecība'' īstenošanai 
14.10.2014 874 059 

ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/176/079 

„Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Jaunās muižas 

ciemā 2. kārta” realizācijai 

11.02.2015 76 858 
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ERAF projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/193/081  

„Ūdenssaimniecības attīstība Vīpes pagasta Vīpes ciemā 2. kārta” 

realizācijai 

13.03.2015 7 047 

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

„Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Variešu ciemā 2. 

kārta” realizācijai 

06.05.2015 29 802 

Sūnu pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija 26.06.2015 247 456 

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošanai Spunģēnu ciemā (1. kārta) 21.07.2015 27 917 

Variešu sākumskolas piebūves – mācību telpu un sporta zāles - 

būvniecība; āra vingrošanas inventāra iegāde un uzstādīšana 
30.07.2015 5 164 

Brīvdabas estrādes izveides 1.kārta kultūras pasākumu norisei 

Zīlānu ciemā 
22.09.2015 89 515 

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Spuņģēnu ciemā (2. kārta) 21.12.2015 115 998 

Brīvdabas estrādes izveides 1. kārta kultūras pasākumu norisei 

Zīlānu ciemā 
01.04.2016. 116 546 

Prioritārā investīciju projekta “Atašienes kultūras nama pārbūve 

energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanai 
28.04.2017 170 806 

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegādei (pagastu pārvaldniekiem automašīnas) 
26.05.2017 35 002 

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegādei (priekšsēdētāja automašīna) 
01.08.2017 19 930 

ELFLA projekta (Nr.17-05-A00702-000056) “Pašvaldības grants 

ceļu pārbūve Krustpils novada Kūku pagastā” īstenošanai 
31.01.2018 9 166 

ELFLA projekta (Nr.17-05-A00702-000060) “Pašvaldības grants 

ceļu pārbūve Krustpils novada Vīpes pagastā” īstenošanai 
31.01.2018 42 262 

ELFLA projekta (Nr.17-05-A00702-000058) “Pašvaldības grants 

ceļu pārbūve Krustpils novada Mežāres pagastā” īstenošanai 
31.01.2018 3 732 

ELFLA projekta (Nr.17-05-A00702-000057) “Pašvaldības grants 

ceļu pārbūve Krustpils novada Krustpils pagastā” īstenošanai 
31.01.2018 719 

ELFLA projekta (Nr.17-05-A00702-000061) “Pašvaldības grants 

ceļu pārbūve Krustpils novada Variešu pagastā” īstenošanai 
31.01.2018 61 079 

ELFLA projekta (Nr.18-05-A00702-000068) “Pašvaldības grants 

ceļa Pāpuļi - Cīruļi pārbūve Krustpils novada Variešu pagastā” 
08.10.2018 120 346 
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īstenošanai 

prioritārā investīciju projekta “Gājēju un veloceliņa izbūve no 

Zīlānu ciema līdz Jaunās Muižas ciemam” īstenošanai 
01.08.2018 257 766 

pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegādei (izpilddirektora automašīna) 
06.04.2018 30 125 

ERAF projekta (Nr. 3.3.1.0/16/I/019) “Asfaltbetona seguma ceļa 

izbūve industriālas teritorijas sasniedzamībai un attīstībai 

industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” īstenošanai 

01.08.2018 103 768 

ELFLA projekta (Nr.18-05-A00702-000086) “Pašvaldības grants 

ceļa 1 – 14 Prodsala – Uģērnieki 1,30 km pārbūve Krustpils 

novada Krustpils pagastā” īstenošanai 

08.02.2019. 62 828 

ERAF projekta (Nr. 4.2.2.0/17/I/090) “Mežāres kultūras nama un 

pagasta ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai” 

īstenošanai 

29.11.2019. 327 399 

Kopā saistības 
 

3 228 995 

Avots: Krustpils novada pašvaldības dati 

Par 2019. gada pārskatu ir sniegts SIA “Nexia Audit Advice” zvērinātās revidentes J. 

Jakovinas atzinums ar iebildēm. Gada pārskats apstiprināts 2020. gada maija domes sēdē. 

Atzinums ir pievienots pielikumā (Pielikums Nr.1). 

Valsts kontroles revīzijas atzinumi un veiktie pasākumi trūkumu novēršanai 

 

Krustpils novada pašvaldība 2019. gadā tika iekļauta vairākās Valsts kontroles veiktajās 

revīzijās.  

Viena no revīzijām bija likumības un lietderības revīzija Nr. 2.4.1 - 38/2018 “Pašvaldību 

infrastruktūras objektu un projektu finansēšanas sistēmas, procesa un kritēriju atbilstība 

racionālas finanšu līdzekļu izlietošanas, efektivitātes un ilgtspējas principiem”. 

 Valsts kontroles ieteikumi Krustpils novada pašvaldībai bija - Lai nodrošinātu 

ekonomisku rīcību ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un efektīvu projektu īstenošanu, 

Pašvaldībai pilnveidot attīstības plānošanas, stratēģiskās vadības, projektu vadības un finanšu 

vadības un kontroles procesus (piemēram, procesu aprakstus, iekšējos normatīvos aktus, 

struktūrvienību darbību reglamentējošos dokumentus), tajā skaitā: 
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 budžeta plānošanas procesā noteikt konkrētas, no iedzīvotāju vajadzībām 

izrietošas prioritātes infrastruktūras attīstībai īstermiņā un ilgtermiņā; 

 analizēt projekta potenciālos ieņēmumus un izdevumus, īpašu vērību pievēršot 

uzturēšanas izdevumu apzināšanai un to ietekmes uz pašvaldības budžetu 

novērtēšanai 

 regulāri apkopot un analizēt datus par to izveidoto infrastruktūras objektu darbību, 

apmeklētības un finanšu darbības rādītājiem, lai nodrošinātu to ekonomisku un 

efektīvu darbību. 

Lai izpildītu Valsts kontroles ieteikumu un nodrošinātu ekonomisku rīcību ar pašvaldības 

finanšu līdzekļiem un efektīvu projektu īstenošanu Krustpils novada pašvaldības speciālisti 

izstrādāja Krustpils novada pašvaldības projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtību. 

Ar pilnu šīs revīzijas ziņojumu “”Ja dod, tad ņem” jeb pašvaldību prakse, aizņemoties 

finansējumu un plānojot infrastruktūras attīstību” jebkurš var iepazīties Latvijas Republikas 

Valsts kontroles mājaslapā www.lrvk.gov.lv. 

2019. gada nogalē tikām iekļauti arī to revidējamo pašvaldību sarakstā, kas iekļautas 

finanšu revīzijā Nr. 2.4.1.-32/2019 “Par Latvijas Republikas 2019. gada pārskatu par valsts 

budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem”. 

Finanšu revīzija notiek vēl šobrīd un par tās rezultātiem gan pašvaldība, gan iedzīvotāji 

varēs uzzināt tikai 2020. gada rudenī. 

http://www.lrvk.gov.lv/
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Krustpils novada pašvaldības iestāžu un nodaļu darbība 

Krustpils novada sociālais dienests 

Sociālais dienests ir Krustpils novada pašvaldības pakļautībā esoša iestāde, kas nodrošina 

sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu personām, 

kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Krustpils novada administratīvajā teritorijā. Savā darbībā 

sociālais dienests ievēro sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipu -  sociālo palīdzību klientiem 

sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli 

paredzot katra klienta līdzdarbību.  

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām 

un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu 

darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 

Viens no galvenajiem Sociālā dienesta uzdevumiem ir iedzīvotāju informēšana par 

sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī palīdzības sniegšana dzīvokļu 

jautājumu risināšanā. 

Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus koordinē, plāno, organizē un sniedz 9 sociālā 

dienesta darbinieces, tajā skaitā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem. 

Budžeta līdzekļi tiek izlietoti sociālajiem pakalpojumiem, sociālajai palīdzībai un 

materiālajiem pabalstiem – pašvaldības brīvprātīgajai iniciatīvai.   

 

Sociālo pakalpojumu joma 

Pēdējo gadu laikā palielinājušies izdevumi sociālo pakalpojumu jomā, pilnveidoti un 

dažādoti sociālo pakalpojumu veidi. 
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7. tabula 

Budžeta līdzekļu izlietojuma dinamika sociālo pakalpojumu sniegšanai laika 

periodā no 2017. līdz 2019. gadam 

Gads Summa, EUR 

Pakalpojumu 

saņēmušo 

personu skaits 

2017. 155 496 76 

2018. 172 118 116 

2019. 193 201 118 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

11.att. Sociāla dienesta budžeta līdzekļu izlietojums sociālo pakalpojumu sniegšanai no 

2017. līdz 2019. gadam, EUR 

Pašvaldības iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pašvaldības aģentūrā “Jaunāmuiža”, izvērtējot personas 
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maksātspēju, pamatojoties uz informāciju par ienākumiem un noslēgtajiem uzturlīgumiem. Personas 

dzīvesvietā tiek veikta fizisko un garīgo spēju izvērtēšana un noteikts aprūpes līmenis.   

Uzturēšanās maksa pašvaldības aģentūrā diennaktī ir 18,00 EUR, kura daļēji tiek segta no 

personas ienākumiem, bet iztrūkstošā daļa tiek segta no sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.  

8. tabula 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pašvaldības 

aģentūrā “Jaunāmuiža” saņēmušo personu skaits un izdevumu apmērs no 2017. līdz 2019. 

gadam, EUR 

Gads 
Pakalpojumu 

saņēmušo 

personu skaits 

Līdzfinansējums no 

sociālā dienesta budžeta 

līdzekļiem, EUR 

% pret kopējiem 

izdevumiem 

sociālajiem 

pakalpojumiem 

2017. 54 145 137 93 

2018. 53 158 878 92 

2019. 54 172 118 89 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

 

2019. gada laikā, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, tika nodrošināts pakalpojums – 

aprūpe mājās vientuļām personām un ģimenes asistenta pakalpojums – nodrošinot atbalstu 

ģimenēm, lai veicinātu sociālo un ģimenes funkciju realizēšanu un radītu apstākļus, lai bērns augtu 

ģimenē.    

Aprūpes mājās pakalpojumu saņēma 12 personas. Pakalpojumu sniedza 12 aprūpētāji, kuri 

reģistrējušies VID kā pašnodarbinātas personas, par kopējo summu 9 798,40 EUR. 

Ģimenes asistenta pakalpojumu saņēma 4 ģimenes, pakalpojumu saņēmušajās ģimenēs bija 

10 bērni. Asistenta pakalpojumu veica 3 asistenti, kuri reģistrējušies VID kā pašnodarbinātas 

personas, par kopējo summu 1 670 EUR.  

Psihologa pakalpojumu sociālais dienests pērk, slēdzot pakalpojuma līgumu ar sertificētiem 

psihologiem, kā arī izmanto valsts apmaksātos psihologa pakalpojumus. 
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9. tabula 

Pašvaldības apmaksāto psihologa pakalpojumu apmērs EUR un pakalpojumu saņēmušo 

personu skaits no 2017. – 2019. gadam  

Gads 
Personu, kas 

saņēmušas psihologa 

konsultācijas, skaits 

Summa, EUR 

2017. 18 1 399 

2018. 21 2 108 

2019. 24 3 009 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

 

Vasarā notika piecas bērnu/ jauniešu nometnes piecu dienu garumā.  

Nometnes moto: Paklausies, ieklausies, izjūti! 

Nometnes mērķis:  

 organizēt Krustpils novada trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnu vasaras 

darba un atpūtas, izglītojošo dienas nometni, kuras darbība balstīta uz 

kultūrvēsturiskas vides izpēti un dabas procesu izzināšanu, atjaunošanu. 

 radīt un pilnveidot bērnu interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot 

izpratni par dabas daudzveidību un vienotību, lai sekmētu labvēlīgu attieksmi 

apkārtējās vides un savas veselības saglabāšanā un uzlabošanā. 

 aktualizēt jautājumu par sadzīves atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi, to 

savākšanu, rosināt bērnus un pusaudžus būt sociāli aktīviem un rīkoties videi 

draudzīgi, mudinot uz to arī vecākus un citus pašvaldības iedzīvotājus. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

31 

 

 

10. tabula 

Dalībnieku skaits bērnu un jauniešu vasaras nometnēs un kopējie izdevumi par nometņu 

rīkošanu no 2017. līdz 2019. gadam, EUR 

2017 2018 2019 

Summa, 

EUR 

Dalībnieku 

skaits 

Summa, EUR Dalībnieku 

skaits 

Summa, 

EUR 

Dalībnieku 

skaits 

2 573 116 3 018 113 3 621 110 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

 

Vecāku atbalsta grupu nodarbības notiek regulāri visos novada pagastos, kuru darbība 

vērsta uz vecāku prasmju paaugstināšanu, izpratnes veidošanu par pozitīvas audzināšanas 

principiem un bērnu vecumposmu īpatnībām. Atbalsta grupu nodarbībās iesaistās pagastu sociālie 

darbinieki, skolu pedagogi, psihologs un citi speciālisti, kuri var sniegt savas zināšanas un praktisko 

pieredzi, lai uzlabotu vecāku komunikācijas prasmes, iemaņas sadarbībā ar institūcijām un 

motivāciju sniegt saviem bērniem pilnvērtīgu audzināšanu un pozitīvu emocionālo atbalstu ikvienā 

dzīves jomā. Trūcīgo ģimeņu vecākiem, kuri ir sociālās palīdzības saņēmēji, apmeklējums vecāku 

atbalsta grupā tiek noteikts kā obligāts līdzdarbības pienākums, lai veicinātu ģimenes dzīves 

kvalitātes uzlabošanos. Vidējais apmeklētāju skaits visā novadā ir 45 vecāki. 

