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KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS 

PĀRSKATS PAR 2017. GADU 



Cienījamie pārskata lasītāji!  

Krustpils novada pašvaldība nodod Jūsu vērtējumam 2017. gada publisko pārskatu. 

Atskaiti par paveikto aizvadītajā gadā un uzdevumiem un plāniem 2018. gadā. 

Pārskatā sniegta informācija par Krustpils novada pašvaldības domes deputātu, 

darbinieku un speciālistu paveikto 2017. gadā. 

2017. gadā tika uzsākta projekta SAM 9.2.4.2. “Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Krustpils novadā” īstenošana, kur tika piedāvātas dažādas ar veselības 

veicināšanu, uzlabošanu saistītas aktivitātes – peldēšanas nodarbības, semināri par dažādiem ar 

veselību saistītiem jautājumiem, kā arī sporta pasākumi – nūjošanas nodarbības, komandu sporta 

spēļu rīkošana.  

2017. gadā ir uzsākta aktīva Eiropas Savienības naudas apguve dažādos projektos. 

Pašvaldība ir uzsākusi SAM 5.4.1.1. ietvaros iesniegtā un atbalstītā projekta “Antropogēno 

slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un atjaunošana dabas parkā “Laukezers”” īstenošanu. Šī 

projekta realizēšana turpināsies arī 2018. gadā.  

Šajā gadā uzsākām lauku ceļu pārbūvi pagastos Lauku attīstības programmas 2014. – 

2020. pasākuma “Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

Krustpils novada izglītības iestādes iesaistījās dažādos ar mācību procesa uzlabošanu 

saistītos projektos – “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 

2017. gadā Krustpils novada pašvaldība saņēma mērķdotācijas no Valsts budžeta dažādu 

pasākumu īstenošanai – “Mežāres kultūras nama kino un audio aprīkojuma atjaunošana” (tika 

iegādāta jauna kino un audio tehnika kultūras nama vajadzībām), “Jauniešu aktīvās atpūtas 

laukuma izveide Vīpes ciemā” (tika uzsākta multifunkcionāla laukuma izbūve Vīpes ciemā) un 

“Trenažieru iegāde Krustpils novadā” (iegādāti trenažieri katrā novada ciemā). 

 Ja Jums cienījamie pašvaldības 2017. 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! 

 

Kārlis Pabērzs  

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                 



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. 



 

Avots: VZD dati 

2.att. Krustpils novada zemes sadalījums pēc to lietošanas mērķa 2017. gadā 

Krustpils novada teritorijas kopējā platība ir 81 045 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 11 357 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 ezerā ir ieviesta licencētā makšķerēšana. 2017. gadā tika iegādātas 3141 vienas 

dienas licence, 13 – trīs mēnešu licences, 10 gada licences, 75 gada licences personām līdz 16 

gadu vecumam un personām, kas vecākas par 65 gadiem, kā arī izsniegtas 25 gada bezmaksas 

licences. 

Baļotes ezerā 2017. gadā ielaisti 4 500 kg 2 - 3 gadīgi karpu mazuļi. 

 

 

 

 

 

 



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 2017. gadam 

Ja 2009. gadā, kad novads tika izveidots bija 6834 iedzīvotāju, tad 2017. gada nogalē bija 

tikai 6052 iedzīvotāji. Tas ir par 782 cilvēkiem jeb 11,4% mazāk. Salīdzinot ar 2016. gadu, tad 

iedzīvotāju skaits Krustpils novadā ir samazinājies par 3,1% jeb 192 iedzīvotājiem. Iedzīvotāju 

skaitu pa gadiem var skatīt 3. attēlā. 

Lielākais iedzīvotāju īpatsvars ir Jēkabpils pilsētai tuvākajos pagastos – Kūku pagastā 

2017. gadā bija 31,64% no visiem Krustpils novada iedzīvotājiem jeb 1915 iedzīvotāji un 

Variešu pagastā – 19,17% no visiem Krustpils novada iedzīvotājiem. Vismazāk iedzīvotāju 

Krustpils novadā ir Atašienes pagastā – 623. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. tabula 

Iedzīvotāju skaita sadalījums Krustpils novada pagastos no 2009. gada līdz 2017. gadam 
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1 

Atašienes 

pagasts 
770 738 722 709 705 688 690 658 648 623 10,7 

2 

Krustpils 

pagasts 
992 993 982 996 991 969 957 961 955 918 14,9 

3 Kūku pagasts 2067 2033 2 001 2 015 2 012 2017 1948 1968 1944 1915 30,3 

4 

Mežāres 

pagasts 
951 933 922 902 877 848 826 783 761 729 12,9 

5 

Variešu 

pagasts 
1266 1238 1 237 1 228 1 235 1206 1220 1223 1198 1160 19,0 

6 Vīpes pagasts 788 787 783 788 802 797 782 753 738 707 12,2 

Novadā kopā: 6 834 6 722 6 647 6 638 6 622 6 525 6 423 6 346 6 244 6 052 100 

Avots: PMLP dati 

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

 

Avots: PMLP dati 

4.att. Iedzīvotāju skaits Krustpils novadā pēc dzimuma 2015. līdz 2017. gadam 

Krustpils novadā 2017. gadā bija 3091 vīrieši, kas ir par 81 mazāk nekā 2016. gadā. 

Sieviešu skaits arī 2017. gadā ir samazinājies par 3,6% jeb 111. 



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

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 2017. gadā 

 

Aizvadītajā gadā Krustpils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 56 jaundzimušie, no 

tiem 25 meitenes un 31 zēns. Kā pirmie bērni ģimenē dzimuši 22, otrie bērni - 17, trešie bērni – 

7. Desmit bērni dzimuši ģimenēs, kurās jau ir 3 un vairāk brālīši un māsiņas, t.sk vienā ģimenē 

piedzima astotais bērniņš, vienā - devītais bērniņš. Divās ģimenēs ir piedzimuši dvīnīši, vienā 

ģimenē divi zēni, otrā ģimenē divas meitenes. 

 

Avots: PMLP dati 

6.att. Jaudzimušo skaits Krustpils novadā 2015. - 2017. gadā 



Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 2017. gadā Krustpils novadā deklarēti 62 jaundzimušie  

bērni, t.sk. Atašienes pagastā - 10, Krustpils pagastā - 15, Kūku pagastā - 12, Mežāres pagastā -7, 

Variešu pagastā - 11, Vīpes pagastā - 7. 

Salīdzinot ar 2016. gada datiem, tad jaundzimušo skaits ir samazinājies par 23 bērniem 

jeb 27%. 

Bērniem doti skaisti un skanīgi vārdi. Divām meitenēm un vienam zēnam vecāki, 

reģistrējot dzimšanu, ir dāvājuši divus vārdus. Vairākkārt vecāki saviem bērniem ir izvēlējušies 

vārdus Anete, Erna, Toms, Emīls, Kārlis, Renārs, Markuss. 

29 jaundzimušie reģistrēti, vecākiem esot laulībā, 25 jaundzimušajiem - ziņas par tēvu 

ierakstītas saskaņā ar paternitātes atzīšanas iesniegumu, bet divi dzimšanas reģistra ieraksti 

sastādīti bez ziņām par bērna tēvu. 

Jaunākajai māmiņai 16 gadi, vecākajai māmiņai 43 gadi. 

Laulību reģistrēja 19 pāri. Pirmā laulība savstarpēji noslēgta 12 pāriem, otrā  laulība 4 

pāriem. No visām laulībām ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām noslēgtas 3 laulības. Salīdzinot 

ar 2016. gadu, laulību skaits ir par 12 mazāks. 

Ar novada domes atbalstu, maijā tika organizēti jau par tradīciju kļuvušie Bērnu svētki un 

tika sveiktas un godinātas novadā dzīvojošās Stiprās ģimenes, kuras laulībā nodzīvojušas 60, 50 

un 25 gadus. Kopdzīves 25 gadu jubilejā novads godina tikai tās ģimenes, kuras piedalās Stipro 

ģimeņu pasākumā. 

2017. gadā Bērnu svētku pasākumā piedalījās novadā deklarētie 67 bērni vecumā no 1 

gada līdz 2 gadiem. Dimanta kāzu jubilejā - 60 kopdzīves gados - sumināta viena ģimene, Zelta 

kāzu jubilejā - 50 kopdzīves gados - septiņas ģimenes. Stipro ģimeņu pasākumā piedalījās un 

tika godināti četri Zelta kāzu pāri un vienpadsmit Sudraba kāzu pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 25 

gadus. 

Reģistrēti 102 miršanas fakti. Mirušas 58 sievietes un 44 vīrieši. No 91 - 100 gadu 

vecumam mirušas 11 sievietes un 2 vīrieši, no 81 - 90 gadu vecumam - 26 sievietes un 6 vīrieši, 

no 71 - 80 gadu vecumam - 14 sievietes un 18 vīrieši, no 61 - 70 gadu vecumam - 4 sievietes un 

10 vīrieši, no 51 - 60 gadu vecumam - 2 sievietes un 4 vīrieši, no 41 - 50 gadu vecumam 1 

sieviete un 2 vīrieši, no 10 - 30 gadu vecumam - 2 vīrieši. Vecākā sieviete mirusi 96 gadu 

vecumā un vecākais vīrietis miris 93 gadu vecumā.  

2017. gadā reģistrētajiem miršanas faktiem 73,5% nāves cēlonis ir sirds un asinsvadu 

slimības, 11,8% - vēzis, ļaundabīgais audzējs, 4,9% nieru slimības, 4,9% traumas, asfiksija, 

apdegumi, 2,9% plaušu slimības. 

2017. gadā dzimtsarakstu nodaļā saskaņā ar personu iesniegumiem, izsniegtas 28 

atkārtotas apliecības un 16 izziņas. 15 reģistru ierakstos veikti papildinājumi, labojumi (tiesas 



spriedums, zvērināta notāra paziņojums, personas iesniegums, paternitātes atzīšanas iesniegums 

u.c.).  

Dzimtsarakstu nodaļā 2015. gadā bija reģistrēti- 48 jaundzimušie, 13 laulības, 132 

miršanas fakti, savukārt 2016. gadā - 56 jaundzimušie, 31 laulība, 107 miršanas gadījumi. 

Arī 2018. gadā ir plānots godināt novadā dzīvojošās Stiprās ģimenes, kāzu jubileju 

ģimenes. Tāpat novadā tiks organizēti Bērnu svētki bērniņiem, kuri deklarēti Krustpils novadā 

un dzimuši no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 30. jūnijam.  

Latvijas simtgades gadā ceram, ka Stipro ģimeņu pasākumā pieteiksies Sudraba, Zelta un 

Dimanta pāri. Priecāsimies par katru mazuli, kurš Latvijas simtgadē būs piedzimis un reģistrēts 

Krustpils novadā. 



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 

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 Finanšu komitejas locekle un Sociālo, izglītības un kultūras 



Nacionālā apvienība “Visu 

Latvijai” – “Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 

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.10
00

. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas domes ārkārtas 

sēdes.  

2017. gadā notikušas 22 domes sēdes. 

Notikušas 24 komiteju sēdes, tai skaitā: 

 4 -  Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes; 

 8 – Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdes; 

 12 – Finanšu komitejas sēdes, tai skaitā 5 apvienoto komiteju sēdes. 

Pieņemti 398 lēmumi. 

Komiteju un komisiju darbu reglamentē nolikumi, kas pieejami interneta vietnē 

www.krustpils.lv. 

2017. gadā Krustpils novada dome apstiprinājusi 19 saistošos noteikumus vai to 

grozījumus (grozījumi Krustpils novada pašvaldības nolikumā, saistošie noteikumi un to 

grozījumi par pašvaldības budžetu 2017. gadam, grozījumi Krustpils novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos “Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums”, 

saistošie noteikumi sociālajā jomā - par materiālajiem pabalstiem, par sociālajiem pabalstiem, 

par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Krustpils novadā, 

u.c.). 

2016. gadā izveidota Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisija, kurai Dome 

deleģējusi izskatīt un pieņemt galīgos lēmumus administratīvā akta formā un jautājumos par: 

 zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu un nomas līguma slēgšanu; 

 zemes nomas tiesību piešķiršanu un izbeigšanu; 

 zemes gabalu sadalīšanu, apvienošanu, adrešu piešķiršanu; 

 nekustamo īpašumu sadalīšanu, apvienošanu; 

 nekustamo īpašumu nosaukumu piešķiršanu, maiņu; 

http://www.krustpils.lv/


 nekustamo īpašumu adrešu piešķiršanu un maiņu;  

 nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu; 

 zemes vienību platību precizēšanu; 

 zemes vienības statusa noteikšanu.  

2017. gadā Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisija izskatījusi 307 jautājumus. 

Tā rezultātā pieņemti 152 lēmumi par zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu un nomas 

līguma slēgšanu, zemes nomas tiesību piešķiršanu un izbeigšanu. 45 lēmumi pieņemti par zemes 

gabalu sadalīšanu, nekustamo īpašumu sadalīšanu, apvienošanu, 38 lēmumi par adrešu 

piešķiršanu. 26 lēmumi saistīti ar zemes ierīcības projektu izstrādāšanu, savukārt 37 lēmumos 

noteikti nekustamo īpašumu lietošanas mērķi. Notikušas 9 zemes nomas tiesību izsoles. 

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. 

 



3. tabula 

Budžeta izpildes rādītāji 2016. – 2018. gads, EUR 

Klasifikā- 

cijas kods 
Rādītāju nosaukums 

2015. gada 

izpilde 

2016. gada 

izpilde 

2017. gada 

izpilde 

Plāns 

2018. 

gadam 

2018.g. pret 2016.g.  2018.g. pret 2017.g. 

%  EUR %  EUR 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 7 145 498 7 203 110 7 812 418 7 752 933 108 549 823 99 -59 485 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 2 630 618 2 644 876 2 859 314 2 970 014 112 325 138 104 110 700 

1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2 177 305 2 161 191 2 349 537 2 523 672 117 362 481 107 174 135 

1.4. Īpašuma nodokļi 453 313 483 685 509 777 446 342 92 -37 343 88 -63 435 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 117 896 77 522 172 874 47 000 61 -30 522 27 -125 874 

8.0.0.0. 
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 
1457 1891 1 616 0 0 -1 891 0 -1 616 

9.0.0.0. 
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 
9974 11 310 19 987 0 0 -11 310 0 -19 987 

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 240 75  120  0 0 -75 0 -120 

12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 204 521 1 643 0 0 -521 0 -1 643 

13.0.0.0. 

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA 

IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU 

PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS 

106021 63 725 149 508 47 000 74 -16 725 31 -102 508 

21.0.0.0. 
MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU 

IEŅĒMUMI 
891073 885 405 908 007 961 412 109 76 007 106 53 405 

18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 2 947 800 2 981 581 3 285 586 3 107 536 104 125 955 95 -178 050 

18.6.4.0. 
no tiem Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
1 047 157 1 359 744 1 462 732 1 451 543 107 91 799 99 -11 189 

18.6.3.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti 

Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu 

īstenošanai 

175835   32 586  419 960 0 419 960 1 289 387 374 

19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 558 111 613 726 586 637 666 971 109 53 245 114 80 334 

  IZDEVUMI atbilstoši funkcionālajām kategorijām 8 867 300 6 441 486 7 622 363 9 180 569 143 2 739 083 120 1 558 206 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 776 606 836 158 1 066 827 1 071 692 128 235 534 100 4 865 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 15 264 15 856 15 195 5 562 35 -10 294 37 -9 633 

04.000 Ekonomiskā darbība 47 102 47 090 50 379 55 717 118 8 627 111 5 338 

05.000 Vides aizsardzība 62 008 92 650 62 236 33 060 36 -59 590 53 -29 176 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 307 408 921 455 945 632 1 318 026 143 396 571 139 372 394 

07.000 Veselība 0 9 557 19 019 31 891 334 22 334 168 12 872 



08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 608128 643 917 843 910 2 143 843 333 1 499 926 254 1 299 933 

09.000 Izglītība 4131883 2 282 641 3 112 820 2 812 152 123 529 511 90 -300 668 

10.000 Sociālā aizsardzība 1918900 1 592 162 1 506 345 1 708 626 107 116 464 113 202 281 

  
IZDEVUMI atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem 
8 867 300 6 441 486 7 622 363 9 180 569 143 2 739 083 120 1 558 206 

1100 Atalgojums 3 839 100 3 764 666 4 618 962 4 459 212 118 694 546 97 -159 750 

2000 Preces un pakalpojumi 2017247 1 604 224 1 748 216 2 105 743 131 501 519 120 357 527 

3000 Subsīdijas un dotācijas 20580 17 335 19 619 15 000 87 -2 335 76 -4 619 

4000 Procentu izdevumi 5354 4880 619 5 631 115 751 910 5 012 

6000 Sociālie pabalsti 205 660 291 264 221 797 237 115 98 -4 149 107 15 318 

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 528 730 499 934 537 373 534 703 107 34 769 100 -2 670 

5000 Pamatkapitāla veidošana 2 052 744 309 183 475 777 1 823 165 590 1 513 982 383 1 347 388 

Avots: Krustpils novada pašvaldības dati 



Budžeta izpildes skaidrojums 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2017. gadā sastādīja EUR 7 812 418 jeb 101% no precizētā 

plāna, kas ir par EUR 606 685 vairāk nekā 2016. gadā. Nodokļu ieņēmumu izpilde ir 103% 

apmērā no precizētā plāna, no kuriem ieņēmumu izpilde no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

sastādīja 103% no precizētā plāna, savukārt ieņēmumu izpilde no nekustamā īpašuma nodokļa - 

103%, palielinājums salīdzinot ar 2016. gada izpildi ir EUR 214 438. 

 

Avots: Krustpils novada pašvaldības dati 

7.att. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2017. gadā, % 

 

2017. gadā pašvaldībai ir EUR 149 508 lieli ieņēmumi no nekustamā īpašuma, 

galvenokārt zemes un mežu pārdošanas, kas tika iesaistīti investīcijās pašvaldības teritorijā. 

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem izpilde ir EUR 908 007 jeb 98% apmērā, kas ir par 

EUR 29 949 vairāk nekā pērn. Neizpilde, galvenokārt, ir no ieņēmumiem par dzīvokļu un 

komunālajiem pakalpojumiem, taču, salīdzinot ar 2016. gadu ir uzlabojusies apmaksas par 

komunālajiem pakalpojumiem kultūra un regulāri tiek maksāti rēķini. 

Ieņēmumu struktūru 2017. gada pamatbudžetā var skatīt 7. attēlā. 

Pamatbudžeta izdevumi 2017. gadā bija EUR 7 622 363 apmērā jeb 92% no plānotā. 

2017. gada izdevumi ir palielinājušies par EUR 593 204 jeb 8%, salīdzinot ar 2016. gadu. Šis 

izdevumu palielinājums saistīts ar to, ka 2017. gadā atsākās ES projektu naudas apguve, kā arī 

tika saņemta lielāka mērķdotācija pedagogu atalgojumam, kas arī uzreiz palielināja atlīdzības 

izdevumus. Izdevumu struktūru pēc funkcionālajām kategorijām var skatīt 8. attēlā. 



 

Avots: Krustpils novada pašvaldības dati 

8. att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

2017. gadā, % 

 

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

pārvalžu administrācijas, 15 deputātu un aizdevumu procentu nomaksas izdevumi, kas 2017. 

gadā sastādīja EUR 1 066 827 jeb 100% no plānotā. 

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

uzturēšanas izdevumi, kas 2017. gadā bija EUR 15 195.  

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

tūrismu saistītie izdevumi, kas ir izlietoti 85% no precizētā plāna jeb EUR 50 379.  

05.000 „Vides aizsardzības” izdevumus EUR 62 236 apmērā veido Vides un civilās 

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

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

Koda 06.000 „Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” izdevumi sastādīja EUR 945 632 

jeb 93% no plānotā. Salīdzinot ar 2016. gadu, izdevumi ir palielinājušies par EUR 24 150 jeb 

3%. Komunālās darbības nodrošināšanas izdevumi novada teritorijā sastādīja EUR 829 729 un ar 

teritorijas plānošanu un attīstību saistītie izdevumi sastādīja EUR 115 903.  

08.000 „Atpūta, kultūra un reliģija” izdevumi ir EUR 843 910 jeb 72% no precizētā 

plāna. Izdevumi palielinājušies par EUR 199 993 jeb 31%. Tas izskaidrojams ar to, ka šajā gadā 

tika pabeigta Atašienes kultūras nama būvniecība. Savukārt neizpilde pēc plāna skaidrojama ar 

to, ka 2017. gadā tika plānots, ka uzsāks Mežāres kultūras nama būvniecību, bet dažādu apstākļu 



dēļ tas netika izdarīts. Kopumā izdevumos iekļauti sporta zāles, kultūras namu, bibliotēku un citu 

kultūras pasākumu izdevumi. Kultūras namu un bibliotēku izdevumi sastādīja 711 050 EUR. 

Savukārt nevalstisko organizāciju, kā arī citu kultūras aktivitāšu izdevumu segšanai izlietoti 

EUR 65 182. 

09.000 „Izglītība” izdevumi ir EUR 3 112 820 jeb 97% no precizētā plānu, kas ir par 

EUR 241 245 vairāk nekā 2016. gadā. Pašvaldībai lieli izdevumi EUR 460 928 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 2017. gadā tika saņemta lielāka mērķdotācija pedagogu atalgojuma 

nodrošināšanai. Novadam ir 7 izglītības iestādes, no kurām viena ir vidusskola, viena speciālā 

internātpamatskola un 5 pamatskolas. Vispārizglītojošo skolu izdevumi 2017. gadā bija EUR 

2 449 555. 

10.000 „Sociālā aizsardzība” izdevumi 2017. gadā bija EUR 1 506 345. Sociālā dienesta 

izdevumi 2017. gadā bija EUR 433 834, no kuriem pabalstos izmaksāti EUR 144 542, bet par 

pakalpojumiem sociālās aprūpes iestādēs samaksāti EUR 155 495. Bez tam bāriņtiesas izdevumi 

2017. gadā bija EUR 66 749. Nodarbinātības aģentūras programmas realizācijai iedzīvotāju 

nodarbināšanas pasākumiem izlietoti EUR 19 229. Pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 

izdevumi 2017. gadā bija EUR 1 084 107. 

2017. gadā no Valsts kases saņemti aizņēmumi EUR 242 726 apmērā, atmaksāto 

aizņēmumu apmērs bija EUR 220 734.  

Speciālā budžeta ieņēmumi 2017. gadā bija EUR 1 118 736, kas ir par EUR 636 196 jeb 

132% vairāk nekā 2016. gadā. Lielāko īpatsvaru speciālā budžeta ieņēmumos 2017. gadā sastāda 

saņemtais transferts ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai maksājums – EUR 421 323 

jeb 37,7% no visiem speciālā budžeta ieņēmumiem, jo šajā gadā tika aktīvi veikta grants ceļu 

pārbūve pagastos LAD projekta ietvaros. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2017.gadā ir 

pieauguši un ir EUR 349 219, kas ir par 68% vairāk nekā pērn, savukārt autoceļu uzturēšanai 

saņemtais transferts ir 289 206 EUR. 

Savukārt, speciālā budžeta izdevumi 2017. gadā bija EUR 975 593.  