Izglītojošās atbalsta grupas vecākiem “Ceļvedis audzinot pusaudzi” 10 nodarbības notikušas 

Variešu pagastā. 

Izglītojošas atbalsta grupas vecākiem “Bērnu emocionālā audzināšana” - 10 nodarbības 

notikušas Vīpes pagastā.  

 

Pašvaldības pienākums ir nodrošināt valsts finansētu un pašvaldības administrētu asistenta 

pakalpojuma sniegšanu personām ar invaliditāti. Asistenta pakalpojums nepieciešams personu ar 

īpašām vajadzībām aktivitātēm ārpus mājokļa. Pakalpojumu nodrošina asistenti, kuri reģistrējušies 

VID kā pašnodarbinātas personas. 
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11. tabula 

Valsts finansēta un pašvaldības administrēta asistenta pakalpojuma sniegšana personām ar 

invaliditāti no 2017. līdz 2019. gadam, EUR 

Gads 
Valsts finansējums 

EUR 
Asistentu skaits 

2017. 10 766 11 

2018. 11 852 12 

2019. 15 905 13 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

 

Sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas joma 

Izsniegtas 265 izziņas atzīšanai par trūcīgu ģimeni (personu) un 235 izziņas atzīšanai par 

maznodrošinātu ģimeni (personu).  

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas gada laikā tiek izsniegtas atkārtoti – 

darbspējīgām personām ik pēc trijiem mēnešiem, personām, kuras nav darbspējīgas (pensionāri, 

personas ar īpašām vajadzībām) ik pēc sešiem mēnešiem. 

12. tabula 

Trūcīgo un maznodrošināto personu skaits 2019. gadā 

Rādītājs Personu skaits 

Personas, kurām no 2019. gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis 

spēkā trūcīgas personas statuss 
254 

Personas, kurām no 2019. gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis 

spēkā maznodrošinātas personas statuss 
285 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

 

Izvērtēti ienākumi un materiālā situācija trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusa piešķiršanai. 
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13. tabula 

Trūcīgo un maznodrošināto personu sadalījums pēc materiālās situācijas no 2017. gada 

līdz 2019. gadam, skaits 

Rādītājs 2017 2018 2019 

 
Personu 

skaits 

Personu 

skaits 

Personu 

skaits 

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss (līdz 128,06 

eiro) 
436 343 239 

Virs trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu 

līmeņa (virs 128,06 eiro) 
229 248 216 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

 

Sociālo pabalstu izmaksas dinamika laika periodā no 2017. līdz 2019. gadam 

Izvērtējot ģimenes (personas) materiālo situāciju tiek piešķirti šādi pabalsti - pabalsts 

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa (mājokļa) pabalsts un pabalsts 

veselības aprūpes nodrošināšanai. 

Bez materiālās situācijas izvērtēšanas tiek piešķirts pabalsts krīzes situācijā, pabalsts bērniem 

bāreņiem un audžuģimenēm.  
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Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

12.att. Sociālo pabalstu izmaksas dinamika laika periodā no 2017. līdz 2019. gadam, EUR 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, pašvaldība no pamatbudžeta 

izmaksā pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa (mājokļa) 

pabalstu. 
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Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

13.att. Izmaksātais GMI pabalsts 2017. - 2019. gadā, EUR 

Pēdējo triju gadu laikā strauji samazinājies pabalsta saņēmēju skaits. 

14. tabula 

Personu skaits, kas saņēma GMI pabalstu no 2017. līdz 2019. gadam 

Gads Pabalstu saņēmušo personu 

skaits 

2017. 100 

2018. 77 

2019. 49 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

 

Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt 

šo pabalstu pašvaldība ir noteikusi saistošajos noteikumos. 
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Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

14.att. Izmaksātais mājokļa pabalsts 2017. - 2019. gadam, EUR 

15. tabula 

Personu skaits, kas saņēma mājokļa pabalstu 2017. - 2019. gadā 

Gads 
Pabalstu saņēmušo personu 

skaits 

2017. 582 

2018. 512 

2019. 402 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

16. tabula 

Personu skaits, kas saņēma pabalstu krīzes situācijā un tā kopējais apmērs 2017. - 2019. gadā, 

EUR 

Gads 
Pabalsts 

EUR 

Pabalstu 

saņēmušo 

personu skaits 

2017. 4 002 18 

2018. 3 469 6 

2019. 103 2 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 
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Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

15.att. Pabalsta veselības aprūpes nodrošināšanai dinamika 2017.-2019.gadā, EUR 

17. tabula 

Personu skaits, kas saņēma pabalstu veselības aprūpes nodrošināšanai 2017. - 2019. gadam 

Gads 
Pabalstu saņēmušo personu 

skaits 

2017. 134 

2018. 128 

2019. 105 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

 

Pašvaldībai ir tiesības piešķirt cita veida pabalstus iedzīvotājiem, ja apmierināts iedzīvotāju 

pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un mājokļa pabalsta. 

Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēti materiālo pabalstu veidi (brīvprātīgā 

iniciatīva) atsevišķās dzīves situācijās vai noteiktai iedzīvotāju grupai:  

 bērna piedzimšanas pabalsts; 

 pabalsts bērnu izglītībai; 



 
 

 

38 

 

 

 pabalsts politiski represētajām personām;  

 pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma vietas; 

 pabalsts bēru gadījumā. 

 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

16.att. Izmaksātie materiālie pabalsti 2017. - 2019. gadā, EUR 

2017. gadā bērna piedzimšanas pabalstu saņēma 62 ģimenes, 2018. gadā – 45 ģimenes, 

2019. gadā – 59 ģimenes. 

 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

17.att. Izmaksātais bērna piedzimšanas pabalsts 2017. - 2019. gadā, EUR 
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Pārējie materiālie pabalsti, kuri tika izmaksāti kā pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva 

 18. tabula 

Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas izmaksātie materiālie pabalsti 2017. - 2019. gadā, EUR 

Gads 

Pabalsts 

izglītībai, 

EUR 

Pabalsts politiski 

represētām 

personām, 

EUR 

Pabalsts bēru 

gadījumā, 

EUR 

2017. 9 760 4 425 5 610 

2018. 10 350 4 200 6 969 

2019. 9 650 4 050 5 498 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

 

2019. gadā Sociālais dienests sagatavojis un iesniedzis apstiprināšanai Krustpils novada 

pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības programmu 2019. – 2023. gadam. 

Tika uzsākts darbs pie statistikas datu, sociālās situācijas izpētes un galveno sociālo 

problēmu identificēšanas Krustpils novadā, Sociālā dienesta darbības, attīstības programmas un 

rīcības plāna 2020. – 2026. gadam izstrādei. 

 

Pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža” 

Krustpils novada pašvaldības aģentūra „Jaunāmuiža” ar reģistrācijas Nr. 90001474442 

reģistrēta 2003. gada 24. janvārī. P/a „Jaunāmuiža” ir Krustpils novada pašvaldības izveidota 

iestāde, kura darbojas uz Nolikuma pamata. 

Aģentūras funkcija ir sniegt ilgstošu un īslaicīgu sociālo aprūpi pensijas vecuma 

sasniegušajām personām, I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma, pārējām personām, kuras 

nonākušas krīzes situācijā. 

2019. gadā aģentūra darbu turpina: 

 ilgstošā sociālā aprūpe (pansionāta daļa); 

 īslaicīgā sociālā aprūpe; 

 dienas sociālā aprūpe. 

 Kopumā sociālo pakalpojumu reģistrā ir reģistrētas 250 gultas vietas. 
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2019. gada maijā p/a “Jaunāmuiža” sniegtais sociālais pakalpojums tika pārreģistrēts 

Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.  

Aģentūrā gada laikā tika aizpildītas 83 097 gultas dienas, kas ir par 13 135 gultas dienām 

vairāk nekā 2018. gadā (69 962 g/d). Pieaugumu veicināja uzlabotā pakalpojuma kvalitāte un 

reklamētā informācija par aģentūru, kā arī noslēgtais sadarbības līgums ar Rīgas Labklājības 

departamentu. 2019. gadā vidēji dienā apkalpoti 227 klienti, janvārī vidēji tie bija 194 klienti, bet 

decembrī jau 250 klienti.  

Aģentūrā vidējais patstāvīgi strādājošo darbinieku skaits – 107 darbinieki, kas ir par 13 

nodarbinātiem vairāk nekā 2018. gadā (94 darbinieki).  

Aģentūrā gada laikā tika veikti dažādi uzlabojumi: 

 iegādāts celtniecības materiāls un veikti nelieli kosmētiskie remonti, par 4 270,91 EUR 

(nopirkts linolejs, preskartons, krāsas, flīzes u.c. materiāli). Kosmētiskais remonts veikts 

16  klientu istabās, 5 tualetēs, koplietošanas telpā - koridorā, 1. stāva dušas telpā, sociālo 

aprūpētāju kabinetu izveide stāvos un to remonts, saimniecības telpās, veļas mājā u.c. 

 apkures sistēmas remonts un ūdensvada remonts katlu mājā (katla metināšana) par 

kopīgo summu 1 051,80 EUR. 

 klientu vajadzībām iegādāts inventārs un istabu aprīkojums par 16 100,64 EUR 

(funkcionālās gultas 18 gab., galdi, krēsli, koka gultas, nakts skapīši, drēbju skapji, 

elektriskā plīts virsma, ledusskapis, matrači u.c.); 

 iegādāts biroja aprīkojums par EUR 2 509 (nopirkts kopētājs, divi portatīvie datori, 

datorprogramma, projektors, printeris). 

 veļas mājai iegādātas veļas mašīnas, veļas žāvējamā mašīna par kopsummu 1 029,90 

EUR. 

 stāvos sadales telpās uzstādīti trīs ūdens sildītāji par 283,50 EUR; 

 virtuves aprīkojuma iegādei ir iztērēti 8 075,77 EUR (nopirkts mikseris - blenderis, gaļas 

maļamā mašīna (744,15 EUR), kartupeļu tīrāmā mašīna (907,97 EUR), divi aukstuma 

skapji (2 598,43 EUR), trauku mazgājamā mašīna ar galdiem (3 825,22 EUR)); 

 apbedīšanas pakalpojumiem tika iztērēti 2 619,46 EUR, apbedīšanas piederumiem un 

kapu apmalēm tika iztērēti 858,59 EUR; 
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 tika uzstādīta videonovērošanas sistēma par 6 385,63 EUR; 

 iegādāts motorzāģis malkas sastrādei par 519 EUR; 

 veikta teritorijas labiekārtošana, piebraucamā ceļa asfalta labošana par 665 EUR, 

baskājas takas izveidošana 236,94 EUR (oļi, šķembas, grunts), atkritumu urnas 

uzstādīšana, koku izciršana u.c. 

 uzstādīta 1. stāvā starpsiena - durvis par 1 643,23 EUR; 

 caur EIS iepirkti medikamenti par 17 400 EUR un inkontinences un ādas kopšanas 

līdzekļi par 29 337 EUR; 

 remontēti kravas lifti par 1 320 EUR (remontēts mašīntelpā pamatne un rāmis); 

 darbiniekiem apmaksāta obligātā veselības pārbaude par 2 387 EUR. Veselības pārbaudi 

izgāja 67 darbinieki. Tika iegādāti darba apavi 78 pāri par 1 755,41 EUR. 

 dzeramā ūdens dezinfekcija par 295 EUR, uguns dzēšamo aparātu pārbaude, NAI gaisa 

pūtēja maiņa; 

 iekārtotas istabas viesnīcas pakalpojumam, kur varam nodrošināt 6 gultas vietas; 

 un citi izdevumi priekš saimnieciskās darbības un klientu vajadzībām. 

P/a “Jaunāmuiža” 2019. gadā turpināja iepirkuma sadarbību ar Rīgas Labklājības sociālo 

departamentu un nodrošināja 20 personām gultas vietas. 2020. gada janvārī piedalīsimies iepirkumā, 

ko izsludinās Rīgas Labklājības sociālais departaments, par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu pilngadīgām personām, un ceram turpināt sadarbību. 

Darbiniekiem tika organizētas obligātās apmācības un supervīzijas, kas noteiktas likuma 

kārtā. Aģentūras klientu sociālās dzīves uzlabošanai, tiek organizētas praktiskās nodarbības un 

dažādi kultūras pasākumi, divas reizes mēnesī uzsākām rādīt uz lielā ekrāna kino. Klienti regulāri 

tiek vesti vizītē pie dažādiem medicīnas speciālistiem, darbiniekiem apmaksātas obligātās veselības 

pārbaudes. Klientu sociālās dzīves, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas uzlabošanai tika 

piesaistīti jauni speciālisti (sociālais rehabilitētājs, psihologs, kvalitātes vadības speciālists, 

nodarbību speciālists). 

Aģentūras vadība secina, ka valstī pastāv pieprasījums pēc īslaicīgās un ilgstošās sociālās 

aprūpes pakalpojuma, tāpēc jāveido pozitīvs tēls par aģentūru un tās darbu, lai potenciālie klienti 

vēlētos pirkt mūsu pakalpojumu. Aģentūras finansiālais stāvoklis ir stabils, kaut gan pastāv riska 
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draudi nestabilitātei (klientu plūsmai samazinoties, neparedzētu pakalpojumu un preču cenu 

pieaugumam, minimālās algas pieaugumam utt.). Gada laikā gultas vietas pakāpeniski tika 

aizpildītas pilnībā un sākam veidot papildus gultas vietas.  