 

Avots: Krustpils novada pašvaldības dati 

9. att. Speciālā budžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

2017. gadā, % 

Gandrīz puse jeb 44,9% no kopējiem izdevumiem ir pamatkapitāla veidošana. 2017. gadā 

tika pabeigts ūdensvada remonts Medņu ciemā. Kā arī nodrošināts līdzfinansējums projektam 

“Atašienes kultūras nama pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai”. Variešu pagasta 

Antūžos tika veikta bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība. Šie visi izdevumi 

bijuši no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem. No Ceļu fonda un LAD līdzekļiem uzsākta 

būvniecība lauku ceļiem Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. pasākuma 

“Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

Preces un pakalpojumi – 47,3 % jeb EUR 461 361. Šajā kategorijā pārsvarā ir izdevumi 

ceļu uzturēšanai Krustpils novadā. Pārējo sadalījumu pa ekonomiskajām kategorijām skatīt 9. 

attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. tabula 

Krustpils novada pašvaldības debitoru (nekustamā īpašuma nodokļa un maksājumu par 

komunālajiem pakalpojumiem) parādi uz 2018. gada 1. janvāri  

Pagasts 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis 

Maksājumi par 
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pakalpojumiem 
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Atašienes pagasts 8830 7031 -1799 19098 18670 -428 27928 25701 -2227 

Krustpils pagasts 21779 19623 -2156 27159 31454 4295 48938 51077 2139 

Kūku pagasts 28445 27613 -832 101335 103160 1825 129780 130773 993 

Mežāres pagasts 22291 23670 1379 40018 41872 1854 62309 65542 3233 

Variešu pagasts 15456 18824 3368 40668 42600 1932 56124 61424 5300 

Vīpes pagasts 11786 12785 999 13161 13354 193 24947 26139 1192 

Kopā 108587 109546 959 241439 251110 9671 350026 360656 10630 

Avots: Krustpils novada pašvaldība 

Krustpils novada pašvaldības kopējais debitoru parādu apmērs ir palielinājies, tas saistīts 

ar galvenokārt ar ekonomisko situāciju valstī un novada iedzīvotāju maksātspēju. Budžetā 

ieņēmumi no komunālajiem ieņēmumiem ir plānoti iepriekšējo periodu ieņēmumu apmērā. 

          

 Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados 

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

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

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

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

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

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

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

likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu. 

Zemesgrāmatā vispirms tiek nostiprināti pašvaldības nekustamie īpašumi, kuros 

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

īpašumi, kas tiek nodoti atsavināšanai. 



Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums pēc bilances datiem uz 

2018. gada 1. janvāri ir EUR 15 959 975. Savukārt uz 2017. gada 1. janvāri bija EUR 15 240 

900, vērojams palielinājums EUR 719 075. Tas izskaidrojams ar to, ka pašvaldība 2017. gadā ir 

ieguldījusi līdzekļus nekustamā īpašuma sakārtošanā – ceļu būvniecībā. 

5. tabula 

Krustpils novada pašvaldības īpašumu reģistrēšana zemesgrāmatā 2017. gadā, EUR 

Īpašuma raksturojums 

Bilances (atlikusī) 

vērtība 

īpašumiem, kuri 

jāieraksta 

zemesgrāmatā 

Bilances (atlikusī) 

vērtība īpašumiem, 

kuri ir ierakstīti 

zemesgrāmatā 

Bilances (atlikusī) 

vērtība 

īpašumiem, kuri 

nav ierakstīti 

zemesgrāmatā 

Zeme 2 061 848 367 848 1 694 000 

Ēkas 3 517 919 2 346 517 1 171 402 

Būves 6 001 936 3 828 5 998 108 

Dzīvokļi 147 514 49 631 97 883 

KOPĀ: 11 729 217 2 767 824 8 961 393 

Īpašuma veids Apjoms (ha) 

Zeme zem mežaudzēm 271,76 

Augļu dārzi un citi regulāri ražojošie 

koku stādījumi 
21,60 

Kopā: 293,36 

Avots: Krustpils novada pašvaldība 

 

Krustpils novada pašvaldība 2017. gadā ir saņēmusi 3 aizņēmumus no Valsts kases: 

 prioritārā investīciju projekta “Atašienes kultūras nama pārbūve 

energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanai; 

 pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā autotransporta iegādei 

(pagastu pārvaldniekiem automašīnas); 

 pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā autotransporta iegādei 

(automašīna priekšsēdētājam). 

 

 

 

 



6. tabula 

Saistību apjomi 2017. gadā (uz gada beigām), EUR 

Saistību mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

Saistības 

pavisam 

kopā 

Mežāres pamatskolas 3.kārtas rekonstrukcija, sporta zāles 

celtniecība 
10.06.2005 57 940 

Mežāres ciema ielu rekonstrukcija un apgaismojuma ierīkošana 21.06.2007 26 465 

Mežāres pamatskolas sporta zāles celtniecības darbu pabeigšana 20.06.2007 9 668 

Vienkāršotās renovācijas būvdarbi kompleksu pasākumu ieviešanai 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Variešu pagasta 

pirmsskolas izglītības iestādes "Varavīksne" ēkā, pārveidojot par 

Variešu sākumskolu 

18.06.2013 200 871 

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 24 061 

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 28 940 

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 71 422 

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

īstenošanai 
14.10.2014 63 834 

Projekta ''Variešu sākumskolas piebūves-mācību telpu un sporta 

zāles-būvniecība'' īstenošanai 
14.10.2014 909 364 

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 81 648 

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 9 814 

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

„Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Variešu ciemā 2. 
06.05.2015 33 906 



kārta” realizācijai 

Sūnu pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija 26.06.2015 256 830 

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošanai Spunģēnu ciemā (1.kārta) 21.07.2015 31 744 

Variešu sākumskolas piebūves – mācību telpu un sporta zāles - 

būvniecība; āra vingrošanas inventāra iegāde un uzstādīšana 
30.07.2015 8 085 

Brīvdabas estrādes izveides 1.kārta kultūras pasākumu norisei 

Zīlānu ciemā 
22.09.2015 92 797 

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Spuņģēnu ciemā (2.kārta) 21.12.2015 120 129 

Brīvdabas estrādes izveides 1.kārta kultūras pasākumu norisei 

Zīlānu ciemā 
01.04.2016. 120 450 

Prioritārā investīciju projekta “Atašienes kultūras nama pārbūve 

energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanai 
28.04.2017 170 508 

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegādei (pagastu pārvaldniekiem automašīnas) 
26.05.2017 41 019 

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 

autotransporta iegādei (priekšsēdētāja automašīna) 
01.08.2017 31 199 

Kopā saistības 
 

2 390 694 

Avots: Krustpils novada pašvaldības dati 

Par 2017. gada pārskatu ir sniegts pozitīvs zvērinātās revidentes N. Pagrabnieces 

atzinums. Gada pārskats apstiprināts 2018. gada maija domes sēdē. Atzinums ir pievienots 

pielikumā (Pielikums Nr.1). 
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Krustpils novada pašvaldības iestāžu darbība 

Krustpils novada sociālais dienests 

Sociālais dienests ir Krustpils novada pašvaldības pakļautībā esoša iestāde ar centralizēto 

grāmatvedību, kas sniedz un organizē sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Krustpils novada 

iedzīvotājiem. 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. 

Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta 2017. gada budžeta līdzekļu ietvaros  

sociālajiem pabalstiem izlietoti 100 578 eiro, 2016. gadā šiem mērķiem izlietoti 113 772 eiro, bet 

2015. gadā – 95 256 eiro.  

Savā darbībā sociālais dienests ievēro sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipu-  sociālo 

palīdzību klientiem sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma 

novērtējumu, individuālo paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši likumam “Par sociālo 

drošību”. 

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

statusa piešķiršanai. 
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7. tabula 

Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu (personu) skaits Krustpils novadā 2015. – 2017. 

gadā 

Rādītājs 2015 2016 2017 

 Personu 

skaits 

Personu 

skaits 

Personu 

skaits 

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss (līdz 128,06 

eiro) 

505 486 436 

Virs trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmeņa 

(virs 128,06 eiro) 

186 217 229 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

2017. gadā pieņemti 1 680 lēmumi par trūcīga/maznodrošināta statusa piešķiršanu un 

pabalstu piešķiršanu, 78 lēmumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanu. Izsniegtas 416 izziņas par 

atbilstību trūcīgas personas (ģimenes) statusam un 283 izziņas par atbilstību maznodrošinātas 

personas (ģimenes) statusam. 

Visos novada pagastos tiek organizētas vecāku atbalsta grupu nodarbības, kuru darbība 

vērsta uz vecāku prasmju paaugstināšanu, izpratnes veidošanu par pozitīvas audzināšanas 

principiem un bērnu vecumposmu īpatnībām. 

Beidzoties mācību gadam tiek organizētas bērnu/jauniešu vasaras nometnes katrā pagastā, 

kuru laikā tuvāk tiek iepazīti nometņu dalībnieki. Nometņu dalībnieki tiek iesaistīti savas dzīves 

vides uzkopšanā un uzlabošanā, veido savu atbildību pret savu pagastu, novadu un valsti.   

Bērnu/jauniešu nometnes tiek finansētas no sociālā dienesta budžeta līdzekļiem. 

8. tabula 

Krustpils novadā organizēto nometņu dalībnieku skaits un piešķirtais finansējums 

2015. – 2017. gadā 

2015 2016 2017 

Summa EUR 
Dalībnieku 

skaits 
Summa EUR 

Dalībnieku 

skaits 

Summa 

EUR 

Dalībnieku 

skaits 

3 920 105 3 056 116 2 573 116 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 
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Vecāku atbalsta grupu nodarbībās un bērnu/jauniešu nometņu norisēs galvenokārt tiek 

izmantoti dienesta iekšējie resursi – profesionālo sociālo darbinieku zināšanas un talanti, 

nepieciešamības gadījumā pieaicinot citus speciālistus un brīvprātīgos. 

 

Sociālo pabalstu izmaksas dinamika laika periodā no 2015. līdz 2017. gadam 

28329

22304

18650

GMI

2015

2016

2017

 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

10. att. Izmaksāto GMI pabalstu apmērs Krustpils novadā 2015. – 2017.gadā, EUR 

Pēdējo triju gadu laikā (2015. -2017.)  pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai izmaksām ir tendence samazināties.   

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai piešķirts un izmaksāts: 

2015. gadā – 176 personām; 

2016. gadā – 103 personām; 

2017. gadā – 100 personām.    



 
 

26 

 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

11. att. Izmaksāto dzīvokļa pabalstu apmērs Krustpils novadā 2015. – 2017.gadā, EUR 

No visiem pabalstu veidiem, kuri piešķirti izvērtējot ienākumus un materiālo situāciju, 

lielāko finansiālo daļu veido dzīvokļa (mājokļa) pabalsts, kuru saņēmušas: 

2015. gadā – 633 personas; 

2016. gadā – 642 personas; 

2017. gadā – 582 personas. 
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Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

12. att. Izmaksāto pabalstu veselības aprūpei apmērs Krustpils novadā 2015. – 2017. 

gadā, EUR 

Pabalstu veselības aprūpei, kas ietver pilnīgu vai daļēju samaksu par ārstēšanos slimnīcā, 

dažādu izmeklējumu apmaksu, briļļu un medikamentu iegādes izdevumu segšanu nepilngadīgajiem 

bērniem, kopumā saņēmušas: 

2015. gadā – 86 personas; 

2016. gadā – 139 personas; 

2017. gadā – 134 personas. 
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3698

4528

4002

Pabalsti krīzes situācijā

2015

2016

2017

 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

13. att. Izmaksāto pabalstu krīzes situācijās apmērs Krustpils novadā 2015. – 2017. 

gadā, EUR 

Pabalstu krīzes situācijā saņēmušas 18 personas.  
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Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

14. att. Izmaksāto pabalstu bērniem bāreņiem apmērs Krustpils novadā 2015. – 2017. 

gadā, EUR 

Pabalsts bērniem bāreņiem – vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai, sadzīves 

priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei un ikmēneša pabalsts mājoklim un pabalsts ikmēneša 

izdevumiem. Kopumā šos pabalstus saņēmušas 13 personas. 