Nākotnes attīstību plānojam uz klientu piesaisti un jaunu pakalpojumu izveidi. Plānojam 

turpmāk strādāt taupības režīmā ar minimālu peļņu.   

P/a “Jaunāmuiža” 2020. gadā turpinās sniegt esošos pakalpojumus ar domes apstiprinātajām 

cenām.  

Ar sīkāku pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 2019. gada darbības apskatu un izvērtējumu 

var iepazīties aģentūras publiskajā pārskatā, kas pieejams mājas lapā www.jaunamuiza.lv. 

 

Krustpils novada Bāriņtiesa 

Krustpils novada bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa) ir pašvaldības izveidota aizbildnības un 

aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Krustpils novada administratīvā teritorija. 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likumu, Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās 

personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.  

Bāriņtiesas sastāvā strādā bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietniece, trīs bāriņtiesas 

locekles un bāriņtiesas sekretāre. Pilna darba slodze ir tikai bāriņtiesas priekšsēdētājai.  

Bāriņtiesas darbinieki regulāri pilnveido savas profesionālās zināšanas, apmeklējot Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI), Latvijas Pašvaldību mācību centra 

organizētās maksas un bezmaksas apmācības, seminārus un kursus, lai pilnvērtīgi varētu veikt savus 

darba pienākumus un paaugstinātu savu kvalifikāciju.  

Bāriņtiesa atbilstoši normatīvo aktu prasībām aktualizē ziņas par nepilngadīgām personām 

IeM IC NPAIS sistēmā, AGIS sistēmā un Vienotā migrācijas informācijas sistēmā.   

Bāriņtiesai atbilstoši normatīvajiem aktiem jāsniedz ziņas Uzturlīdzekļu garantiju fonda 

administrācijai par pieņemtajiem lēmumiem par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, par 

aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu, par aizbildnības izbeigšanos un aizbildņa atlaišanu 

vai atcelšanu. Bāriņtiesai jāsniedz ziņas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par personām, 

kurām ir tiesības, vai ir izbeigušās tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem. 

http://www.jaunamuiza.lv/
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Iegūstot visus pierādījumus, lai sagatavotu motivētu lēmumu, vienas jaunas administratīvās 

lietas apjoms dažkārt sasniedz vairāk kā 100 (simts) lapu apjomu ar informāciju. Bāriņtiesai ir 

jāanalizē iegūtā informācija, lai pieņemtu pamatotu un motivētu lēmumu, un lēmums dažkārt ir pat 

uz 6 (sešām) un vairāk lapām. Katrā uzsāktajā un aktīvajā pārraudzībā esošajā lietā Bāriņtiesa 

iegulda lielu darba apjomu un cilvēkresursus, lai iegūtu visu nepieciešamo informāciju un pieņemtu 

objektīvus un tiesiskus lēmumus. 

Bāriņtiesa 2019. gadā vairākas reizes gan ar pašvaldības laikraksta, gan ar novada mājas 

lapas www.krustpils.lv starpniecību uzrunāja Krustpils novada iedzīvotājus un lūdza pārdomāt savas 

spējas un vēlmi sniegt ģimenisku vidi bērniem, kļūstot par audžuģimeni. Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā darbojas viena audžuģimene. Par vienu ģimeni tika pieņemts lēmums atzīt 

personas par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai. 

 Kopš 2018. gada 1. jūlija spēkā stājās jauni 2018. gada 26. jūnija Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi” (turpmāk – atbalsta centrs), 

kuri uzliek par pienākumu Bāriņtiesai sadarboties ar audžuģimenes izvēlēto atbalsta centru (doties 

kopīgā apsekošanā, veikt sarunas ar personām u.tml.), kas tiek izpildīts. 

Saskaņā ar bāriņtiesā esošajiem reģistrācijas žurnāliem: 

 Nosūtītās korespondences žurnālā tika veikti 760 ieraksti. 

 Saņemtās korespondences žurnālā tika veikti 721 ieraksti. 

 Iesniegumu reģistrācijas žurnālā tika veikti 115 ieraksti. 

 Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu apliecību reģistrācijas žurnālā tika 

veikti 8 ieraksti. 

 Bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumu pamatdarbības jautājumos reģistrācijas žurnālā 

tika veikti 37 ieraksti. 

 Tika sagatavoti 56 rīkojumi par atvaļinājumiem un komandējumiem. 

 No pašvaldības saņemto rīkojumu, lēmumu žurnālā tika veikti 40 ieraksti. 

Bāriņtiesā 2019. gadā tika pieņemti 47 lēmumi (viens no tiem adopcijas lietā). 

Administratīvajā rajona tiesā netika pārsūdzēts neviens Bāriņtiesas lēmums. 

Par bāriņtiesas darbu Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā tika saņemtas 4 (četras) 

sūdzības. Par saņemtajām sūdzībām Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai tika sniegtas 
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atbildes un lietas materiālu kopijas, uz kurām netika saņemtas pretenzijas no Valsts Bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas, kas liecina, ka Bāriņtiesa rīkojās savas kompetences ietvaros. 

Bāriņtiesa apmeklēja “Supervīzijas un atbalsta grupas nodarbības”, kuras notika Latvijas 

pašvaldību mācību centrā Rīgā. Šīs nodarbības sniedz lielu atbalstu objektīvu lēmumu pieņemšanā 

un darbā ar ģimenēm. 

Aizgādības lietas 

Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide un katram bērnam ir neatņemamas 

tiesības uzaugt ģimenē, taču nereti vecāki nenodrošina atbilstošu bērnu aprūpi un uzraudzību, kā 

rezultātā nākas iejaukties iestādēm. 2019. gadā ar bāriņtiesas lēmumiem 4 personām tika pārtrauktas 

4 nepilngadīgo bērnu aizgādības tiesības, no tām 1 mātei, 3 - tēviem. Iemesls – vecāki nenodrošināja 

bērnu aprūpi un uzraudzību.  

Bāriņtiesa Zemgales rajona tiesā iesniedza 5 prasības pieteikumus un tiesa ierosināja 

civillietas par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem. Visās lietās tiesa apstiprināja Bāriņtiesas 

prasību un atņēma vecākiem bērnu aizgādības tiesības. 

Ārpusģimenes aprūpes lietu pārraudzība 

Bez vecāku gādības palikušiem bērniem primāri tiek meklēta iespēja augt pie aizbildņa vai 

audžuģimenē, institūcijās ievietojot bērnus tikai ar smagām veselības problēmām, kuriem atbilstošu 

aprūpi veselības stāvokļa dēļ nevar nodrošināt aizbildnis vai audžuģimene. 

Ārpusģimenes aprūpē 2019. gadā atradās 20 bērni, no tiem - aizbildnībā 18 bērni, sociālās 

rehabilitācijas institūcijā 1 bērns (“Grašu bērnu ciematā”), 1 bērns - audžuģimenē.  

2019. gadā Bāriņtiesā tika nodibinātas 1 aizbildnības un tika iecelti 1 aizbildnis. Viena 

aizbildnības lieta tika saņemta pārraudzībai no citas bāriņtiesas.  

Kopā 2019. gada nogalē ir 11 aktīvās aizbildnības lietas. 

Krustpils novadā darbojas viena viesģimene, kuras periodiski uzņem ciemos bērnus, kuri 

atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs. 

Aizgādnības lietas 

Aizgādnībā esošie cilvēki ir pilngadīgas personas ar ierobežotu rīcībspēju. Bāriņtiesa 

piedalās lietas izskatīšanā tiesā, iesniedzot pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā par rīcībspējas 

ierobežošanu.  
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2019. gadā trīs personām ar tiesas spriedumu tika ierobežota rīcībspēja un Bāriņtiesa iecēla 

aizgādņus. 

Aizgādnība var tikt nodibināta arī mantojumam, ja mantojuma atstājējam piederējis 

uzņēmums vai saimniecība un tā darbība jāturpina līdz brīdim, kad mantiniekiem apstiprinātas 

mantojuma tiesības.  

2019. gadā bāriņtiesā  tika ierosināta 4 aizgādnības lietas. 

Kopā 2019. gada nogalē ir 13 aktīvās aizgādnības lietas.  

Bāriņtiesa ne retāk kā vienu reizi gadā apseko aizbildņu un aizgādņu ģimenes un aizbildnībā 

esošos bērnus, kā arī aizgādnībā esošas personas, par ko noformē dzīves apstākļu apsekošanas aktus 

un sarunu protokolus, kuri glabājas lietās. Aizbildņiem un aizgādņiem līdz katra gada 1. februārim 

Bāriņtiesā ir jāiesniedz norēķins par aizbildnības un aizgādnības pārvaldību, un līdzekļu izlietojumu. 

Bāriņtiesa uzraudzības ietvaros vismaz reizi gadā pieprasa ģimeni raksturojošu informāciju, tai 

skaitā izglītības iestādēm un ģimenes ārstiem, par to, vai aizbildnis pienācīgi rūpējas par saviem 

aizbilstamajiem, jo aizbildnis ir persona, kura iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, 

lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto aizbilstamajam vecākus, kā 

arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.  

Bāriņtiesu likums paredz to, ka bāriņtiesai ir tiesības ar bērnu vai aizgādnībā esošu personu 

veikt pārrunas bez citu personu klātbūtnes. Tāpat Bērnu tiesību aizsardzības likums un citi 

normatīvie akti paredz, ka visās lietās, kas saistītas ar bērna tiesību nodrošināšanu, iespēju robežās ir 

jānoskaidro bērna viedoklis. 

Nepilngadīgo mantas lietu pārraudzība 

Bērniem var piederēt naudas noguldījumi kredītiestādēs, nekustamie īpašumi vai kustama 

manta. Bez bāriņtiesas atļaujas, vecāki vai aizbildņi ar nepilngadīgo mantu rīkoties nedrīkst. Katru 

gadu bērna vecāki vai aizbildņi atskaitās bāriņtiesai par bērna mantas pārvaldību, iesniedzot gada 

norēķinu. Bāriņtiesa pārbauda šī norēķina pareizību, ja nepieciešams, pieprasa ziņas attiecīgai 

institūcijai.  

Nepilngadīgo mantas lietās 2019. gadā tika pieņemti 3 lēmumi par atļauju pieņemt 

mantojumu nepilngadīgo vārdā.  

2019. gadā tika ierosinātas trīs bērna mantas pārvaldības lietas.  
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Kopā 2019. gada nogalē ir 15 aktīvās lietas par bērnu mantas pārvaldību. 

Citas lietas 

Lai efektīvāk nodrošinātu bērnu tiesību un interešu aizsardzību, lai uzlabotu situāciju 

novadā, strādājot ar ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, 

Bāriņtiesa kopā ar Krustpils novada pašvaldības Sociālo dienestu 2019. gadā turpināja organizēt 

starpinstitucionālās sanāksmes. 

2019. gadā bāriņtiesā notika 52 bāriņtiesas sēdes. Bāriņtiesa piedalījās 24 tiesas sēdēs – gan 

kā prasītāji, gan kā atbildētāji, gan kā trešās personas, kur tiek risināti jautājumi par bērnu 

dzīvesvietas noteikšanu, saskarsmes kārtības noregulēšanu, pagaidu aizsardzību pret vardarbību, 

adopciju, kā arī krimināllietās. Vienā no Krimināllietām Bāriņtiesa pārstāvēja pilngadīgu, 

rīcībspējīgu personu.  

Bāriņtiesa veic arī citas funkcijas, vadoties no starptautiskajiem un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem (Civillikums, Bāriņtiesu likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, u.c. ). 

Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus arī citos gadījumos - sniegusi atzinumus pēc tiesu 

pieprasījuma, kas ir ļoti laikietilpīgs process.  

Bāriņtiesā 2019. gadā tika pieņemts 1 lēmums par ģimenes valsts pabalsta izmaksu otram 

vecākam.  

Sniegta palīdzība gadījumos, kad vecāki nolēmuši vērsties tiesā ar prasības pieteikumu 

pagaidu aizsardzībai pret vardarbību. Šis pieteikums nozīmē, ka no ģimenes tiek izolēta vardarbīgā 

persona, vardarbībā cietušajam vecākam un bērniem paliekot dzīvesvietā. Likums nosaka, ka 

dzīvesvieta jāatstāj varmākam, policijas noteiktajā termiņā un uzraudzībā, sev paņemot tikai 

sadzīvei nepieciešamāko. Prasības pieteikumā pagaidu aizsardzībai pret vardarbību paredzēti arī citi 

ierobežojumi - aizliegums kontaktēties ar cietušo personu, aizliegums tuvoties un uzturēties 

noteiktās adresēs.  

Bāriņtiesa ir veikusi ģimeņu apsekošanu arī kopā ar sociālo dienestu, notiek intensīva 

sadarbība ar policiju, ar psihologiem, ar citām bāriņtiesām, ar probācijas dienestu un citām 

institūcijām. Tika izsniegti norīkojumi bezmaksas psihologa konsultāciju saņemšanai ģimenēm 

krīzes situācijās, pamatā pie Jēkabpils psihologa. 

Apliecinājumu izdarīšana 
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Ņemot vērā, ka Krustpils novadā nav notāra, Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos 

sniedz palīdzību mantojumu lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara 

apliecinājumus un citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus, nodrošinot pakalpojumus Krustpils 

novada iedzīvotājiem (darījuma akta projektu sagatavošana, apliecināšana, testamentu sastādīšana 

un atsaukšana, pilnvaru sagatavošana, apliecināšana un atsaukšana, kopiju, norakstu, izrakstu 

pareizības apliecināšana, nostiprinājuma lūgumu sastādīšana, parakstu apliecināšana u.c.). 

Kopā veikti 292 apliecinājumi: 

 Atašienes pagasta pārvaldē - 78 apliecinājumi, 

 Mežāres pagasta pārvaldē - 21 apliecinājumi, 

 Kūku pagasta pārvaldē - 69 apliecinājumi, 

 Krustpils pagasta pārvaldē - 27 apliecinājumi, 

 Variešu pagastā - 56 apliecinājumi 

 Vīpes pagasta pārvaldē - 41 apliecinājumi, kopsummā iekasējot valsts nodevu 

Krustpils novada budžetā 2 871,38 EUR.  

Darījumu dokumentiem, kuri tiek sagatavoti Bāriņtiesā, ir jāiegulda liels darba apjoms. 

Sagatavojot dokumentu projektus, tiek pārbaudītas datu bāzes par personām, par īpašumiem, kā arī 

to, vai personai ir rīcībspēja. Par ziņu pārbaudi datu bāzē atsevišķas nodevas netiek iekasētas. Daļa 

dokumentu, ņemot vērā personas veselības stāvokli, tiek apliecināti pie iedzīvotājiem dzīvesvietā, 

par ko papildus maksa netiek iekasēta.  

Papildus iedzīvotājiem tiek sniegta palīdzība prasības sniegšanai tiesā par uzturlīdzekļu 

piedziņu (sniegtas mutiskas konsultācijas un bez maksas sagatavoti prasības pieteikumi), sniegtas 

bezmaksas konsultācijas par paternitātes noteikšanu, apstrīdēšanu, laulības šķiršanu, mantojuma 

nokārtošanu, bērnu dzīvesvietas noteikšanu u.c. 

Arhīvs 

Bāriņtiesai ir arhīvs, kurā glabājas pastāvīgi, ilgtermiņa, īstermiņa glabājamās lietas, 

adopcijas lietas, testamenti, darījumi, pilnvaras u.c. dokumenti. Bāriņtiesā ir reģistrācijas žurnāli, 

kuros  regulāri tiek aktualizēti ieraksti par uzsāktajām lietām, par lietas virzību un par lietās 

pieņemtajiem lēmumiem. 
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Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus kļūt par audžuģimeni, viesģimeni vai aizbildni, dāvājot 

iespēju bērniem augt vai ciemoties ģimeniskā vidē! 

 

Antūžu pamatskola 

Antūžu pamatskola ir Krustpils novada speciālā izglītības iestāde, kura īsteno speciālās 

izglītības programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un nodrošina diennakts 

uzturēšanos mācību iestādē.  

2015. gada maijā skola tika akreditēta līdz 2021. gada 18. maijam.  

Skola īsteno trīs speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām, trīs speciālās pirmskolas izglītības programmas un vienu profesionālās pamatizglītības 

programmu: 

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(kods 21015811) 

 speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911)  

 speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 

21015921) 

 profesionālā pamatizglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi” (kods 22811021) 

kvalifikācija „Virtuves darbinieks” 

 speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)  

 speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods 01015811) 

 speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem (kods 01015611) 

Skolas darbības mērķi ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas 

nodrošinātu valsts speciālās pamatizglītības mērķu un uzdevumu izpildi.  
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2018./2019. mācību gadā Antūžu speciālajā internātpamatskolā mācījās 82 izglītojamie. 

Antūžu speciālo internātpamatskolu 2019. gadā absolvēja 9 izglītojamie.  

2019./2020. m.g. uz 1. septembri Antūžu pamatskolā mācās 82 izglītojamie, uz 2020. gada 2. 

janvāri 82 izglītojamie, ir 16 klašu komplekti, 7 audzināšanas grupas, tai skaitā pirmsskolas. 2019. 

gada septembrī skolā tika uzņemti 9 izglītojamie.  

Izglītojamo skaits ir nemainīgs salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, jaunieši pēc 9. klases 

absolvēšanas labprāt turpina mācības mūsu iestādē. Profesionālās izglītības programmas 

izglītojamie veiksmīgi apgūst amata prasmes prakses uzņēmumos, no kuriem skola saņem pozitīvas 

atsauksmes par pilnvērtīgu zināšanu apguvi mācību procesā izglītības iestādē.  

Problēmas rada mazais skolēnu skaits klasēs, kā rezultātā esam spiesti veidot apvienotās 

klases, kas ievērojami sarežģī mācību procesu. 

Liela daļa izglītojamo nāk no maznodrošinātajām, daļa arī no nelabvēlīgajām ģimenēm. 

Skolas internātā dzīvo 56 izglītojamie un saņem siltu uzturu četras reizes dienā. Programmu 

21015911 un 21015921 izglītojamie, kuru vecāki izteikuši vēlmi, lai bērni katru dienu pēc stundām 

dotos mājup, šī iespēja ik dienas tiek nodrošināta, proti, – saskaņā ar grafiku bērni no rīta tiek atvesti 

uz skolu un pēc stundām nogādāti mājās. Pārējiem izglītojamajiem pirmdienās un piektdienās tiek 

nodrošināts transports nokļūšanai uz skolu un Jēkabpili. No Jēkabpils līdz tālākai dzīvesvietai 

skolēni tiek nodrošināti ar brīvbiļetēm. Četriem izglītojamajiem tiek nodrošināta mājas apmācība. 

Prakses laikā profesionālās izglītības izglītojamie tiek nodrošināti ar specapģērbu, kā arī 

atmaksājam ceļa un pusdienu izdevumus. 

Skolotāji strādā pēc IZM mācību priekšmetu programmām, kā arī skolotāju atbilstoši skolas 

mērķim un uzdevumiem izstrādātām un izglītības iestādes vadītāja apstiprinātām mācību 

programmām. Programmās 21015911 un 21015921 skolotāji strādā pēc mācību priekšmetu 

programmām, kurās akcentēts individuālais darbs ar skolēniem. Programmās 21015911 un 

21015921 izglītojamajiem ir individuālie izglītības plāni, kuri tiek saskaņoti ar vecākiem, regulāri 

pārskatīti un pilnveidoti atbilstoši izglītojamo mācību rezultātiem. Pedagogi lielu vērību pievērš gan 

mācību, gan ārpusstundu darba pilnveidei. Izglītojamie, atbilstoši spējām, piedalās organizētajos 

pasākumos arī ārpus skolas.  
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Lai pedagogi varētu kvalitatīvi un inovatīvi strādāt, skolotājiem tiek nodrošinātas iespējas 

apmeklēt kvalifikācijas celšanas kursus. Lai pilnvērtīgāk izprastu normatīvajos aktos izvirzītās 

prasības, skolas administrācija atbalstījusi arī saimnieciskā personāla dalību kursos un semināros 

grāmatvedības, lietvedības, medicīnas, ugunsdrošības, elektrodrošības un sanitāri higiēnisko prasību 

jomās.  

Skolā strādā 32 pedagogi, no tiem 15 maģistri, un 26 tehniskie darbinieki (tai skaitā 4 

sezonas kurinātāji). Darbinieku kolektīvs lielāko daļu ir nemainīgs. Vairums darbinieku ir pieredzes 

bagāti, kuri speciālās izglītības sistēmā ir nostrādājuši vairāk nekā desmit gadus.  

Grāmatvedības darbs tiek veikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

2019. gada ieņēmumus veido: 

 pašvaldības saņemtie transferti       812 945 EUR; 

 pašu ieņēmumi 3 909 EUR; 

Saimnieciskajā gadā iestādes funkciju un uzdevumu izpildei, atbilstoši prioritātēm un 

vajadzībām izmantoti 809 702 EUR, no tiem 1 239 EUR kapitālizdevumu segšanai. Regulāri tiek 

izvērtēts līdzekļu izlietojuma optimālākais risinājums. Preču un pakalpojumu izdevumi segti 113 

042 EUR apmērā. Pedagogu darba slodze un atalgojuma apmērs katru mācību gadu tiek noteikts 

tarifikācijā. Saimnieciskā personāla likmes un atalgojuma apmērs noteikts štatu sarakstā. Patstāvīgi 

darbojas ar rīkojumu nozīmēta iepirkumu komisija un norakstīšanas komisija. 

Katru gadu veicam nelielu kosmētisko remontu kopmītnēs, kā arī skolas telpās. Šo darbu 

veic skolas saimnieciskais personāls. 

2020. gadā ieplānots grīdas remonts skolas sporta zālē 5 000 EUR apmērā no novada 

budžeta. 

 

Informācija par būvniecības norisēm KRUSTPILS novadā 2019. gadā 

Krustpils novada pašvaldībā darbojas Būvvalde. Tā ir izveidota būvniecības pārzināšanai un 

kontrolei Krustpils novada administratīvajā teritorijā. Tai ir deleģētas ar būvniecības pārzināšanu 

saistītas funkcijas - bijušā Jēkabpils rajona teritorijā ietilpstošo novadu pašvaldībām – Aknīstes 

novada, Salas novada, Viesītes novada un Jēkabpils novada pašvaldībām. 



 
 

 

51 

 

 

19. tabula 

Ekspluatācijā nodotie objekti juridiskām personām, kas finansēti no valsts un pašvaldības 

budžeta līdzekļiem, Krustpils novada administratīvajā teritorijā 2019. gadā 

Būves nosaukums, adrese  Pasūtītājs Kopējās 

izmaksas (€) 

1. Ceļa nr. 1 - 14 Prodsala - Uģernieki 

pārbūve, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 
79 699,19 

2. Ceriņu ielas posma pārbūve, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 
22 688,58 

3. Gājēju un veloceliņa izbūve, Kūku 

pagasts, Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 
279 294,48 

4. Meliorācijas sistēmu atjaunošana; 

“Mežāre”, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 
98 265,36 

5. Kanalizācijas notekūdeņu sistēmas 

izbūve; Vīpes ciems, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 
17 870,34 

6. Lietus ūdens novadīšanas risinājumu 

izstrāde un autostāvvietu izbūve; 

Atašienes pagasts, Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 
22 989,83 

7. Valsts nozīmes ūdensnotekas 

Kārklupīte atjaunošana; Krustpils 

pagasts, Krustpils novads 

VSIA “ZMNĪ” 245 979,91 

8. Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu 

pārbūve pie Vīpes pamatskolas; Vīpes 

pagasts, Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 
31 610,83 

Avots: Krustpils novada Būvvaldes dati 

Salīdzinot ar 2018. gadu ekspluatācijā pieņemto objektu skaits juridiskām personām ir 

palielinājies. 

20. tabula 

Ekspluatācijā nodotie objekti par privātajiem līdzekļiem Krustpils novada administratīvajā 

teritorijā 2019. gadā 

Būves nosaukums, adrese  Kopējās 

izmaksas (€) 

1. Augstā spiediena sadales gāzes vada jaunbūve pa autoceļiem no 

pievienošanās vietas līdz pievadam; “Lidlauks”, Krustpils pagasts, 
46 742,37 
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Krustpils novads,  

2. Graudu glabātuves un noliktavas ēkas jaunbūve, Liepu iela 4, 

Atašiene, Atašienes  pagasts, Krustpils novads 
75 726,43 

3. Dzīvojamās mājas pārbūve, Zīlānu iela 92, Zīlāni, Kūku pagasts, 

Krustpils novads 
30 000,00 

4. Ģimenes mājas un saimniecības ēkas jaunbūve, „Silavrasas”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads 
114 000,00 

5. Ražošanas ēkas jaunbūve, “Palejnieku Oši”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads 
104 800,22 

6. Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas pārbūve par fitnesa zāli,  

“Zīlāni”, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads 
33 399,49 

7. Dzīvojamās mājas jaunbūve,  “teteri”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads 
70 000,00 

8. Administratīvās ēkas un ražošanas ēkas pārbūve, “Ābeles”, 

Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads 
44 850,00 

9. Apaļkoku hidrotermiskās apstrādes baseina jaunbūve, “RSV 

Lidlauks”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 
246 269,77 

10. Tvaika katlumājas jaunbūve, “RSV Lidlauks”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads 
2 832 752,01 

11. Finiera ražošanas ceha jaunbūve, “RSV Lidlauks”, Krustpils  

pagasts, Krustpils novads 
2 333 329,20 

12. Finiera ražošanas kompleksa inženiertehniskās apgādes objektu 

būvniecība, “RSV Lidlauks”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 
1 029 199,74 

13. Meža autoceļa “Jaunais Plantācijas ceļš” pārbūve, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads 
204 706,01 

14. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku pārbūve (1. kārta-

dzīvojamā māja), “Kristapi”, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads 
10 000,00 

15. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku pārbūve (1. kārta-

saimniecības ēkas), “Kristapi”, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils 

novads 

2 000,00 
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Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 iepriekšējos divos gados un kārtējā gadā plānotie pasākumi 

2019. gadā Krustpils novada pašvaldības darbs bija vērsts uz mūsu novada iedzīvotāju dzīves 

vides kvalitātes uzlabošanu. Šim mērķim tika izmantots ne tikai no Eiropas Savienības struktūrfondiem 

un citiem avotiem piesaistītais finansējums, bet arī novada budžetā paredzētie līdzekļi Investīciju plānā 

iekļautajiem pašvaldības projektiem. 

Projekta nosaukums 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Kopējā 

summa, 

EUR 

Projekta plānotie darbības rezultāti 

un to rezultāts 

Projekta 

īstenošanas 

vieta 

Lietus ūdeņu 

novadsistēmas un auto 

stāvvietas izbūve 

Atašienes centrā pie 

kultūras nama 

izmantojot videi 

draudzīgus risinājumus  

11.02.2019 - 

07.11.2019. 