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

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

Pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva izpaužas tādu pabalstu kā bērna piedzimšanas pabalsta, 

pabalsta izglītībai, pabalsta politiski represētajām personām, pabalsta apbedīšanai un pabalsta 

atgriežoties no apcietinājuma izmaksai. 

Bērna piedzimšanas pabalstu 2015. gadā saņēma 52 ģimenes par kopējo summu 13 756 eiro, 

2016. gadā – 80 ģimenes par summu 22 092 eiro, bet 2017. gadā –  62 ģimenes par summu 17 318 

eiro.  

Pabalstu bērna izglītībai 100 eiro apmērā piešķir katram bērnam uzsākot mācības 1. klasē, 

bet uzsākot jauno mācību gadu bērni  vecumā no 5 līdz 18 gadiem no daudzbērnu ģimenēm un 

bērni, kuriem nodibināta aizbildnība, vai ievietoti audžuģimenē, var saņemt 20 eiro mācību līdzekļu 

iegādei.  
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Pabalstu izglītībai 2015. gadā saņēma 49 bērni par summu 5 300 eiro, 2016. gadā – 125 bērni 

par summu 9 180 eiro un 2017. gadā – 130 bērni par kopējo summu 9 740 eiro.  

Politiski represētās personas pabalstu saņem divas reizes gadā. 2017. gadā 30 personas 

saņēma pabalstu 4 425 eiro.  

9. tabula 

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušo Krustpils novadā deklarēto 

personu skaits un tiem piešķirtais finansējums 2015. – 2017. gadā, EUR 

 

Rādītājs 2015 2016 2017 

Personu 

skaits 

Summa 

EUR 

Personu 

skaits 

Summa 

EUR 

Personu 

skaits 

Summa 

EUR 

Pašvaldības brīvprātīgajai 

iniciatīvai izlietotie 

līdzekļi 

 36 739  48 277  43 964 

Samaksa par ilgstošas 

sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas 

pakalpojumiem 

pašvaldības aģentūrā 

“Jaunāmuiža” 

50 145 081 48 137 979 54 145 137 

Samaksa par sociālajiem 

pakalpojumiem citu 

pašvaldību institūcijām un 

saimnieciskās darbības 

veicējiem 

24 44 454 8 19 139 21 10 359 

Avots: Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta dati 

Sociālais dienests administrē un nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus, ģimenes asistenta pakalpojumus, asistenta pakalpojumus personām ar 

invaliditāti pašvaldībā, sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām 

darbībām, psihologa konsultācijas, sociālo rehabilitāciju institūcijā no vardarbības cietušām 

pieaugušām personām un bērniem, ģimenes atbalsta centra pakalpojumus, sociālo dzīvokļu īres 

tiesību piešķiršana. 2017. gada rezultāts sociālo pakalpojumu jomā: 

 10 personas ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā; 

 2 ģimenes izmantojušas ģimenes asistenta pakalpojumus; 

 10 personas izmantojušas asistenta pakalpojumus kā personas ar invaliditāti; 
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 14 personas izmantojušas psihologa pakalpojumus, saņēmušas konsultācijas; 

 16 personas saņēmušas sociālo rehabilitāciju institūcijā; 

 10 bērni saņēmuši sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā kā bērni, kas cietuši no 

prettiesiskām darbībām; 

 21 personai veikta izvērtēšana un noteikta atbilstība sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu; saņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem; 

 7 personas izmantoja Jēkabpils sociālā dienesta ģimeņu atbalsta centra pakalpojumus; 

 1 persona saņēma īslaicīgu naktspatversmes pakalpojumu; 

 4 ģimenēm piešķirtas tiesības īrēt sociālo dzīvokli. 

2017. gada laikā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

pašvaldības aģentūrā “Jaunāmuiža” saņēma 54 novada iedzīvotāji, no tiem: 

 8  Atašienes pagasta iedzīvotāji; 

 5  Mežāres  pagasta iedzīvotāji; 

 5  Krustpils pagasta iedzīvotāji; 

 18 Kūku pagasta iedzīvotāji; 

 7  Variešu pagasta iedzīvotāji; 

 11 Vīpes pagasta iedzīvotāji. 

Viens iedzīvotājs ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus turpina 

saņemt Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrā.   

Sociālā dienesta darbība ir vērsta uz to, lai sniegtā sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 

spētu apmierināt iedzīvotāju pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas 

situācijas uzlabošanā.  

 

Pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža” 

Pašvaldības aģentūrā “Jaunāmuiža” - pansionātā ir 250 vietas. Uz 2017. gada 1. janvāri tajā 

dzīvoja 186 iemītnieki, no tiem 83 invalīdi, 42 klienti ir guloši. Institūcijā dzīvojošo vidējais vecums 

ir 71,4 gads. Personas, kas iestājušās līdz 01.01.1998.   -  11.  

2017. gadā pansionātā iestājās 74 personas, izstājās 67 personas (t.sk. mirušas 54 personas). 

Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” budžets 2017. gadā bija EUR 1 136 450,  2018. gadam  plānoti  

EUR 1 273 428.   
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Krustpils novada Bāriņtiesa 

Krustpils novada 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 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 

paaugstināt savu kvalifikāciju. 

Bāriņtiesai atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir jāievada ziņas par nepilngadīgām personām 

IeM IC NPAIS sistēmā, ko Bāriņtiesa arī aktīvi dara. 

Bāriņtiesa 2017. 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. 

No sabiedrības interese netika izrādīta, neviena persona vai ģimene neizteica vēlmi kļūt par 

audžuģimeni. 

Saskaņā ar bāriņtiesā esošajiem reģistrācijas žurnāliem: 

 Nosūtītās korespondences žurnālā tika veikti 882 ieraksti; 

 Saņemtās korespondences žurnālā tika veikti 770 ieraksti; 

 Iesniegumu reģistrācijas žurnālā tika veikti 118 ieraksti; 

 Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu apliecību reģistrācijas žurnālā tika 

veikti 7 ieraksti; 

 Bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumu žurnālā tika veikti 53 ieraksti; 

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

Bāriņtiesā 2017. gadā tika pieņemti 53 lēmumi, 1 (viens) no tiem adopcijas jautājumos. 

Administratīvajā rajona tiesā tika pārsūdzēts viens lēmums par aizgādņa iecelšanu personai ar 

ierobežotu rīcībspēju, lieta tika izskatīta Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, lēmums 

tika atstāts spēkā. Par bāriņtiesas darbu Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā tika saņemtas  2 

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

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

Aizgādības lietas 

2017. gadā ar bāriņtiesas lēmumiem 3 personām tika pārtrauktas 5 nepilngadīgo bērnu 

aizgādības tiesības, no tā 2 mātēm, 1 tēvam. Iemesls – vecāki nenodrošināja bērnu aprūpi un 

uzraudzību. Abām mātēm aizgādības tiesības tika pārtrauktas ar vienpersoniskajiem lēmumiem, bet 

pēc likumā noteiktajām dienām tās tika atjaunotas, 4 bērni atgriezās vecāka aizgādībā. 

Bāriņtiesa Jēkabpils rajona tiesā iesniedza 1 prasības pieteikumu un tiesa ierosināja civillietu 

par aizgādības tiesību atņemšanu vecākam. Lietas izskatīšana turpināsies 2018. gadā. 2016. gadā 

celtajā prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākam prasība tika apmierināta 2017. gadā, un 

tiesa nolēma atņemt bērna aizgādības tiesības mātei. 

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 2017. gadā atradās 16 bērni, no tiem - aizbildnībā 15 bērni, ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 1 bērns (VSAC “Latgale” filiālē „Kalkūni”). 

2017. gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās uzturēšanos 

pārtrauca 2 bērni, kuri palika pilngadīgi. 

Uz 2017. gada 31. decembri bija 1 (viena) aktīvā lieta par bērnu ievietošanu ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

2017. gadā Bāriņtiesā netika nodibināta aizbildnība un netika iecelts aizbildnis. Pēc citas 

bāriņtiesas lūguma 1 persona tika atzīta par atbilstošu aizbildņa pienākumu pildīšanai. Viena 

aizbildnības lieta tika saņemta pārraudzībai no citas bāriņtiesas. 

Kopā 2017. gada nogalē ir 12 aktīvās aizbildnības lietas. Krustpils novadā darbojas divas 

viesģimenes, kuras periodiski uzņem ciemos bērnus, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs. 

Aizgādnības lietas 

2017. gadā netika nodibināta neviena aizgādnība. Pēc citas bāriņtiesas lūguma 1 persona tika 

atzīta par piemērotu kļūt par aizgādni. Viena aizgādnības lieta tika saņemta pārraudzībai no citas 

bāriņtiesas. Vienā aizgādnības lietā personai tika nomainīts aizgādnis. 
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Aizgādnība var tikt nodibināta arī mantojumam, ja mantojuma atstājējam piederējis 

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

mantojuma tiesības. 2017. gadā šāda lieta bāriņtiesā netika ierosināta. 

Kopā 2017. gada nogalē ir 9 aktīvās aizgādnības lietas. 

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 2017. gadā turpināja organizēt 

starpinstitucionālās sanāksmes. 

Adopcijas lietās tika pieņemts viens lēmums. Ar lēmumu Bāriņtiesa atzina, ka konkrēta 

bērna adopcija ģimenē ir viņa interesēs. Jēkabpils rajona tiesa adopcijas pieteikumu apstiprināja. 

2017. gadā bāriņtiesā notika 25 bāriņtiesas sēdes. Bāriņtiesa piedalījās 21 tiesas sēdē (viena - 

Ogres rajona tiesā, pārējās - Jēkabpils rajona tiesā) – 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. 

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. 

Bāriņtiesu apliecinājumi 

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: 421 apliecinājumi: 

 Atašienes pagasta pārvaldē - 104 apliecinājumi; 

 Mežāres pagasta pārvaldē - 52 apliecinājumi;  

 Kūku pagasta pārvaldē - 99 apliecinājumi; 

 Krustpils pagasta pārvaldē - 42 apliecinājumi; 
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 Variešu pagastā - 72 apliecinājumi un  

 Vīpes pagasta pārvaldē - 52 apliecinājumi, kopsummā iekasējot valsts nodevu 

Krustpils novada budžetā 3319,55 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 veselība 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 bezmaksas sagatavoti prasības pieteikumi), sniegtas 

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

nokārtošanu, bērnu dzīvesvietas noteikšanu u.c. 

Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus kļūt par audžuģimeni, viesģimeni vai aizbildni, dāvājot iespēju 

bērniem augt vai ciemoties ģimeniskā vidē! 

 

Antūžu speciālā internātpamatskola 

Antūžu speciālā internātpamatskola ir Krustpils novada speciālā izglītības iestāde, kura 

īsteno speciālās izglītības programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un nodrošina 

diennakts uzturēšanos mācību iestādē.  

Skola īsteno trīs speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām, divas speciālās pirmskolas izglītības programmas un divas profesionālās 

pamatizglītības programmas: 

 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); 
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 profesionālā pamatizglītības programma „Būvdarbi” (kods 22582011); 

 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). 

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

nodrošinātu valsts speciālās pamatizglītības mērķu un uzdevumu izpildi.  

2016./2017. mācību gadā Antūžu speciālajā internātpamatskolā mācījās 85 izglītojamie. 

Antūžu speciālo internātpamatskolu 2017. gadā absolvēja 7 izglītojamie. 

2017./2018.m.g. uz 1. septembri skolā mācās 78 izglītojamie, uz 2018. gada 8. janvāri 81 

izglītojamais, ir 13 klašu komplekti, 7 audzināšanas grupas, tai skaitā pirmskolas. 2017. gada 

septembrī skolā tika uzņemti 15 audzēkņi.  

Audzēkņu skaits samazinājies gan demogrāfisko tendenču dēļ, gan arī vispārējās izglītības 

skolās integrējot bērnus ar speciālajām vajadzībām. 

Saimnieciskajā gadā iestādes funkciju un uzdevumu izpildei, atbilstoši prioritātēm un 

vajadzībām izmantoti 732 507 EUR, no tiem 8 245 EUR kapitālizdevumu segšanai. 