22 989,83 Izstrādāts būvprojekts, izbūvēta lietus 

ūdens novadsistēma un auto stāvvieta 

pie Atašienes kultūras nama pielietojot 

videi draudzīgus risinājumus 

(būvprojekta 1. kārta) 

Atašienes 

pagasts 

Sporta un brīvā laika 

pavadīšanas iespēju 

dažādošana pie Brāļu 

Skrindu Atašienes 

vidusskolas (ELFLA) 

21.06.2018.-

01.11.2019. 

6 912,00 Sporta laukums tika papildināts ar 6 

dažādiem āra trenažieriem, 3 soliem un 

3 atkritumu urnām. 

Atašienes 

pagasts 

Labiekārtošanas darbi 

pie Atašienes pagasta 

pārvaldes ēkas  

30.09.2019. - 

31.12.2020. 

21 344 Veikti celiņu un lieveņu atjaunošanas 

darbi pie pārvaldes ēkas. 2019. gadā 

izstrādāta būvniecības dokumentācija, 

būvniecība  - 2020. gadā. 

Atašienes 

pagasts 

Sabiedriskā centra 

izveide Variešu ciemā - 

ēkas energoefektivitāti 

un vidi uzlabojoši 

būvdarbi pašvaldības 

īpašumā "Kokles" 

01.06.2019.-

31.10.2019. 

15 105,67 Izveidots sabiedriskais centrs 

mūžizglītības, NVO, nemateriālā 

kultūras mantojuma saglabāšanas 

pakalpojuma nodrošināšanai 

Variešu 

pagasts 
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Vienota stila 

informatīvo stendu 

izveide Krustpils 

novada pagastos 

25.06.2018.-

26.04.2019. 

8 663,6 Projekta ietvaros izgatavoti un novietoti 

10 informatīvie stendi Krustpils novada 

pagastos 

Krustpils 

novads 

Asfaltētā laukuma pie 

ēkas Kalmītes 

atjaunošana 

27.09.2019.-

31.10.2019. 

23 998,14 Atjaunots asfaltbetona segums Krustpils 

pagasts 

Sūnu pamatskolas 

mācību korpusa 

energoefektivitātes un 

telpu mikroklimata 

uzlabošana 

15.06.2019.-

20.09.2019. 

18 180,86 Uzlabots mācību telpu mikroklimats, 

uzstādot ventilācijas sistēmu mācību 

korpusa 1. stāvā. 

Kūku 

pagasts 

Sūnu pamatskolas 

pagalma labiekārtošana 

15.06.2019.- 

31.07.2019. 

11 064,58 Labiekārtots skolas pagalms, ieklāts 

jauns segums 

Kūku 

pagasts 

Baļotes ezera 

apsaimniekošanas 

pasākumu veikšana 

01.03.2019.-

31.05.2020. 

19 387,39 Baļotes ezerā tiks veikti krasta 

attīrīšanas un sakopšanas darbi - tiks 

veikta niedru apauguma novākšana un 

piesērējuma tīrīšana, kā arī tiks 

labiekārtota tauvas josla. Īstenojot 

projekta iesniegumā plānotās aktivitātes, 

tiks uzlabota  ūdenstilpes ekoloģiskais 

stāvoklis, kā arī tiks nodrošināta 

publiska pieejas vieta Baļotes ezeram. 

Kūku 

pagasts 

Atver durvis sadarbībai 09.08.2019.-

08.12.2019. 

2 646,00 Izstrādāts modelis un rīcības plāns 

plānveida un strukturētai Krustpils 

novada jauniešu, darbā ar jaunatni 

iesaistīto personu pašvaldībā un 

jaunatnes jomā strādājošo nevalstisko 

organizāciju sadarbībai.  

Krustpils 

novads 

Veselības veicināšanas 

un slimību profilakses 

pasākumi Krustpils 

01.01.2019.-

31.12.2019. 

23 139,52 Organizēti veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumi Krustpils 

novada iedzīvotājiem  

Krustpils 

novads 
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novada iedzīvotājiem 

Krustpils novada 

jaunatnes politikas 

attīstības plāna izstrāde 

20.03.2019.-

31.12.2019. 

700,00 Izstrādāta Krustpils novada jaunatnes 

politikas attīstības plāns 2020. - 2026. 

gadam  

Krustpils 

novads 

Katlu telpas 

pārplānošana un 

apkures sistēmas 

atjaunošana Vecajā 

Sūnu skolā 

2018. - 2019. 48 944,03 Uzstādīts granulu katls, izbūvēta katlu 

telpa un ugunsdrošības sistēma, 

uzstādīta radiatoru apkures sistēma visā 

ēkā 

Kūku 

pagasts 

Ceļa 1-14 Prodsala-

Uģērnieki pārbūve 

26.10.2018.-

10.06.2019. 

79 699,19 Rekonstruēts pašvaldības autoceļš 1,30 

km garumā 

Krustpils 

pagasts 

Asfaltbetona ielu 

seguma atjaunošana 

Prižu avēnijā 1,9 km 

garumā 

03.06.2019.- 

15.08.2019. 

123 034,71 Veikta asfaltbetona seguma atjaunošana 

Prižu avēnijā 

Krustpils 

pagasts 

Asfaltbetona ielu 

seguma izbūve Ceriņu 

ielā 110 m garumā 

19.04.2017.- 

12.09.2019. 

22 688,58 Veikta asfaltbetona seguma izbūve 

Ceriņu ielā 

Atašienes 

pagasts 

Gājēju un veloceliņa 

izbūve no Spunģēniem 

līdz Jēkabpils pilsētai 

(zemes lietu 

sakārtošana apbūves 

tiesībām un 

projektēšana) 

2016. - 2019. 37 828,34 Izbūvēts apgaismots gājēju un 

velosipēdistu celiņš no Spunģēniem līdz 

Jēkabpils robežai 2,8 km garumā. 2019. 

gadā veikta projektēšana, būvniecība 

plānota 2020. gadā 

Krustpils 

pagasts 

Gājēju un veloceliņa 

izbūve no Zīlānu ciema 

līdz Jaunās muižas 

ciemam (ietverot - 

Esošo gājēju celiņu 

apgaismes armatūru 

nomaiņa Kūku pagastā 

- Zīlānu ciemā uz LED 

23.03.2018. - 

30.08.2019. 

279 294,48 Izbūvēts  gājēju un velosipēdistu celiņš 

no Jaunās Muižas ciema līdz Zīlānu 

ciemam 1,15 km garumā, uzstādītas 

LED tehnoloģiju apgaismes armatūras 

uz izbūvētajiem celiņa posmiem Zīlānu 

un Jaunās muižas ciemos 

Kūku 

pagasts 
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tehnoloģijām) 

Energoefektīva ielu 

apgaismojuma 

ierīkošana Kūku ciemā  

19.03.2019.-

09.10.2019 

35 639,04 Esošā apgaismojuma tīkla rekonstrukcija 

un jaunu apgaismojuma tīkla izveide 

Kūku ciemā 

Kūku 

pagasts 

Energoefektīva ielu 

apgaismojuma 

ierīkošana Jaunās 

Muižas ciemā (1. kārta) 

21.06.2018.-

01.11.2019 

11 529,89 Uzstādīti 7 LED tehnoloģiju gaismekļi 

un ierīkots apgaismojums 

Kūku 

pagasts 

Energoefektīva ielu 

apgaismojuma 

ierīkošana Zīlānu ciemā 

(1. kārta) - Sarmas, 

Dārzupītes  ielā 

2018. - 2019. 28 551 Esošā apgaismojuma tīkla rekonstrukcija 

un jaunu apgaismojuma tīkla izveide 

Zīlānu ciemā - Sarmas un Dārzupītes 

ielā 

Kūku 

pagasts 

Energoefektīva ielu 

apgaismojuma 

ierīkošana Vīpes ciemā 

- Neretas iela, Vārkaļu 

iela, Jaunā iela 

10.04.2019.-

31.10.2019 

  Esošā apgaismojuma tīkla rekonstrukcija 

un jaunu apgaismojuma tīkla izveide 

Vīpes ciemā 

Vīpes 

pagasts 

Energoefektīvas 

apkures sistēmas 

izbūves projektēšana 

(Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskola) 

2019. - 2020. 10 043 Izstrādāts apkures sistēmas izbūves 

būvprojekts 

Atašienes 

pagasts 

Mežāres katlumājas 

šķūņa jumta nomaiņa 2. 

kārta 

2019. 14 215 Veikta Mežāres  katlumājas šķūņa jumta 

nomaiņa 

Mežāres 

pagasts 

Notekūdeņu attīrīšanas 

sistēmu pārbūve pie 

Vīpes pamatskolas 

2018. - 2019. 31 962 Veikta notekūdeņu attīrīšanas sistēmu 

pārbūve pie Vīpes pamatskolas 

Vīpes 

pagasts 
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Meliorācijas sistēmas 

atjaunošana "Mežāre" 

Mežāres pagastā 

2018. - 

24.10.2019 

98 265,36 Sakārtota un atjaunota pašvaldības 

nozīmes meliorācijas sistēma 

Mežāres 

pagasts 

Zivju resursu 

aizsardzība Krustpils 

novada ūdenstilpēs 

2019. gadā 

07.05.2019.-

26.11.2019. 

20 644,00  Iegādāta videonovērošanas kamera, 

binokli un kvadricikls. 

Krustpils 

novads 

Līdaku mazuļu 

ielaišana Krustpils 

novada Marinzejas 

ezerā 2019. gadā 

02.04.2019.-

31.10.2019. 

3 388,00 7000 līdaku mazuļu iegāde un ielaišana 

Marinzejas ezerā 

Krustpils 

novads 

Līdaku mazuļu 

ielaišana Krustpils 

novada Baļotes ezerā 

2019. gadā 

02.04.2019.-

31.10.2019. 

8 276,40 1800 līdaku mazuļu iegāde un ielaišana 

Baļotes ezerā 

Krustpils 

novads 

Līdaku mazuļu 

ielaišana Krustpils 

novada Laukezerā 

2019. gadā 

02.04.2019.-

31.10.2019. 

2 420 5000 līdaku mazuļu iegāde un ielaišana 

Laukezerā 

Krustpils 

novads 

Līdaku mazuļu 

ielaišana Krustpils 

novada Ildzenieku 

ezerā 2019. gadā 

02.04.2019.-

31.10.2019. 

1 258,40 2600 līdaku mazuļu iegāde un ielaišana 

Ildzenieku ezerā 

Krustpils 

novads 

Zivju resursu 

aizsardzība Krustpils 

novada ūdenstilpēs 

2019. gadā, 2. kārta 

01.10.2019.-

28.11.2019. 

7 950,00 videonovērošanas kameru, kas paredzēta 

zvejas noteikumu pārkāpumu fiksēšanai. 

Krustpils 

novads 

Zivju resursu 

aizsardzība Krustpils 

novada ūdenstilpēs 

2019. gadā, 3. kārta 

12.11.2019.-

30.11.2019. 

5 249,80 Iegādāts drons jeb bizpilota lidaparāts, 

planšetdators  un maza kompaktkamera 

ar piederumiem – akumulatora baterija, 

ādas maciņš/futlāris un atmiņas karte. 

Krustpils 

novads 

Projekts "Proti un 

Dari!" 

23.09.2016.-

31.10.2021. 

5 520,24 Darbs ar NEET jauniešiem Krustpils 

novads 
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Ģimenes spēks ir kopā 

būt! 

02.09.2019.-

29.11.2019. 

5 170,00 Projekta ietvaros plānotas četras 

aktivitāšu dienas  - Mierpilno norišu 

diena, Radošo aktivitāšu diena, Gardās 

darbošanās diena, Kopīgo piedzīvojumu 

diena 

Krustpils 

novads 

Asotes pilskalna 

teritorijas 

labiekārtošana 

pieejamības 

apmeklētājiem 

uzlabošanai 

01.04.2019.-

31.08.2019. 

2 856 Uzstādītas trepes uz Asotes pilskalna 

laukumu (projektu līdzfinansē Daugavas 

Savienības fonds) 

Kūku 

pagasts 

Ieraugi un atklāj no 

jauna 

01.04.2019.-

31.12.2019. 

793 Uzstādītas 3 norādes zīmes Daugavas 

upes krastā un viena norāde uz salas 

Vīpes 

pagasts, 

Krustpils 

pagasts, 

Kūku 

pagasts  

Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska 

jaunieši iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu 

projektos 

22.05.2019.-

31.08.2020. 

4 600,00 PMP riska jauniešu motivācijas 

palielināšana turpināt izglītību 

Krustpils 

novads 

Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārraukšanas 

samazināšanai 

"Pumpurs" 

2019. 35 858,08 Projektu īsteno Variešu sākumskola, 

Krustpils, Sūnu, Mežāres, Vīpes 

pamatskolas, Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskola, individuāls atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riska grupas izglītojamiem 

Krustpils 

novads 

 

2020. gadā plānotie projekti 

Konkursa “Ģimenei 

draudzīgākā pašvaldība 

2019” naudas balvas 

izlietojums atbalsta 

pasākumiem ģimenēm 

2020. 6 000   Krustpils 

novads 
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ar bērniem 2020. gadā 

Ūdenssaimniecības 

attīstība Atašienes 

pagasta Atašienes 

ciemā – dzeramā ūdens 

ņemšanas vietas 

atjaunošana 

2020. 10 000 Ūdens atdzelžošanas iekārtas 

atjaunošana ūdens kvalitātes 

uzlabošanai un filtrējošo iekārtu 

darbības nodrošināšanai 

Atašienes 

pagasts 

Cietā seguma 

izveidošana Spunģēnu 

ciemā Braslavas ielai 

2020. 45 000 Izveidots asfaltbetona segums 

Braslavas ielā ( projektēšana + 

pārbūve) 

Krustpils 

pagasts 

Cietā seguma 

izveidošana Spunģēnu 

ciemā Zaķu ielai 

2020. 20 000 Izveidots asfaltbetona segums Zaķu 

ielā ( projektēšana + pārbūve) 

Krustpils 

pagasts 

Elektroinstalācijas 

atjaunošana Sūnu 

pamatskolā 

2020. 20 000 Atjaunota elektroinstalācija Sūnu 

pamatskolas ēkā 

Kūku pagasts 

Pašvaldības ceļa nr. 