 

Informācija par būvniecības norisēm KRUSTPILS novadā 2017. 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. 

Krustpils novada pašvaldības būvvalde 2017. gadā ir izsniegusi 30 būvatļaujas, t.sk. 

fiziskajām personām izsniegtas 8 būvatļaujas, bet juridiskajām personām izsniegto būvatļauju skaits 

– 22. 

Izsniegtās būvatļaujas pēc būves rakstura: 

     a) atļaujas privāto dzīvojamo ēku pārbūvei – 2; atļaujas dārza mājas pārbūvei – 1; 

     b) atļaujas privāto dzīvojamo ēku būvniecībai – 2; atļaujas vasarnīcas būvniecībai – 1; 

     c) atļaujas saimniecības ēku būvniecībai un pārbūvei – 4; 
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     d) atļaujas inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai un pārbūvei – 13 (t.sk. 

meliorācijas sistēmas pārbūve – 4, ceļa pārbūve, jaunbūve – 1, stāvlaukuma izbūve – 1; ražošanas 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būve – 1; gāzes vada jaunbūve  – 1, kūtsmēslu krātuves jaunbūve – 1; 

jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide – 1; kanalizācijas notekūdeņu uzkrāšanas tvertnes un to 

pieslēgšana pie kanalizācijas – 1; ūdenstorņa nojaukšana – 1; tirdzniecības centra vārtu izbūve - 1); 

e) zivju audzētavas ēkas pārbūve – 1; 

f) administratīvās ēkas ieejas mezgla pārbūve  – 1; 

g) ražošanas ēkas pārbūve – 3; 

h)  kultūras nama un pagasta ēkas pārbūve – 1; 

i)   telpu pārbūve stacijā “Trepe”  - 1. 

 

2017. gadā ekspluatācijā nodoti 20 objekti. 

 

 

 

10. tabula 

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

budžeta līdzekļiem, Krustpils novada administratīvajā teritorijā 2017. gadā 

 

Būves nosaukums, adrese  

 

Pasūtītājs 

Kopējās 

izmaksas 

(EUR) 

1.Kanalizācijas tīkla pārbūve, Atašienes ciems, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

 

25760,70 

2.Valsts nozīmes ūdensnotekas Ataša (ŪSIK kods 

43168:01) pik.00/00-33/00 atjaunošana, Vīpes, 

Mežāres pagasts, Krustpils novads 

VSIA “ZMNĪ”  

 

 

81929,28 

3.Valsts nozīmes ūdensnotekas Babraunīca, 

ŪSIK 42114:01, pik.132/50172/08 atjaunošana, 

Variešu pagasts, Krustpils novads 

VSIA “ZMNĪ”  

 

 

129480,45 

Avots: Krustpils novada Būvvaldes dati 

Salīdzinot ar 2016. gadu ekspluatācijā pieņemto objektu skaits juridiskām personām ir 

samazinājies. 
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11. tabula 

Ekspluatācijā nodotie objekti par privātajiem līdzekļiem Krustpils novada administratīvajā 

teritorijā 2017. gadā 

 

Būves nosaukums, adrese  

Kopējās 

izmaksas (EUR) 

1. Saimniecības ēkas jaunbūve, Kļavu iela 13, Zīlāni, Kūku pagasts, 

Krustpils novads 

 

5000,00 

2.Pirts jaunbūve, Kļavu iela 13, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads  

4000,00 

3.Kūtsmēslu krātuves jaunbūve, “Zemenes”, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads 

 

19950,00 

4.Dzīvojamās mājas pārbūve, „Gaidas”, Kūku pagasts, Krustpils novads  

22000,00 

5.Dārza mājas jaunbūve, d/s “Zīlāni”54, Kūku pagasts, Krustpils 

novads 

 

5000,00 

6.Ģimenes mājas jaunbūve,  “Lapiņi”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads 

 

50000,00 

7.Meliorācijas sistēmas “Puķīši” pārbūve,  Mežāres pagasts, Krustpils 

novads 

 

81445,73 

8.Zivju audzētavas ēkas pārbūve, “Kalves”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads 

 

53962,87 

9.Saimniecības ēkas un pirts jaunbūve (2.kārta), “Zemzari”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads 

 

30000,00 

10.Dzīvojamās ēkas jaunbūve, “Vecgobiņas”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads 

 

80000,00 

11.Meža autoceļa “Šnepes ceļš” pārbūve, Kūku pagasts, Krustpils 

novads 

 

61973,65 

12.Ģimenes mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija, “Rasas”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads 

 

40000,00 

13.Meža autoceļa “Baltezers-Ķīves” pārbūve, Variešu pagasts, 

Krustpils novads 

 

171879,83 

14.Saimniecības ēkas jaunbūve, Veseļi 3, Kūku pagasts, Krustpils 

novads 

 

30000,00 

15.Dārza mājas pārbūve, Zīlāni 14, Kūku pagasts, Krustpils novads 5000,00 

16.Dzīvojamās mājas jaunbūve, “Upeskalns”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads 

 

10000,00 

17.Meža ceļa “Aiviekstes ceļš” pārbūve, Variešu pagasts, Krustpils 

novads 

 

121189,23 

Avots: Krustpils novada Būvvaldes dati 

Savukārt ekspluatācija pieņemto objektu skaits no privātajiem līdzekļiem ir palielinājies par 

8 objektiem. Pārsvarā no privātajiem līdzekļiem tikušas būvētas vai rekonstruētas saimniecības ēkas 

un pirtis. 
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Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 iepriekšējos divos gados un kārtējā gadā plānotie pasākumi 

2017. gadā pašvaldība turpināja ES fondu un citu finanšu instrumentu investīciju apguvi. 

Projekta nosaukums 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Kopējā 

summa, EUR 

Finansēšanas avots 

Rezultāts Fonda 

finansējums 

(EUR) 

Valsts 

budžeta 

dotācija 

(EUR) 

Pašvaldības 

finansējums 

(EUR) 

Kredīts 

(EUR) 

Vīpes pamatskolas ēkas fasādes 

vienkāršota atjaunošana (jumta seguma 

maiņa, zibens aizsardzības sistēmas 

izveide) 

15.07.2016.-

15.10.2016. 
46865,71 

  
46865,71 

 

Veikta jumta seguma maiņa, 

pārseguma siltināšanas darbi, 

uzstādīta, zibens aizsardzības 

sistēmas izveide  

 

Energoefektīva ielu apgaismojuma 

ierīkošana Spunģēnu ciemā 1.kārta, 

projekta Nr. 16-05-AL24-A019.2201-

00004 

06.10.2016.-

01.11.2017. 
781100,00 7029,90 

 
781,10 

 

Tiks ierīkots energoefektīvs ielu 

apgaismojums Krustpils novada 

Krustpils pagasta Spunģēnu ciemā 

Krustpils novada izglītības iestāžu 

materiāltehniskās bāzes uzlabošana un 

remontdarbi 1.kārta Krustpils 

pamatskolā 

28.04.2016.-

14.09.2016. 
28201,96 

  
28201,96 

 

Veikti Krustpils novada izglītības 

iestāžu materiāltehniskās bāzes 

uzlabošanas darbi, veicot laukuma 

labiekārtošanas darbus Krustpils 

pamatskolas teritorijā, lietus 

kanalizācijas pievada ierīkošana 

Krustpils pamatskolā 

Bērnu rotaļu laukuma izveide Variešu 

ciemā 

05.07.2016.-

14.10.2016. 
7904,93 

  
7904,93 

 

Izveidots bērnu rotaļu laukums pie 

daudzdzīvokļu dzīvojamajām 

mājām Variešu ciemā. Bērnu rotaļu 

laukumā uzstādīts rotaļu komplekss, 

šūpoles, šūpoles „ Helihopters” uz 

atsperēm, smilšu kaste, kā arī 

novietoti atpūtas soli bērnu 

vecākiem. 
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Vienota stila norādes zīmju uz novada 

nozīmes objektiem uzstādīšana un 

vienota stila tūrisma informācijas 

stendu uzstādīšana pagastu centros 

10.10.2016.-

25.11.2016. 
9000,00 

  
9000,00 

 

Izgatavotas un uzstādītas vienota 

stila norādes zīmes uz novada 

nozīmes objektiem,  izgatavoti un 

uzstādīti vienota stila tūrisma 

informācijas stendi pagastu centros 

Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma 

izveide Krustpils novada Vīpes ciemā, 

projekta nr. 16-05-AL24-A019.2202-

00005 

19.10.2016.-

01.06.2017. 
3215,20 2893,68 

 
321,52 

 

Futbola spēles aprīkojuma 

komplekta iegāde, kurā ietilpst 2 

futbola vārti, 2 tīkli futbola vārtiem, 

6 futbola bumbas un 5 soliņi 

“Inventāra iegāde brīvdabas kultūras 

pasākumu norisei Krustpils novada 

Atašienes ciemā” 

01.01.2016.-

31.12.2016. 
9728,08 

 
4852,99 4875,09 

 

Iegādāts inventārs(nojume un skaņu 

aparatūra) brīvdabas kultūras 

pasākumu organizēšanai Atašienes 

ciemā 

Brīvdabas estrādes izveide kultūras 

pasākumu norisei Krustpils novada 

Zīlānu ciemā, 1.kārta 

14.03.2014.-

13.07.2016. 
247608,30 

 
14230,00 3191,12 230187,18 

Izbūvēta brīvdabas estrāde Zīlānu 

ciemā 

Pašvaldības grants ceļu pārbūve 

Krustpils novadā 1.kārta 
2016.-2019. 40010,64 

  
40010,64 

 

2016.gadā veikta 11 pašvaldības 

ceļu projektēšana 6 pagastos, 

būvniecības darbi tiks uzsākti 

2017.gada vasarā 

Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija 

Atašienes ciemā 

14.03.2014.- 

27.02.2017. 
26624,74 

  
26624,74 

 
Pabeigta sūkņu stacijas būvniecība 

Ūdensvada atjaunošana Medņu ciemā 
03.04.2014.-

2017. 
34742,10 

  
34742,10 

 
Atjaunots ūdensvads 5 posmos, 

1100m kopgarumā 

Mežāres ciema katlumājas remonts 
05.09.2016.-

01.11.2016. 
13388,34 

  
13388,34 

 
Jumta un elektroinstalācijas remonts 

Kanalizācijas posma remonts Zīlānu 

ciemā 

02.05.2016.-

17.06.2016. 
11322,12 

  
11322,12 

 
Atjaunots kanalizācijas tīklu posms 

Zīlānu ciemā 

Ūdensvada remonts Vīpes ciemā 
06.09.2016.-

30.09.2016. 
2836,83 

  
2836,83 

 
Atjaunots ūdensvada posms Vīpes 

ciemā 
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Publiskās vides infrastruktūras 

uzlabošana pie Baļotes ezera, 2.kārta 

04.11.2016.-

17.03.2017. 
17914,02 

  
17914,02 

 

Izbūvēta apsaimniekošanas ēka pie 

Baļotes ezera Vides un civilās 

aizsardzības dienesta vajadzībām. 

Objekts tiks pieņemts ekspluatācijā 

2017.gada janvārī 

Atpūtas vietas aprīkošana pie Daugavas 
16.08.2016.-

30.08.2016. 
1936,00 

  
1936,00 

 

Atpūtas vietā tika uzstādīta lapene 

ar jumtu, 2 soliem un galdu, atpūtas 

sols ar atzveltni, 2 atkritumu urnas 

trenažieri Krustpils novada Spunģēnu 

sporta zālei 

23.05.2016.-

23.07.2016.- 
9439,69 

  
9439,69 

 

Spunģēnu sporta zālei iegādāti un 

uzstādīti trenažieri, hanteles, svaru 

stieņu un ripu komplekts, statīvu un 

solu komlpekts fitnesam 

Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Laukezerā 2016. gadā, projekta 

nr. 1.26. 

01.04.2016.-

31.10.2016. 
2299,00 2046,11 

 
252,89 

 

Zivju resursu ilgtspējīgas 

saglabāšanas principa 

nodrošināšana, veicot zivju resursu 

pavairošanu, tika ielaisti 5000 

līdaku mazuļu. 

Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Ildzenieku ezerā 2016. gadā, 

projekta nr. 1.27. 

01.04.2016.-

31.10.2016. 
1195,48 1063,98 

 
131,50 

 

Zivju resursu ilgtspējīgas 

saglabāšanas principa 

nodrošināšana, veicot zivju resursu 

pavairošanu, tika ielaisti 2600 

līdaku mazuļu. 

Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Baļotes ezerā 2016. gadā, 

projekta nr. 1.28. 

01.04.2016.-

31.10.2016. 
5517,60 4910,66 

 
606,94 

 

Zivju resursu ilgtspējīgas 

saglabāšanas principa 

nodrošināšana, veicot zivju resursu 

pavairošanu, tika ielaisti 12000 

līdaku mazuļu. 

Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Baltezerā (Timsmales ezerā) 

2016. gadā, projekta nr. 1.30 

01.04.2016.-

31.10.2016. 
2069,10 1841,50 

 
227,60 

 

Zivju resursu ilgtspējīgas 

saglabāšanas principa 

nodrošināšana, veicot zivju resursu 

pavairošanu, tika ielaisti 4500 

līdaku mazuļu. 
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Sabiedrības informēšanas pasākumu 

organizēšana Krustpils novada 

ūdenstilpju zivju resursu saudzīgai 

izmantošanai 2016. gadā, projekta nr. 

1.6. 

12.04.2016.-

30.11.2016. 
1607,85 1430,99 

 
176,86 

 

Veicināta sabiedrības informētība 

par zivju resursu racionālu un 

saudzīgu izmantošanu Krustpils 

novada ūdenstilpēs, izplatot brošūru 

un ustādot 2 informatīvus stendus 

Zivju resursu aizsardzība Krustpils 

novada ūdenstilpēs 2016.gadā, projekta 

nr. 1.10. 

29.04.2016.-

31.10.2016. 
7099,20 5182,42 

 
1916,78 

 

Tika iegādāta vieglā laiva ar 

aprīkojumu, 2 meža kameras, un 

tika uzstādīta viena 

videonovērošanas kamera ar 

attālinātu vadību pie Marinzejas 

ezera 

Zivsaimniecisko ekspluatācijas 

noteikumu izstrāde un zivsaimnieciskā 

izpēte Krustpils novada ūdenstilpēs, 

projekta nr. 2.2. 

29.04.2016.-

30.11.2016. 
8171,34 5965,08 

 
2206,26 

 

Tika veikta zivsaimniecisko 

ekspluatācijas noteikumu izstrāde 

Timsmales ezeram (Baltezeram), 

tika veikta Marinzejas ezera un 

Baļotes ezera zivsaimnieciskā 

izpēte 

Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde 

Krustpils novada izglītības iestādēs 

07.07.2016.-

14.10.2016. 
6248,14 3062,50 

 
3185,64 

 

Sporta inventāra un aprīkojuma 

iegāde Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolā, Mežāres pamatskolā, 

Krustpils pamatskolā, Sūnu 

pamatskolā, Variešu sākumskolā un 

Vīpes pamatskolā 

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana 

Spunģēnu ciemā, 2.kārta 

  

18.03.2015.-

28.07.2016. 

 

177984,20 
  

47433,20 130551,00 
Veikta asfaltbetona ielu seguma 

atjaunošana Spunģēnu ciemā 

Asfaltbetona ceļa seguma izbūve 

industriālās teritorijas sasniedzamībai 

un attīstībai industriālajā teritorijā pie 

Krustpils stacijas 

 2016.-2018. 336541,00 
    

Veikta esošā grants ceļa pārbūve  uz 

ceļu ar asfaltbetona segumu 

Krustpils novada izglītības iestāžu 

materiāltehniskās bāzes uzlabošana un 

remontdarbi 1.kārta Krustpils 

pamatskolā 

 22.07.2016.-

2017. 
28201,96 

  
28201,96 

 

Gājēju ietves, bruģēta laukuma un 

lietus kanalizācijas atjaunošana pie 

Krustpils pamatskolas 
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Gājēju un veloceliņa izbūve no 

Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai 
2016.-2018. 420758,00 

  
420758,00 

 
Izbūvēts gājēju un veloceliņš ar 

brauktuvi 2,5m platumā 

Bērnu rotaļa laukuma izveide pie 

Mežāres pamatskolas 

05.07.2016.-

14.10.2016. 
4731,10 

  
4731,10 

 

Izveidots bērnu rotaļu laukums pie 

Mežāres pamatskolas. Bērnu rotaļu 

laukumā uzstādīts rotaļu komplekss, 

divvietīgas šūpoles, šūpoles „ 

Balansieris”, smilšu kaste. 

Atašienes kultūras nama pārbūve 2015.-2017. 243900,00 
    

Izstrādāts būvprojekts, 2017.gadā 

tiks veikta būvniecība 

Ūdenssaimniecības attīstība Variešu 

pagasta Antūžu ciemā 

01.01.2016.-

2017. 
40000,00 

  
40000,00 

 
Izstrādāts būvprojekts, 2017.gadā 

tiks veikta būvniecība 

Atbalstošas vides radīšana 

mazaizsargājamo iedzīvotāju grupām 

Mežāres pagasta pārvaldes un kultūras 

nama ēkā, projekta nr. 16-05-AL24-

A019.2203-000005  

01.11.2016.-

20.10.2017. 
8224,00 7401,60 

 
822,40 

 

Tiks pārbūvēti un atjaunoti divi 

ieejas mezgli, kā arī uzstādītas 

automātiski atveramās durvis. 

Invalīdu uzbrauktuvei tiks 

piebūvētas margas un salaboti 

nodrupušie pakāpieni, pie kultūras 

nama  ieejas – betona apmales. 

Nemateriālā kultūras mantojuma 

lietpratēju zināšanu un prasmju 

tālāknodošana - "Krustpils tipa jostas" 

01.09.2016.-

15.12.2016. 
958,00 660,00 

 
298,00 

 

2 Lekciju "Krustpils tipa jostas: 

darināšnas tradīcijas" un 

"Ornaments Latvijas teritorijā cauri 

laikiem" organizēšana, tika 

organizētas 44 stundu apmācības 

profesionālās meistarklasēs un 

izstādes organizēšana ar 

meistarklasēs darinātajām jostām 

PROTI un DARI, projekta nr. 

8.3.3.0/15/I/001 

23.09.2016.-

31.10.2018. 
42233,40 

    

Attīstīta mērķa grupas jauniešu 

prasmes un veicināta viņu iesaiste 

izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie 

amata meistara 

 ESF projekts Atver sirdi Zemgalē, 

projekta nr. 9.2.2.1/15/I/001 

01.12.2015.-

31.12.2022. 
5709420,00 

    

Zemgales reģionā tiks palielināti 

ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu pieejamība 

dzīvesvietā personām ar invaliditāti 

un bērniem 
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Rogāļu gravas dabas takas 

labiekārtošana Krustpils novada Kūku 

pagastā, projekta nr. 1-9/9 

16.03.2016.-

31.05.2016. 
816,75 646,00 

 
170,75 

 
3 Solu un 3 atkritumu urnu 

izgatavošana un uzstādīšana 

Informācijas stenda "Daugavas ūdeņu 

atspulgos " uzstādīšana Krustpils 

novada Vīpes pagastā, projekta nr. 1-

9/19 

 

26.04.2016.-

31.05.2016. 

670,18 

 

500,00 

 
 

170,18 

 
 

Uzstādīts informācijas stends, kurā 

var iegūt plašu un detalizētu 

informāciju par Daugavas ielejas 

vides un kultūrvēsturiskajām 

vērtībām Krustpils novada teritorijā 

un novadu kopumā. 

Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma 

izveide Vīpes ciemā 1. un 2. kārta 2017. – 2018. 
64 521  

32490 
32031 

 

Izveidots jauniešu aktīvās atpūtas 

laukums 

Mežāres kultūras nama kino un audio 

aprīkojuma atjaunošana 2017. 
22974  

22974 
 

 

Atjaunots kino un audio aprīkojums 

Mežāres kultūras namā 

Krustpils novada pašvaldības lauku ceļu 

pārbūve 2017.-2019. 
1 666 667 1 293 695 

 
372 972 

 

Pārbūvēti pagastu lauku ceļi ar 

grants segumu 

 

Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Krustpils novada 

iedzīvotājiem (9.2.4.2/16/I/012) 

17.03.17.-

31.12.19. 

78 778 78 778 
 

 
 

Uzlabot veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pakalpojumu 

pieejamību Krustpils novada 

iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, 

nabadzības un sociālās atstumtības 

riska pakļautajiem iedzīvotājiem, no 

2017. gada līdz 2019.gadam 

īstenojot veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumus. 

Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Laukezerā 2017. gadā (proj. Nr. 

2.35. ) 

03.04.17.-

31.10.17. 
1512,50 1287 

 
225,50 

 

Zivju resursu ilgtspējīgas 

saglabāšanas principa 

nodrošināšana, veicot zivju resursu 

pavairošanu, tika ielaisti 5000 

līdaku mazuļu. 

http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/89-veselibas-veicinasanas-un-slimibu-profilakses-pasakumi-krustpils-novad
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/89-veselibas-veicinasanas-un-slimibu-profilakses-pasakumi-krustpils-novad
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/89-veselibas-veicinasanas-un-slimibu-profilakses-pasakumi-krustpils-novad
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/89-veselibas-veicinasanas-un-slimibu-profilakses-pasakumi-krustpils-novad
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/94-lidaku-mazulu-ielaisana-krustpils-novada-laukezera-2017-gada
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/94-lidaku-mazulu-ielaisana-krustpils-novada-laukezera-2017-gada
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/94-lidaku-mazulu-ielaisana-krustpils-novada-laukezera-2017-gada
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Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Marinzejas ezerā 2017. gadā 

(proj. Nr. 2.34. ) 

03.04.17.-

31.10.17. 

1815,00 1499,30 
 

315,70 
 

Zivju resursu ilgtspējīgas 

saglabāšanas principa 

nodrošināšana, veicot zivju resursu 

pavairošanu, tika ielaisti 6000 

līdaku mazuļu. 

Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Baltezerā (Timsmales ezerā) 

2017. gadā (proj. Nr. 2.33. ) 

03.04.17.-

31.10.17. 
1361,25 1158,30 

 
202,95 

 

Zivju resursu ilgtspējīgas 

saglabāšanas principa 

nodrošināšana, veicot zivju resursu 

pavairošanu, tika ielaisti 4500 

līdaku mazuļu. 

Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Ildzenieku ezerā 2017. gadā 

(proj. Nr. 2.32.) 

03.04.17.-

31.10.17. 

786,50 669,25 
 

117,26 
 

Zivju resursu ilgtspējīgas 

saglabāšanas principa 

nodrošināšana, veicot zivju resursu 

pavairošanu, tika ielaisti 2600 

līdaku mazuļu. 

Zivju resursu aizsardzība Krustpils 

novada ūdenstilpēs 2017. gadā (proj. 

Nr. 1.4.) 

25.04.17.-

31.10.17. 
4709,00 3482,06 

 
1226,94 

 

papildināta un atjaunota Krustpils 

novada pašvaldības vides un civilās 

aizsardzības materiāltehniskā bāze, 

iegādāts laivas motors, stiklaplasta 

laiva un eholoti. 

Infrastruktūras uzlabošana dabas 

pieminekļa Rogāļu akmens pieejamības 

nodrošināšanai (Nr. 17-05-AL24-

A019.2202-000008) 

22.06.17.-

9.11.18. 

8560,00 7704,00 
 

856,00 
 

Projekta ietvaros tiks izbūvētas 

kāpnes uz Rogāļu akmeni un 

atjaunots esošais tiltiņš pār strautu. 