118 Jaunmuižas iela 

lietus ūdens novades, 

energoefektīva 

apgaismojuma un 

asfaltbetona seguma 

izbūve 

2020. - 2021. 65 000 Izbūvēta lietus ūdens novade, 

energoefektīvs apgaismojums un 

asfaltbetona segums Jaunmuižas ielai 

Kūku pagasts 

Ūdensvada atjaunošana 

Variešu pagasta Antūžu 

ciemā 

2020. 35 000 Ūdensvada atjaunošana Antūžu ciemā 

(jauna posma no ūdens ņemšanas 

vietas līdz kultūras namam izbūves 

projektēšana un izbūve) 

Variešu 

pagasts 

Atpūtas laukuma 

labiekārtošana 

Krustpils novada 

Spunģēnu ciemā 

09.03.2020.-

31.08.2020. 

7 577,08 Tiks uzstādīti 4 āra trenažieri Krustpils 

pagasts 
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Sabiedrības 

informēšana par zivju 

resursu pētījumiem, to 

racionālu un saudzīgu 

izmantošanu, 

atražošanu un 

aizsardzību, veidojot 

publikāciju ciklu 

reģionālajā laikrakstā 

24.03.2020.-

30.11.2020. 

7 623 reģionālajā laikrakstā “Brīvā Daugava” 

tiks veidots publikāciju cikls par zivju 

resursu saglabāšanu, to racionālu un 

saudzīgu izmantošanu, atražošanu un 

aizsardzību 

Krustpils 

novads 

Sabiedrības 

informēšanas pasākuma 

organizēšana Krustpils 

novada Baļotes ezera 

zivju resursu 

racionālākai un 

saudzīgākai 

izmantošanai 

24.03.2020.-

30.11.2020. 

1 250 Tiks izdots informatīvs bukletu par 

Baļotes ezera apsaimniekošanu, zivju 

resursiem un vides aizsardzību. 

Kūku pagasts 

Krustpils novada 

pašvaldības grants ceļu 

4-4 "Joksti-

Agrārbanka", 1-10 

"Skudraine-

Ganukrogs", 6-8 

"Pēternieki-Gravāni-

Zīlāni", 3(4)-15 

"Mežāre - Atašienes 

pagasta robeža", 5-6 

"Landzāni-Ezermuiža" 

pārbūve 

05.03.2020.-

18.12.2020. 

555 447,75 Veikta Krustpils novada pašvaldības 

grants ceļu 4-4 "Joksti-Agrārbanka", 1-

10 "Skudraine-Ganukrogs", 6-8 

"Pēternieki-Gravāni-Zīlāni", 3(4)-15 

"Mežāre - Atašienes pagasta robeža", 

5-6 "Landzāni-Ezermuiža" pārbūve 

Atašienes, 

Krustpils, 

Kūku, 

Mežāres, 

Vīpes pagasts 

Līdaku mazuļu 

ielaišana Krustpils 

novada Marinzejas 

ezerā 2020. gadā 

24.03.2020.-

30.10.2020. 

3 220,00 7000 līdaku mazuļu iegāde un 

ielaišana Marinzejas ezerā 

Krustpils 

novads 

Līdaku mazuļu 

ielaišana Krustpils 

novada Ildzenieku 

ezerā 2020. gadā 

24.03.2020.-

30.10.2020. 

1 196,00 2600 līdaku mazuļu iegāde un 

ielaišana Ildzenieku ezerā 

Krustpils 

novads 
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Līdaku mazuļu 

ielaišana Krustpils 

novada Laukezerā 

2020. gadā 

24.03.2020.-

30.10.2020. 

2 300 5000 līdaku mazuļu iegāde un 

ielaišana Laukezerā 

Krustpils 

novads 

Zandartu mazuļu 

ielaišana Krustpils 

novada Baļotes ezerā 

2020. gadā 

24.03.2020.-

30.10.2020. 

5 220,00 18000 zandartu mazuļu iegāde un 

ielaišana Baļotes ezerā 

Krustpils 

novads 

Energoefektīvas 

apkures sistēmas 

izbūve Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskolai 

2020. - 2021. 150 000,00 Izbūvēta energoefektīva apkures 

sistēma izglītības iestādes ēkās, 

uzstādīts granulu apkures katls 

Atašienes 

pagasts 

Ūdenssaimniecības 

attīstība Atašienes 

pagasta Atašienes 

ciemā - dzeramā ūdens 

ņemšanas vietas 

atjaunošana 

2020. 10 000,00 Ūdens atdzelžošanas iekārtas 

atjaunošana ūdens kvalitātes 

uzlabošanai un filtrējošo iekārtu 

darbības nodrošināšanai 

Atašienes 

pagasts 

Asfaltbetona seguma 

izbūve autostāvvietā 

pie Atašienes kultūras 

nama 

2020. 13 000,00 Izbūvēts asfaltbetona segums 

autostāvvietā pie Atašienes kultūras 

nama 

Atašienes 

pagasts 

Labiekārtošanas darbi 

pie Atašienes pagasta 

pārvaldes ēkas 

2020. 24 000,00 Veikti celiņu  atjaunošanas darbi pie 

Atašienes pagasta pārvaldes ēkas 

Atašienes 

pagasts 

Dabas un skaņu 

terapijas taka 

Marinzejas muižas 

parkā 

2020. 35 470,00 Ierīkota atpūtas taka Marinzejas 

muižas pils parkā ar kultūrvēstures 

pieminekļu uzturēšanas prasībām 

atbilstoša risinājuma vides 

infrastruktūru 

Atašienes 

pagasts 

Jumta seguma nomaiņa 

Māras ielā 3 

2020. 7 000,00 Pašvaldības īpašuma saglabāšana, 

uzturēšana un apsaimniekošana. 

Atašienes 

pagasts 
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Informatīvā stenda 

“NESTEIDZIES, 

PIESTĀJ UN 

PARAUGIES 

APKĀRT!”  

atjaunošana 

2020. 1 209,00 Asotes pilskalna pakājē atjaunots 

informācijas stends (stenda 

konstrukcija, vizuālā  informācija)  

Kūku pagasts 

Primārās veselības 

aprūpes infrastruktūras 

uzlabošana ģimenes 

ārsta praksē Krustpils 

novada Kūku ciemā 

2020. 20 500,00 Tiks izbūvēts sanitārais mezgls 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tiks 

atjaunots grīdas segums, 

elektroinstalācija un apgaismojums, 

tiks uzstādītas ārdurvis un iekštelpu 

durvis. 

Kūku pagasts 

Mežāres kultūras nama 

un pagasta pārvaldes 

ēkas pārbūve 

energoefektivitātes 

paaugstināšanai 

14.05.2019.-

14.05.2021 

718 451 Tiks veikta Mežāres KN un pagasta 

pārvaldes ēkas energoefektivitātes 

uzlabošana, iekšējo inženiertehnisko 

komunikāciju - apkure, datortīklu, 

drošības signalizācijas tīklu, 

elektroapgādes un apgaismojuma tīklu 

atjaunošana 

Mežāres 

pagasts 

Krēslu un grīdas 

seguma nomaiņa 

Mežāres KN lielajā 

zālē 

2020. 38 000,00 Veikta grīdas virsmas sagatavošana 

linoleja klājumam, ieklāts akustisks 

linolejs, veikta krēslu nomaiņa KN 

lielajā zālē. 

Mežāres 

pagasts 

Gājēju un veloceliņa 

izbūve no Spunģēniem 

līdz Jēkabpils pilsētai 

(būvdarbi) 

2020. - 2021. 722 035,80 Izbūvēts gājēju un veloceliņš no 

Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētas 

robežai. 

Krustpils 

pagasts 

Pašvaldības ceļu Nr.1-

18 Lopdārzi – Kaķīšu 

ferma un Nr.1-19 

Sietnieki – 

Lopdārzi pārbūve 

piekļuves 

nodrošināšanai pie 

militārās bāzes 

2020. - 2021. 10 000,00 Projektēšanas darbi, ko finansē 

Aizsardzības ministrija 

Krustpils 

pagasts 
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Pašvaldības ceļa 1 - 48 

"Ceļš pie Oglēm" 

atjaunošana 

2019. - 2020. 26 000,00 Ceļa posma seguma atjaunošana  Krustpils 

pagasts 

Stāvlaukuma pretī 

Vīpes pagasta 

pārvaldes ēkai pārbūve 

07.06.2019.-

26.06.2020. 

61 889,22 Labiekārtots stāvlaukums pie Vīpes 

pagasta pārvaldes ēkas. 2019. gadā 

izstrādāta būvniecības dokumentācija, 

būvniecība  - 2020. gadā. 

Vīpes pagasts 

Ēkas “Vālodzīte” un tai 

pieguļošās teritorijas 

atjaunošana  - 

projektēšana 

2020. 15 000,00 Veikta ēkas “Vālodzīte” atjaunošana, 

tai skaitā veikta ārsienu, jumta un 

cokola siltināšana, lietusūdeņu 

novadīšanas sistēmas pārbūve, 

pieguļošās teritorijas labiekārtošana 

t.sk. piebraucamā ceļa atjaunošana  

(projekta dokumentācijas izstrāde) 

Vīpes pagasts 

Māsānu kapsētas 

teritorijas nožogojuma 

atjaunošana 

2020. 7 000,00 Atjaunots Māsānu kapsētas teritorijas 

nožogojums 

Vīpes pagasts 

Ēkas “Vālodzīte” 

pieguļošās teritorijas 

labiekārtošana 

2020. 30 000,00 Veikta ēkas “Vālodzīte”  pieguļošās 

teritorijas labiekārtošana - atjaunots 

piebraucamā ceļa un celiņa uz kultūras 

namu segums. 

Vīpes pagasts 

Ielu apgaismojuma 

izveide Variešu pagasta 

Antūžu ciemā 

18.06.2019.-

31.08.2020. 

6 952,23 Energoefektīva ielu apgaismojuma 

izveide Antūžu ciemā 

Antūžu ciems, 

Variešu 

pagasts,  

Ielu apgaismojuma 

izveide Variešu pagasta 

Medņu ciemā 

18.06.2019.-

31.08.2020. 

7 092,53 Energoefektīva ielu apgaismojuma 

izveide Medņu ciemā 

Medņu ciems, 

Variešu 

pagasts,  

Ūdensvada atjaunošana 

Variešu pagasta Antūžu 

ciemā 

2020. 35 000,00 Ūdensvada atjaunošana Antūžu ciemā 

(jauna posma no ūdens ņemšanas 

vietas līdz kultūras namam izbūves 

projektēšana un izbūve) 

Variešu 

pagasts, 

Krustpils 

novads 
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Ilgtspējīgas vides 

pārvaldības sistēmas 

attīstība vides risku 

mazināšanai Zemgales 

reģiona dabas teritorijās 

un Nacionālajā parkā 

"Braslavas ezeri" 

2020. - 2022. 126 542,00 Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas 

izstrāde, lai ierobežotu iespējamos 

riskus, kā arī samazinātu zaudējumus 

un vides ārkārtas situāciju sekas. Tiks 

pilnveidota civilās aizsardzības 

materiāltehniskā bāze, kā arī apmācīts 

atbildīgo iestāžu personāls. 

 Krustpils 

novads 

Veselības veicināšanas 

un slimību profilakses 

pasākumi Krustpils 

novada iedzīvotājiem 

2020. - 2023. 53 479,00 Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses aktivitātes 

Krustpils 

novads 

Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārraukšanas 

samazināšanai 

"Pumpurs" 

2017. - 2022. 44 379,00 Projektu īsteno Variešu sākumskola, 

Krustpils, Sūnu, Mežāres, Vīpes 

pamatskolas, Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskola, individuāls atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riska grupas izglītojamiem 

Krustpils 

novads 

Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska 

jaunieši iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu 

projektos 

18.03.2020.-

2021. 

13 800,00 PMP riska jauniešu motivācijas 

palielināšana turpināt izglītību 

Krustpils 

novads 

Atbalsts izglītojamo 

individuālo 

kompetenču attīstībai 

2017. - 2022. 29 827,00 Projektu īsteno Krustpils pamatskola, 

Variešu sākumskola un Sūnu 

pamatskola. Lai attīstītu vispārējās 

izglītības iestāžu prasmes strādāt ar 

individualizēto pieeju, veicinot 

izglītojamo kompetenču attīstību. 

Krustpils 

novads 

Kompetenču pieeja 

mācību saturā 

2020. 1 000,00 Projektu īsteno Krustpils pamatskola. 

Nodrošināta kompetenču pieeja 

mācību saturā 

Krustpils 

pamatskola 

Nodarbināto personu 

profesionālās 

kompetences pilnveide 

2020. 150,00 SAM 8.4.1. projekts, (Projekta 

īstenotājs - VIAA), pašvaldība sniedz 

informatīvo atbalstu 

Krustpils 

novads 
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Darba vidē balstītas 

mācības un mācību 

prakse uzņēmumā  

2020. 500,00 SAM 8.5.1. projekts (Projekta 

īstenotājs LDDK), pašvaldība 

nodrošina prakses iespējas 

mērķauditorijai 

Krustpils 

novads 

Atver sirdi Zemgalē 2020. 8 185,00 Palielināt kvalitatīvu institucionālai 

aprūpei alternatīvu sociālo 

pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu 

pakalpojumu pieejamība personām ar 

invaliditāti un bērniem 

Krustpils 

novads 

Zivju resursu 

aizsardzība Krustpils 

novada ūdenstilpēs 

2020. 25 000,00 Pasākumi zivju resursu aizsardzībai 

Krustpils novada ūdenstilpēs 

Krustpils 

novads 

Vienota stila norāžu 

zīmju izveide Krustpils 

novada pagastos 

2020. 2 000,00 Norāžu uz nozīmīgiem tūrisma 

objektiem uzstādīšana 

Krustpils 

novads 

Projekts "Pa Daugavas 

salām un krācēm" 

01.04.2020.-

31.12.2020. 

1 000 izveidot informatīvu materiālu- 

starpnovadu ūdenstūrisma karti "Pa 

Daugavas salām un krācēm". 

Krustpils 

novads 

Proti un dari! 23.09.2016.-

31.10.2021. 

1 380,06 Atbalsts  jauniešiem vecumā no 15 līdz 

29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, 

nestrādā un neapgūst arodu, attīstīt 

prasmes un veicināt viņu iesaisti 

izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie 

amata meistara, nodarbinātībā.  

Krustpils 

novads 

Starpnovadu un 

starpinstitūciju 

sadarbība jaunatnes 

politikas īstenošanai 

vietējā līmenī 

03.08.2020.-

20.10.2021. 

4 300,00 Veicināt jaunatnes jomā iesaistīto 

personu un institūciju kapacitātes 

stiprināšanu ilgtermiņā. Uzsākt digitālā 

darba ar jaunatni attīstību. 

Krustpils 

novads 

Jauniešu telpu 

labiekārtošana  

2020. 10 000,00 Labiekārtotas telpas jauniešu 

aktivitātēm Krustpils pagastos 

Krustpils 

novads 

Dabas parka 

"Laukezers" 

2020. 7 000,00 Stendi (4 gab.), laipa Krustpils 

novads 
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infrastruktūras 

atjaunošana 

Ēkas Kūkas 36 pārbūve 

- sanitārā mezgla 

izbūve ģimenes ārsta 

praksei paredzētajās 

telpās  

2019. - 2020. 10 000 Izbūvēts sanitārais mezgls ģimenes 

ārsta prakses telpās, nodrošināta 

pieejamība personām ar invaliditāti un 

bērniem. 

Kūku pagasts  

Autostāvvietas izveide 

Krustpils novada Kūku 

pagasta Kūku ciemā 

06.09.2019.-

01.11.2020 

21 898,87 Izbūvēta asfaltbetona seguma 

autostāvvieta 

Kūku pagasts 
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Par veiktajiem un plānotajiem pasākumiem teritorijas attīstības plānu 

īstenošanā, iedzīvotāju un uzņēmēju līdzdalība pašvaldības attīstības 

programmas un teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā 

Krustpils novada pašvaldības galvenie plānošanas dokumenti, uz kuriem balstās 

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

(apstiprināta 2012. gada 19. decembrī), Krustpils novada Attīstības programma 2020. - 2026. 

gadam (apstiprināta 2020. gada 19. februārī) un Krustpils novada teritorijas plānojums 2013. - 

2024. gadam (apstiprināts 2013. gada 17. jūlijā).  

2019. gadā noritēja darbs pie Attīstības programmas 2020. - 2026. gadam un Jaunatnes 

politikas attīstības plāna 2020. - 2026. gadam izstrādes. 

Krustpils novada Attīstības programma 2020. - 2026. gadam 

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. Attīstības programma ir dokuments, ko var 

uzskatīt  par pašvaldības konkrētu aktivitāšu plānu iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai un 

pakalpojumu  sniegšanas uzlabošanai. Programmas būtiskākā sadaļa ir Rīcību plāns 

turpmākajiem 7 gadiem, pēc kura pašvaldība vadās, sagatavojot projektus, piesaistot ES un citu 

fondu finansējumu, plānojot investīcijas un pašvaldības budžetu kopumā.  

2018. gada 19. septembrī Krustpils novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums 

“Par Krustpils novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam izstrādes uzsākšanu” (sēdes 

protokols Nr.9., 1. punkts). Krustpils novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam 

izstrādes ietvaros no 2018. gada decembra līdz 2019. gada februārim tika organizēta Krustpils 

novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, lai noskaidrotu viedokli par novada attīstības iespējām, 

esošajām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī, lai sagatavotu priekšlikumus 

Krustpils novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam izstrādei. Aptaujas anketu bija 

iespējams aizpildīt gan elektroniski, izmantojot pašvaldības tīmekļa vietni www.krustpils.lv, gan 

papīra formātā. Kopumā anketēšanā piedalījās 240 respondenti. Attīstības programmas izstrādes 

ietvaros Krustpils novada pašvaldība rīkoja piecas tematiskās darba grupu sanāksmes, kurās 

diskutēja par konkrētiem uzdevumiem vairākās Krustpils novadam būtiskās nozarēs.  



 
 

 

68 

 

 2019. gada 23. oktobra sēdē tika pieņemts lēmums “Par Krustpils novada attīstības 

programmas 2020. - 2026. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai” (sēdes protokols Nr.13., 5. punkts). Publiskās apspriešanas notika no 2019. gada 

11. novembra līdz 2019. gada 10. 

decembrim ar attīstības, bet 20. un 21. 

novembrī novada pagastos notika Krustpils 

novada attīstības programmas 2020. - 2026. 

gadam publiskā apspriešanas sanāksmes, 

kuras laikā attīstības programmas 

konsultanti, novada domes vadība un 

darbinieki klātesošos iepazīstināja ar 

projektā paredzētajiem risinājumiem.  

2020. gada februārī Krustpils 

novada pašvaldībā notika vadības grupas 

sanāksme, kurā tika izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju un sabiedrības 

priekšlikumi un iebildumi, kā arī tika lemts par attīstības programmas turpmāko izstrādes gaitu, 

un 2020. gada 19. februāra sēdē pieņemts lēmums “Par Krustpils novada attīstības programmas 

2020. - 2026. gadam apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.3., 10. punkts).  

Ar Krustpils novada attīstības programmu 2020. - 2026. gadam var iepazīties Krustpils 

novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.krustpils.lv un 

Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv sadaļā 

“Teritorijas attīstības plānošana”. 

Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. - 2026. gadam 

2019. gadā aktīvs darbs norisinājās pie Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības 

plāna 2020. - 2026. gadam izstrādes. Krustpils novada Jaunatnes politikas plāns 2020. - 2026. 

gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments. Plāna saturs ir izstrādāts saskaņā ar 

Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016. – 2020. gadam, Eiropas Savienības jaunatnes 

stratēģiju 2019. - 2027. gadam, un Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikto bāzes modeli darbam 

ar jaunatni pašvaldībās. Plāna izstrāde tika uzsākta ar 2018. gadā īstenoto Krustpils novada 

jauniešu mērķgrupas statistisko un socioloģisko izpēti, kuras rezultāti apkopoti arī atsevišķā 

pētījuma ziņojumā, kā arī ir pamatā esošās situācijas raksturojumam Jaunatnes politikas plāna 

ietvaros. 2019.  gada 18. jūlijā norisinājās Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 

2020. - 2026. gadam izstrādes darba grupas sanāksme. Sanāksmē piedalījās jaunieši, darbā ar 
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jaunatni iesaistītās personas pašvaldībā, jaunatnes jomā strādājošo nevalstisko organizāciju 

pārstāvji un citas ieinteresētās puses. Darba grupas dalībnieki līdzdarbojās 6 tematiskajos 

virzienos, identificējot aktuālās problēmas un piedāvājot risinājumus Izglītības, Kultūras, 

Veselības, Līdzdalības, Sociālās iekļaušanas un Nodarbinātības jomās. Rudenī norisinājās 

Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. - 2026. gadam rīcības un investīciju 

plāna sanāksme ar jauniešu, darbā ar 

jaunatni iesaistīto personu pašvaldībā, 

jaunatnes jomā strādājošo nevalstisko 

organizāciju pārstāvju līdzdalību. 

Sanāksmes ietvaros tika izstrādāts 

rīcības plāns. Laika periodā no 4. 

novembra līdz 5. decembrim tika 

īstenota Krustpils novada Jaunatnes 

politikas plāna 2020. - 2026. gadam 

publiskā apspriešana. Tās ietvaros saņemtie priekšlikumi tiks izvērtēti un pēc nepieciešamības 

iekļauti plānā. 2020. gada 22. janvārī Krustpils novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols 

Nr. 2, 3. punkts) “Par Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. – 2026. gadam 

apstiprināšanu”. 

Sabiedrības informēšana par teritorijas attīstības jautājumiem 

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” visi Krustpils novada pašvaldības 

plānošanas dokumenti ir publicēti teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS). TAPIS 

nodrošina visu plānošanas līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu teksta un grafisko 

daļu datu uzturēšanu, datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām, teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu uzturēšanu un publicēšanu, teritorijas attīstības plānošanas procesu 

atbalstu, sabiedrisko apspriešanu, elektronisko pakalpojumu saņemšanu, kā arī atbalsta tās 

pašvaldību, reģionu un valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpildei nepieciešama teritorijas 

plānošanas rezultātā tapusī teksta un ģeotelpiskā informācija.  

Pašvaldības tīmekļa vietā www.krustpils.lv ir izveidota sadaļa Sabiedrības līdzdalība, 

kurā tiek publicēta informācija par dažādu plānošanas dokumentu sabiedrības iesaistes 

pasākumiem. 
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Tūrisma attīstība Krustpils novadā 2019. gadā 

Krustpils novada primāro tūristu piesaistes objektu kopējais skaits tradicionālā izpratnē 

nav liels, ja salīdzina ar citiem populāriem tūrisma galamērķiem – pamatā to veido 

kultūrvēsturiskas nozīmes objekti (atsevišķi izdalot valsts un vietējas nozīmes), dabas objekti un 

aktīvās atpūtas vietas. Krustpils novada tūrisma piedāvājumā norādītas 22 dažādi apmeklētāju 

piesaistes objekti. 

Sekundāro tūrisma pakalpojumu klāstu Krustpils novadā veido 7 uzņēmumi – novadā  

darbojas  motelis “Sapnis”,  viesu māja “Avotiņi”, “Akmentiņi”, brīvdienu māja “Celmiņi”, 

“Martaskalns” un lauku māja “Kieģeļmājas”. Novadā darbojas 2 sabiedriskās ēdināšanas 

uzņēmumi - kafejnīca “A12” un “Murdiņš”. 

Samērā maz ir tādu ceļotāju, kas brauc atpūsties tieši uz Krustpils novadu, līdz ar to viena 

no galvenajām mērķauditorijām ir caurbraucēji un atpūtnieki, kas dodas uz citiem galamērķiem. 

Vasaras un ziemas sezonā klientu loks sevišķi neatšķiras – caurbraucēji un pastāvīgie klienti 

iegriežas visa gada garumā. Nakšņošanas sektorā konkurence ir vāja, jo arī piedāvājums ir ļoti 

mazs, ceļotājiem nav daudz izvēles iespēju nakšņošanai. Naktsmītņu piedāvājums vasaras sezonā 

vairāk vērsts uz pasākumu organizēšanu (jubilejas, bērnu ballītes, kāzas, bēres) – šos 

pakalpojumus lielākoties izmanto Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji un  ciemiņi no apkārtējiem 

novadiem. Ziemā vērojams liels klientu apsīkums, savukārt pavasara mēnešos naktsmītņu 

pakalpojumus izmanto semināru dalībnieki, studentu salidojumu dalībnieki, kā arī uzņēmumi, 

kas rīko korporatīvos pasākumus. 

2019. gads Krustpils novadam tūrisma jomā bijis rosīgs, dažādiem notikumiem bagāts. 

Kopā ar plašiem kultūras un sporta pasākumiem pieaudzis kopējais novada apmeklētāju skaits, 

Krustpils  kļūst aizvien atpazīstamāks. Lielākais atpūtnieku pieplūdums novērojams pie 

ūdeņiem, dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem. 

Tūristu TOP 3 objekti Krustpils novadā: 

1. Kristakrūga skatu tornis; 

2. Dabas parks “Laukezers”; 

3. Baļotes ezers. 

Novada naktsmītnēs apmeklējums saglabājies pārsvarā iepriekšējo gadu līmenī, 

palielinoties vasarā. 

2019. gadā īstenotas vairākas tūrisma attīstību veicinošas aktivitātes un pasākumi. 
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Krustpils novada pašvaldība sadarbībā Dabas aizsardzības pārvaldi mitrājiem februāra 

mēneša noslēgumā aicināja ikvienu piedalīties pārgājienā “Uz Lielo Pelečāres purvu – Ramsāres 

mitrāju Latvijā”. 

Gada sakumā pašvaldība piedalījās 26. starptautiskā tūrisma izstādē-gadatirgū “Balttour 

2019”. Pašvaldību pārstāvēja tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste, biedrība “Daugavas 

Pārupieši”, biedrības “Jāņa Āboliņa sporta klubs” un “Mīļdzīvnieku biedrība”. Krustpils novada 

pārstāvji iepazīstināja izstādes apmeklētājus ar savu piedāvājumu un iesaistīja viņus dažādās 

aktivitātēs. 