 

“Antropogēno slodzi mazinošas 

infrastruktūras izbūve un atjaunošana 

dabas parkā “Laukezers”” (Nr. 

5.4.1.1./17/A/021) 

10.07.17.-

9.12.18. 
215 860,02 180 395,52 

9 550,35 
25 914,15 

 

 Stāvlaukuma izbūve Krustpils 

novada Kūku pagasta 

nekustamajā īpašumā 

“Ezerlauki”; 

 Labiekārtotas peldvietas 

atjaunošana pie Laukezera 

galvenās pludmales; 

http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/93-lidaku-mazulu-ielaisana-krustpils-novada-marinzejas-ezera-2017-gada
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/93-lidaku-mazulu-ielaisana-krustpils-novada-marinzejas-ezera-2017-gada
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/93-lidaku-mazulu-ielaisana-krustpils-novada-marinzejas-ezera-2017-gada
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/92-lidaku-mazulu-ielaisana-krustpils-novada-baltezera-timsmales-ezera-201
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/92-lidaku-mazulu-ielaisana-krustpils-novada-baltezera-timsmales-ezera-201
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/92-lidaku-mazulu-ielaisana-krustpils-novada-baltezera-timsmales-ezera-201
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/91-lidaku-mazulu-ielaisana-krustpils-novada-ildzenieku-ezera-2017-gada
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/91-lidaku-mazulu-ielaisana-krustpils-novada-ildzenieku-ezera-2017-gada
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/91-lidaku-mazulu-ielaisana-krustpils-novada-ildzenieku-ezera-2017-gada
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/90-zivju-resursu-aizsardziba-krustpils-novada-udenstilpes-2017-gada
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/90-zivju-resursu-aizsardziba-krustpils-novada-udenstilpes-2017-gada
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/90-zivju-resursu-aizsardziba-krustpils-novada-udenstilpes-2017-gada
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/95-infrastrukturas-uzlabosana-dabas-pieminekla-rogalu-akmens-pieejamibas-
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/95-infrastrukturas-uzlabosana-dabas-pieminekla-rogalu-akmens-pieejamibas-
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/95-infrastrukturas-uzlabosana-dabas-pieminekla-rogalu-akmens-pieejamibas-
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/95-infrastrukturas-uzlabosana-dabas-pieminekla-rogalu-akmens-pieejamibas-
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/96-antropogeno-slodzi-mazinosas-infrastrukturas-izbuve-un-atjaunosana-dab
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/96-antropogeno-slodzi-mazinosas-infrastrukturas-izbuve-un-atjaunosana-dab
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/96-antropogeno-slodzi-mazinosas-infrastrukturas-izbuve-un-atjaunosana-dab
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/96-antropogeno-slodzi-mazinosas-infrastrukturas-izbuve-un-atjaunosana-dab
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/96-antropogeno-slodzi-mazinosas-infrastrukturas-izbuve-un-atjaunosana-dab
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 Labiekārtotas peldvietas 

atjaunošana pie Laukezera; 

 Labiekārtotu peldvietu 

atjaunošana pie Ildzenieku 

ezera; 

 Stihiski izveidoto meža taku 

slēgšana motorizēto 

autotransportu plūsmai; 

 Atkritumu konteineru novietņu 

uzstādīšana; 

 Izglītojoši izzinošas atpūtas 

vietas izveide; 

 Skatu platformas izbūve un 

skatu vietas labiekārtošana; 

 Gājēju un velosipēdistu 

veselības takas labiekārtošana. 

 

Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai 

(8.3.4.0/16/I/001) 
08.17.-12.22. 

10 800,00 10 800,00 
 

 
 

Katram projektā “PuMPuRS” 

iesaistītajam skolēnam pedagogs vai 

psihologs semestra sākumā izveido 

individuālo atbalsta plānu, kurā 

izvērtē mācību pārtraukšanas riskus 

un paredz nepieciešamos 

pasākumus šo risku mazināšanai. 

Informācijas stenda "Daugavas ūdeņu 

atspulgos pārnovadu krustcelēs" 

uzstādīšana Krustpils novada Krustpils 

pagastā (Līgums Nr.1-9/15) 

01.03.17.-

31.10.17. 
540,00 540,00 

 
 

 

Krustpils pagastā pie moteļa 

“Sapnis” tika uzstādīts tūrisma 

informācijas stends 

Zivju resursu aizsardzība Krustpils 

novada ūdenstilpnēs 2017. gadā, 2. 

kārta (1.3.) 

17.11.17.-

15.12.17. 

5851,00 5558,45 
 

292,55 
 

iegādātas 3 meža/medību kameras 

ar aprīkojumu un termo kamera ar 

aprīkojumu. 

http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/106-atbalsts-priekslaicigas-macibu-partrauksanas-samazinasanai
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/106-atbalsts-priekslaicigas-macibu-partrauksanas-samazinasanai
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/106-atbalsts-priekslaicigas-macibu-partrauksanas-samazinasanai
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/103-informacijas-stenda-daugavas-udenu-atspulgos-parnovadu-krustceles-uzst
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/103-informacijas-stenda-daugavas-udenu-atspulgos-parnovadu-krustceles-uzst
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/103-informacijas-stenda-daugavas-udenu-atspulgos-parnovadu-krustceles-uzst
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/103-informacijas-stenda-daugavas-udenu-atspulgos-parnovadu-krustceles-uzst
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/104-zivju-resursu-aizsardziba-krustpils-novada-udenstilpnes-2017-gada-2-ka
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/104-zivju-resursu-aizsardziba-krustpils-novada-udenstilpnes-2017-gada-2-ka
http://www.krustpils.lv/ekonomika-un-investicijas/projekti/104-zivju-resursu-aizsardziba-krustpils-novada-udenstilpnes-2017-gada-2-ka
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Par veiktajiem un plānotajiem pasākumiem teritorijas attīstības plānu 

īstenošanā 

Krustpils novada pašvaldības galvenie plānošanas dokumenti, uz kuriem balstās pašvaldības 

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

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

2013. - 2024. gadam.  

Krustpils novada Ilgtspējīga attīstības stratēģija 2013. - 2030. gadam 

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

domes sēdē, ir hierarhiski augstākais vietējās pašvaldības attīstības plānošanas dokuments, saskaņā 

ar kuru izstrādā Krustpils novada Attīstības programmu un Teritorijas plānojumu. Krustpils novada 

Ilgtspējīga attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments laika posmam 

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

ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.  

Krustpils novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam 

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

sēdē, ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa 

prioritātes un pasākumu kopums stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 

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

iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai un pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai. Programmas 

būtiskākā sadaļa ir Rīcību plāns turpmākajiem 7 gadiem, pēc kura pašvaldība vadās, sagatavojot 

projektus, piesaistot ES un citu fondu finansējumu, plānojot investīcijas un pašvaldības budžetu 

kopumā. Lai sasniegtu Attīstības programmā izvirzītos mērķus, apstiprinātais Investīciju plāns 2018. 

gadam paredz īstenot sekojošas aktivitātes: 

1. Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Vīpes ciemā 2. kārta; 

2. Projekts “Proti un dari”; 

3. Projekts “Atver sirdi Zemgalē”; 

4. Trenažieru uzstādīšana pie Atašienes vidusskolas; 

5. Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes 

paaugstināšanai; 
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6. Atbalstošas vides radīšana mazaizsargājamo iedzīvotāju grupām Mežāres pagasta kultūras 

nama ēkā; 

7. Sētas ierīkošana Antūžos pie bērnu rotaļu laukuma; 

8. Vienota stila informācijas stendu uzstādīšana Variešos, Antūžos un Medņos; 

9. Āra nestandarta vingrošanas iekārtas Krustpils pamatskolai; 

10. Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Rogāļu gravas dabas takā; 

11. Krustpils novada pašvaldības lauku ceļu pārbūve pagastos; 

12. Asfaltbetona ielu seguma izbūve Ceriņu ielā 110m garumā; 

13. Gājēju un veloceliņa izbūve no Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas ciemam; 

14. Gājēju celiņa izveide Marinzejas parkā uz atpūtas vietu Marija; 

15. Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Atašienes ciemā; 

16. Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Zīlānu ciemā (1.kārta) – Sarmas, Meldru un 

Dārzupītes ielā; 

17. Baļotes ezera infrastruktūras uzlabošana; 

18. Katlu mājas rekonstrukcija Variešu ciemā; 

19. Katlu mājas Dūmi rekonstrukcija Krustpils pagastā; 

20. Ūdenssaimniecības attīstība Variešu pagasta Antūžu ciemā; 

21. Laukezera dabas parka infrastruktūras uzlabošana; 

22. Veselības veicināšanas projekts SAM 9.2.4.2.; 

23. Energoefektīvas apkures sistēmas ierīkošana Vecajā Sūnu skolā; 

24. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un atjaunošana dabas parkā 

“Laukezers”; 

25. Meliorācijas sistēmas atjaunošana “Mežāre”, Mežāres pagastā; 

26. Asfaltbetona ceļa seguma izbūve pie Krustpils stacijas; 

27. Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Laukezerā; 

28. Vēžu populācijas pētījums Laukezerā; 

29. Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Baļotes ezerā; 

30. Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Ildzenieku ezerā; 

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

32. Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Marinzejas ezerā. 
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Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013. - 2024. gadam 

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

administratīvās teritorijas  plānojums,  kas  nosaka  teritorijas  esošo  un  plānoto  teritorijas  

izmantošanu  un  šīs teritorijas  izmantošanas  aprobežojumus  ar  ilgtermiņa  perspektīvu  līdz  

2024. gadam.  Krustpils novada  teritorijas  plānojums  apstiprināts  2013. gada  17. jūlija  domes  

sēdē (saistošie noteikumi Nr. 2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. 

gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”). 

Krustpils novada mārketinga programma 2015. – 2020. gadam  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no citiem novadiem Latvijā.  

Sabiedrības informēšana par teritorijas attīstības jautājumiem 

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

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” visi Krustpils novada pašvaldības 

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

nodrošina visu plānošanas līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu teksta un grafisko daļu 

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

dokumentu uzturēšanu un publicēšanu, teritorijas attīstības plānošanas procesu atbalstu, sabiedrisko 

apspriešanu, elektronisko pakalpojumu saņemšanu, kā arī atbalsta tās pašvaldību, reģionu un valsts 

pārvaldes funkcijas, kuru izpildei nepieciešama teritorijas plānošanas rezultātā tapusī teksta un 

ģeotelpiskā informācija. 

Sistēmas izstrādes rezultātā sabiedrība - iedzīvotāji un komersanti, ir ieguvuši iespēju portālā 

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

dokumentu palīdzību ērti meklēt un saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju par teritorijas 
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plānošanu, tai skaitā, piedalīties pašvaldības plānošanas dokumenta publiskajās apspriešanās, 

iesniedzot priekšlikumus elektroniski. Tādējādi ievērojami uzlabota sabiedrības pieejamība 

informācijai par teritorijas attīstības iespējām un ierobežojumiem. 