 

2019. gada pavasarī Vīpes amatniecības centrā ,,Māzers” tika atklāta izstāžu zāle. Atklātā 

izstāžu zāle centra apmeklētājus iedvesmo ar profesionālu mākslinieku un amatnieku darbu 

izstādēm. Ceļotājiem “Māzers” piedāvā ne vien izstāžu un darbnīcu apskati, bet arī iespēju 

pašiem uzburt nelielu mākslas darbu, ko saglabāt kā apliecinājumu savam radošumam. 
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Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi maijā dabas parkā “Laukezers” tika atzīmēta 

Eiropas dabas un nacionālo parku diena un tika atklāta tūrisma sezona. Pasākuma galvenais 

mērķis bija popularizēt dabas parku “Laukezers” kā lielisku galamērķi, kas piemērots gan aktīvās 

atpūtas, dabas, gan kultūras un lauku tūrisma cienītājiem, kā arī veidot padziļinātāku sabiedrības 

izpratni par dabas parku – tā dabas vērtībām un nozīmi. 

 

 

2019. gadā tika jaunatklāts Atašienes pilskalns. Jūnijā Krustpils novada Atašienē notika 

Latvijā pirmā Arheoloģijas diena. Tās ietvaros Latvijas Arheologu biedrība iepazīstināja 
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sabiedrību tuvāk ar arheoloģijas zinātni. Atašienes kultūras namā notika lekcijas par arheoloģiju 

un tās nozīmi, savukārt Atašienes pilskalnā profesora Jura Urtāna vadībā notika arheoloģiskie 

izrakumi. 

 

Ar biedrības “Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu tika īstenots projekts “Ieraugi un 

atklāj no jauna!”. Tā ietvaros tika uzstādītas trīs norādes zīmes uz tūrisma objektiem Daugavas 

upes krastā un viena norāde uz salas. Realizējot projektu ūdens tūristiem tiks sniegta iespēja 

apmeklēt, iepazīt un jaunatklāt Daugavas ielejas dabas un kultūrvēsturiskos objektus Daugavas 

krastos. 

 

 

Krustpils novada pašvaldība izdeva jaunu tūrisma bukletu “Sakrāj neaizmirstamus 

mirkļus Krustpils novadā”, kurā apkopota informācija par tūrisma iespējām Krustpils novadā. 
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“Sakrāj neaizmirstamus mirkļus Krustpils novadā”, ir krāsains, fotoattēliem bagāts izdevums 

pilsētas viesiem, krustpiliešiem un tiem, kas vispār nav dzirdējuši par Krustpils novadu. Bukletā 

tiek izceltas tādas vērtības kā kultūrvēsturiskais mantojums, bagāti dabas objekti, plašās aktīvās 

atpūtas iespējas. 

  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētajā Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros Krustpils novada pašvaldība saņēma finansiālu 

atbalstu projektam “Dabas un skaņu terapijas taka Marinzejas muižas parkā”. Projekta mērķis ir 

labiekārtot sabiedrisku, kultūrvēsturisku un izcili ainavisku objektu - Marinzejas muižas parku, 

uzlabot tā pieejamību apmeklētājiem, attīstīt vietas potenciālu un pievilcību, nodrošinot izziņas 

un rekreācijas funkcijas, iekļaujot kultūras mantojuma un dabas objektu mūsdienu vidē. 

Marinzejas muižas parks tika iekļauts arī  jaunajā tūrisma maršrutā “Aizraujošs ceļojums 

piļu un muižu parkos”. Maršruts sniedz vienreizēju iespēju doties dabā un iepazīt nozīmīgu 

kultūrvēsturiskā mantojuma daļu – pilis, muižas un to parkus – visos četros gadalaikos. Kopumā 

trīs maršrutos ir ietverti 55 piļu un muižu parki, kas meklējami Zemgales (Latvijā), Šauļu un 

Paņevežas (Lietuvā) tuvākā vai tālākā apkaimē. 

Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi pašvaldības teritorijā esošajās aizsargājamajās 

teritorijās kampaņas “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!” ietvaros tika izvietotas informatīvas zīmes.  

Krustpils novads darbojas “Zemgales tūrisma asociācijā”, sadarbībā ar asociāciju izdots 

buklets “Zemgale 2019”. 

Paralēli aktīvajam darbam pie tūrisma attīstošajām aktivitātēm, visa gada garumā tika 

aktualizēta informācija par Krustpils novada naktsmītnēm, ēdināšanu, apskates objektiem, 

apskates saimniecībām, pasākumiem un atpūtas iespējām vairākos informatīvajos izdevumos un 

interneta resursos. 

 

Kultūras nozare Krustpils novadā 2019. gadā 

Aizvadītajā 2019. gadā Krustpils novada kultūras nami, kultūras darba organizatori, 

amatiermākslas kolektīvi un to vadītāji čakli strādāja un arī svinēja svētkus. 

Krustpils novadā joprojām darbojas septiņi kultūras nami, Atašienes, Vīpes, Krustpils, 

Mežāres, Kūku un Variešu pagastos. Variešu pagastā darbojas divi kultūras nami – Variešu 

pagasta centrā un Antūžu ciemā, kurus vada viens darbinieks. Krustpils novadā ir brīvdabas 

estrāde “Mārdadzis”, kura atrodas Kūku pagastā.  
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Krustpils novada kultūras dzīvi organizē seši kultūras darba organizatori, katrā pagastā 

viens.  

     Krustpils novadā 2019. gadā darbojās 31 amatiermākslas kolektīvs: 

 6 vokālie ansambļi, 

 10 amatierteātri, 

 10 deju kolektīvi, 

 1 koris,  

 2 folkloras kopas, 

 1 tautas mūzikas spēles pulciņš, 

 1 līnijdeju kolektīvs. 

Kolektīvi aizvadītās sezonas laikā sagatavojuši dažādas koncertprogrammas un 

atsevišķus priekšnesumus, iestudējuši izrādes. Uzstājušies gan vietējos kultūras namos, gan 

novada  pasākumos. Aktīvi iesaistījušies citu pagastu un novadu kultūras dzīves kuplināšanā. 

Kolektīvi piedalījušies Jēkabpils apriņķa un LNKC organizētajās skatēs.  

2019. gadā Krustpils novadā notika 134 dažāda žanra gan maksas, gan bezmaksas 

kultūras norises, no kurām 37  - pasākumi par maksu,  bet pārējie 93 - bez ieejas maksas.  

Atašienes pagastā ir noticis 31 pasākums, Vīpes pagastā - 18, Krustpils pagastā -  24, 

Mežāres pagastā - 16, Kūku pagastā - 18, Variešu pagastā – 27. 

Kopējais kultūras pasākumu apmeklētāju skaits gada griezumā ir aptuveni 8 602, no 

kuriem 2 305 apmeklēja maksas pasākumus un 6 297 - bezmaksas pasākumus.  

 Katra pagasta kultūras pasākumu apmeklētāju skaits ir : 

 Atašienes pagastā – 1 196 

 Vīpes pagastā - 741 

 Krustpils pagastā – 2 636 

 Mežāres pagastā - 910 

 Kūku pagastā – 1 442 

 Variešu pagastā - 1 677 

Nozīmīgākie kultūras pasākumi 2019. gadā 

Kultūras nami aizvadītajā gadā līdzās jau ierastajiem tradicionālajiem un gadskārtu ieražu 

svētkiem kā jaunumu organizēja: 

11.05. Organizēti un svinēti pirmie Manfreda fon Mārdadža dārza svētki ar pavasara 

stādu tirdziņu, retro automobiļu parādi, kūku konkursu un plašu kultūras programmu. 
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21. - 22.06. Vasaras saulgriežus iegrieza Krustpils novada svētki - “Svētki kas vieno”, ar 

daudz dažādām aktivitātēm jestru amatiermākslas kolektīvu kopdarbu “Skroderdienas Silmačos”, 

un krāšņu noslēguma koncertu “Dziesmu duelis” ar Baibu Sipenieci - Gavari un visa novada 

dziedošajām personībām. 

29.06. Novada amatiermākslas kolektīvi piedalās tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā”. 

29.06. Krustpils novada sieviešu koris “Luste” piedalās Kurzemes novada dziesmu 

svētkos Liepājā. 

19. - 21.07. Novada amatierteātri piedalās XIV Latvijas amatierteātru salidojumā 

Alūksnē.  

27.07. Nu jau par tradīciju kļuvušās Krustpils novada Annas un Jēkaba dienas lustes un 

IV folkloras kopu saiets “Atašīnis suseklis”.  

Dažādas jautras izdarības, radošās darbnīcas, sacensības, umurkumurs, uz vietas 

ugunskurā vārītā īpašā Annas dienas zupa. Annu un Jēkabu godināšana. Folkloras kopu 

sadziedāšanās. Koncerts ar folkloras kopu, deju kolektīvu piedalīšanos. Īpašie viesi, baltkrievu 

tautas mūzikas ansamblis “Jazinka” no Krustpils novada sadraudzības pilsētas Miori. Dienas 

noslēgumā dzīvesprieku ienes Teātru apvienības izrāde pēc A. Brigaderes lugas motīviem  

“Lielais loms”. Un tad zaļumballe līdz rīta gaiļiem, kopā ar grupu “Zelta jauda”. 

4.08. Zirgu jāšanas sacensības “Svētki kopā ar zirgiem” Krustpils pagastā. 

13.09. Lasītājus un grāmatmīļus aicina uz Krustpils novada “Grāmatu svētkiem”, kas 

šogad norisinājās Vīpes pagastā. 

19.10. Amatiermākslas svētki. Pirms aktīvā darba sezona uzņem apgriezienus, pasākumā 

pulcējās visi Krustpils novada dziedātāju, dejotāju, teātra spēlētāju kolektīvi. Īpašie viesi - vakara 

vadītājs Kristaps Rasims, karikatūrists Gatis Šļūka, grupa “Zelta jauda”. 

02.11. Uzņēmēju/zemnieku svētki Krustpils novadā. Kā katru gadu, tā arī šoreiz uz 

pasākumu tiek aicināti un sumināti vietējie uzņēmēji un zemnieki. Pasākumu vada aktieris 

Gundars Grasbergs. 

09.11. Teātru saiets “Skatuves rozā nagla” - pulcina tuvākus un tālākus amatierteātrus uz 

skeču parādi. 

17.11. Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienas svinības. Tiek pasniegti Krustpils 

novada apbalvojumi, pateicības, atzinības un goda raksti par novada atpazīstamības veicināšanu, 

izaugsmi, uzņēmējdarbību, kā arī par sasniegumiem, augstiem rezultātiem un ieguldījumiem 

Krustpils novadā kultūras, izglītības, sporta un citās jomās. Vakara izskaņā sirsnīgu koncertu 

sniedz grupa “TirkizBand”. 
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Vairāki amatierkolektīvi svinējuši savas darba jubilejas – Mežāres kultūras nama VPDK 

“Kamenes” – 5 gadi, Mežāres kultūras nama amatierteātris “Efekts” - 5 gadi, Kūku pagasta 

teātra draugu kopa svinēja 10. darba sezonu. Vīpes kluba bērnu un jauniešu folkloras kopa 

“Lākači” aicināja uz savu 10. dzimšanas dienu, par godu tai izdodot CD “Es aizgāju uz kalēju”, 

kas savukārt tika dāvāti bijušajiem dalībniekiem, draugiem. 

Skatītāju vērtējumam nodota īsfilma par Krustpils novadu “Kur upes un ceļi krustojas”. 

Ierakstīta Krustpils novada himna “Daugavas ūdeņu atspulgos” (G. Račs, T. Kleins). 

 

SABIEDRĪBAS INFORMĒTĪBA 

Lai veicinātu Krustpils novada tēla atpazīstamību, Krustpils novada logo plaši tiek 

izmantots uz dažādiem reprezentācijas materiāliem, tūrisma bukletiem un suvenīriem, plakātiem, 

sociālajos tīklos, drukātajos izdevumos u.c.  

Rūpējoties par iedzīvotāju informētību un iesaisti pašvaldības darbā, Krustpils novada 

domes sēdes ir iespējams apmeklēt ikvienam. Savukārt pēc domes sēdes, domes sēdes protokoli 

un audio ieraksti ir pieejami publiski Krustpils novada mājaslapā www.krustpils.lv.  

Katru mēnesi novada iedzīvotāji saņem Krustpils novada informatīvo izdevumu 

"Krustpils novadnieks". Tāpat aktuālā informācija tiek izvietota novada mājaslapā - 

www.krustpils.lv un sociālajos tīklos - www.facebook.com, www.twitter.com. Norit arī 

sadarbība ar reģionālajiem medijiem, kuriem tiek sūtīta aktuālā informācija par domes sēdē 

pieņemtajiem lēmumiem, novada attīstības plāniem, kultūras un sporta pasākumiem utt. 

Informācija tiek sūtīta laikrakstam "Brīvā Daugava", ziņu portālam "radio1.lv", "Vidusdaugavas 

televīzija" un reklāmas izdevumam "Ceturtdiena".  

Krustpils novads ir atvērts saziņai, tāpēc ik viens var uzdot sev interesējošos jautājumus 

gan sazinoties ar novadu elektroniski, gan zvanot, gan sūtot ziņas sociālajos tīklos. 

 

 

Priekšsēdētājs        K. Pabērzs 
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PIELIKUMI 
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1.pielikums 
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2. pielikums 

 