 

Tūrisma attīstība Krustpils novadā 2017. gadā 

2017. gada sākumā starptautiskā izstāžu centra telpās jau 23. reizi pulcējās tūrisma nozares 

profesionāļi un ceļotgribētāji starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū “Balttour 2016”. Līdzīgi kā 

pērnajā gadā, Zemgali izstādē pozicionēja pavisam seši ikdienas darbā sevi jau apliecinājuši 

sadarbības puduri. Katrs no puduriem izstādē prezentēja tieši savam apvidum raksturīgākos tūrisma 

galamērķus. Krustpils novads trīs dienas tika prezentēts vienā pudurī ar Jēkabpils pilsētu. Izstādes 

apmeklētājus priecēja Krustpils novada izdotā tūrisma karte un tūrisma pakalpojuma sniedzēju 

sagatavotie informatīvie materiāli. Izstādes apmeklētājus īpaši pārsteidza viesu mājas “Akmentiņi” 

radošā pieeja informatīvo materiālu veidošanā. “Akmentiņi” bija sagatavojuši oriģinālas vizītkartes 

akmeņu formā. Erudītākie izstādes apmeklētāji piedaloties amatniecības centra “Māzers” 

sagatavotajā vārdu darināšanas spēlē, varēja iegūt oriģinālus suvenīrus Krustpils novada logo - 

cimdiņa formā. Atpūtas vieta “Daugmales” aicināja ikvienu izbaudīt neaizmirstamu 1 vai 2 dienu 

laivu braucienu pa Daugavas krācēm posmā Līvāni - Jēkabpils. Savukārt, “Martaskalns” aicināja 

ikvienu doties uz bioloģisko saimniecību, lai iejustos lauku sētas ikdienā, iepazītu aušanas, 

filcēšanas, ziepju vārīšanas un konfekšu gatavošanas noslēpumus. Kopumā izstādes apmeklētāji 

izrādīja lielu interesi par aktīvās atpūtas iespējām, piedāvājumu ģimenēm ar bērniem, kā arī lielo 

tūristu grupu atpūtas iespējām. 

2017. gada maijā pašvaldība izdeva divus jaunus tūrisma bukletus - “Krustpils novada 

tūrisma karte” un “Daugavas baltās krāces”. 

Tūrisma kartē tika iekļauta informācija par kultūrvēsturiskiem objektiem, dabas objektiem, 

piemiņas vietām, dažādām novadā aplūkojamām kolekcijām un ekspozīcijām, naktsmītnēm un telšu 

vietām, ēdināšanas iespējām, kā arī cita tūristiem noderīga informācija. Lai tūristiem  atvieglotu 

maršrutu plānošanu, jebkurš tūrisma objekts vai uzņēmums ir atzīmēts bukletā pieejamajā Krustpils 

novada kartē un to apraksti papildināti ar tā atrašanās vietas koordinātām. Informatīvais materiāls 

papildināts ar fotogrāfijām. Tūrisma bukletā ir pieejama informācija 3 valodās – latviešu, angļu un 
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krievu. Kopā bukletā apkopota informācija par 44 tūrisma objektu un ar tūrisma pakalpojumiem 

saistītiem uzņēmumiem. Bukleti izdoti 2500 eksemplāros. 

“Daugavas baltās krāces” apkopota informācija par Daugavas krācēm posmā Līvāni-

Jēkabpils. Buklets sniedz informāciju ne tikai par objektiem un to atrašanās vietu, bet arī dod īsu 

informāciju par to vēsturi, nosaukumu izcelšanos, tāpat sastopami ieteikumi smagāko krāču 

izbraukšanai. Tūrisma bukletā ir informācija ir pieejama latviešu valodā. Bukleti izdoti 2500 

eksemplāros. 

Abi Bukleti pieejami pagastu pārvaldēs, degvielas uzpildes stacijā “VIRŠI-A” Zīlānos un 

kafejnīcās “A12”, “Ūsiņs”, “Lauku šiks” un “Murdiņš”, kā arī Jēkabpils tūrisma informācijas centrā. 

Ar laivu braucienu pa Daugavu Vīpes pagasta atpūtas vietā “Daugmales” tika atklāta 

Krustpils novada tūrisma sezona. Piecu kilometru garā brauciena dalībniekus – gan laivotājus, gan 

plosta braucējus – atpūtas vietā svinīgi sagaidīja novada pašvaldības un Vīpes pagasta pārvaldes 

pārstāvji, Krustpils pagasta vokālais ansamblis “Krustpilieši”, kā arī citi interesenti. Atpūtas vieta 

“Daugmales” izveidojusies pavisam nesen un 2017. gadā pirmo sezonu piedāvā iedzīvotājiem 

iespēju baudīt aktīvo atpūtu – laivu braucienus pa Daugavu. Šāda veida tūrisma piedāvājums 

Krustpils novadā līdz šim nav bijis. Sezonas atklāšanas pasākumā bezmaksas iespēju laivot pa upi 

izmantoja 16 cilvēki. Pasākumā klātesošie varēja noskatīties Krustpils pagasta amatierteātra 

“Savējie” izrādi “Pilsētnieki”, kā arī piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs. Tūrisma sezonas 

atklāšanas pasākums Krustpils novadā norisinājās pirmo reizi. Plānots, ka tūrisma sezonas 

atklāšanas pasākums varētu kļūt par ikgadēju pasākums, kas katru gadu norisinātos maija mēnesī 

kādā no Krustpils novada pagastiem. 

Lai nodrošinātu informācijas pieejamību, palīdzētu Krustpils novada iedzīvotājiem un 

viesiem atrast interesējošos objektus, kā arī lai veicinātu novada atpazīstamību un tūrisma attīstību, 

projekta “Vienota stila tūrisma informācijas stendu un norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana” 

ietvaros uzstādīti tūrisma informatīvie stendi Zīlānu, Vīpes un Mežāres ciemos. Tāpat atjaunoti 

informatīvie stendi Rogāļu gravā un Spuņģēnu ciemā. 

Krustpils novada pašvaldība saņēma finansiālu atbalstu projektam “Infrastruktūras 

uzlabošana dabas pieminekļa Rogāļu akmens pieejamības nodrošināšanai”. Projekta “Infrastruktūras 

uzlabošana dabas pieminekļa Rogāļu akmens pieejamības nodrošināšanai” mērķis ir palielināt 

aizsargājamās dabas teritorijas potenciālu un nodrošināt valsts nozīmes dabas pieminekļa Rogāļu 

akmens sasniedzamību un pieejamību, pilnveidojot Rogāļu gravas dabas takas infrastruktūru ar 
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kāpnēm un laipu. Pēdējo trīs gadu laikā, īstenojot vairākus projektus un ieguldot pašvaldības 

līdzekļus, dabas taka ir labiekārtota ar norādes zīmēm, stāvlaukumu, informatīvajiem stendiem, koka 

skulptūrām, Laimas kamolu, kāpnēm un tiltiņu uz avotiņu. Tomēr piekļuve pie gravas pērles - 

Rogāļu akmens - ir apgrūtinoša. Lai nokļūtu pie akmens, objekta apmeklētājiem ir jānokāpj no 

stāvas nogāzes, kas pavasaros un rudenī ir dubļaina un slidena. Lai uzlabotu un padarītu ikvienam 

pieejamu unikālo dabas pieminekli, projekta ietvaros tiks izbūvētas kāpnes uz Rogāļu akmeni, kā arī 

atjaunots esošais tiltiņš pār strautiņu. 

Pļaviņās norisinājās IV Latvijas tūrisma informācijas tirgus. Tirgū piedalījās Latvijas tūrisma 

informācijas sniedzēji, novadu mājražotāji un amatnieki. Pasākums tiek rīkots ar mērķi popularizēt 

reģionu un novadu tūrisma piedāvājumu. Krustpils novadu Pļaviņās pārstāvēja keramiķe Ineta 

Dzirkale, Vīpes amatniecības centra "Māzers" vadītāja Inese Bramane un tūrisma, jaunatnes lietu 

speciāliste Angelīna Smirnova. Tirgus apmeklētājiem Krustpils novada stendā bija iespēja ne tikai 

iepazīties ar aktuālo informāciju par tūrisma iespējām novadā, bet arī pārbaudīt savu erudīciju vārdu 

darināšanas spēlē un pārliecināties par to, cik skanīgiem jābūt māla traukiem. 

Pasaules tūrisma dienā Krustpils novada pašvaldība sadarbībā ar Jēkabpils tūrisma 

informācijas centru organizēja ekskursiju gidiem, novadpētniekiem un tūrisma pakalpojuma 

sniedzējiem. Ekskursijas ietvaros izstaigājām ainavisko pastaigu taku Rogāļu gravā, apskatījām 

Rogāļu dižakmeni, Latgales mākslas un amatniecības centrā aplūkojām Latgales amatnieku 19.-

20.gs. ekspozīciju un Līvānu stikla muzeja ekspozīciju, iepazinām stikla pūšanas darbu amatnieka 

paraugdemonstrējumos, pabijām Mūsdienu mākslas galerijā, uzkāpām Jersikas pilskalnā. Dienu ar 

pozitīvām emocijām noslēdzām atpūtas vietā “Daugmales”. 

Krustpils pagastā pie moteļa “Sapnis” tika uzstādīts tūrisma informācijas stends. Stends 

uzstādīts ar mērķi popularizēt Daugavas ielejas dabas un kultūrvēsturiskos objektus un nodrošināt 

informācijas pieejamību gan ceļotājiem, kas mērķtiecīgi iepazīst Latvijas dabas un kultūrvēsturiskos 

objektus, gan autobraucējiem, kas pārvietojas pa Rīgas - Daugavpils autoceļu A6. Stendā iespējams 

apskatīt Krustpils novada karti, kurā atzīmēti tūristu iecienīti kultūrvēsturiskie objekti, dabas objekti, 

piemiņas vietas, dažādas novadā aplūkojamas kolekcijas un ekspozīcijas. Tāpat pieejama 

informācija par naktsmītnēm un telšu vietām, ēdināšanas iespējām un cita tūristiem noderīga 

informācija. Informatīvais materiāls papildināts ar fotogrāfijām, tūrisma objektu atrašanās vietas 

koordinātēm un kontaktinformāciju. Stendā pieejama arī svarīgākā informācija par tūrisma iespējām 

Jēkabpilī, Pļaviņu un Salas novados. Kopumā stendā ir atrodami četrdesmit divu tūrisma objektu 
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apraksti latviešu, angļu un krievu valodā. Stendu uzstādījusi Krustpils novada pašvaldība ar 

"Daugavas Savienības" finansiālu atbalstu.  

 

SABIEDRĪBAS INFORMĒTĪBA 

Krustpils novada pašvaldība aktīvi turpina sadarboties ar citām pašvaldībām pieredzes 

apmaiņas nolūkā. 2017. gadā pieredzes apmaiņās dažādās interesentu grupās Krustpils novada 

pašvaldības uzņēma ciemos arī citu pašvaldību darbiniekus. Novada domes priekšsēdētājs regulāri 

apmeklē dažādas tikšanās pašvaldību vadītāju līmenī, kā arī darba ikdienā konsultējas ar attiecīgo 

ministriju un valsts iestāžu darbiniekiem. 

Tiek turpināta 2015. gadā gan Krustpils novada pašvaldības tēla uzlabošanas nolūkos, gan 

efektīvākai komunikācijai ar sabiedrību, uzņēmējiem un tūrisma attīstībai izstrādātās mārketinga 

attīstības programmas realizācija. Lai sekmētu novada logo iedzīvināšanu un pievilcīga, patiesa, 

neapstrīdama novada tēla attīstību, logo tiek izmantots: pašvaldības drukātajos un elektroniskajos 

informatīvajos izdevumos, t.sk. ikmēneša izdevumā „Krustpils Novadnieks”; pašvaldības interneta 

vietnē www.krustpils.lv; pašvaldības uzturētos sociālo tīklu profilos; uz Krustpils novada 

pašvaldības reprezentācijas un tūrisma suvenīriem; pašvaldības atbalstītu kultūras, sporta, izglītības, 

labdarības pasākumu izdotajos materiālos, plakātos, mājas lapās u.c  

Krustpils novada pašvaldības iedzīvotājiem ir plašas iespējas piedalīties dažādu lēmumu 

apspriešanā. Komiteju sēdes un domes sēdes ir atvērtas ikvienam interesentam. Lai veicinātu 

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

veikts audio ieraksts un tās ir publiski pieejamas ikvienam.  

Regulāri - vienu reizi mēnesī - katrs Krustpils novada pašvaldības iedzīvotājs savā 

pastkastītē saņem novada avīzi “Krustpils Novadnieks”. Aktuālā informācija tiek izvietota arī 

mājaslapā www.krustpils.lv, kur ar tās palīdzību jebkurš var uzdot arī sev interesējošu jautājumu un 

saņemt atbildi.  

2017. gadā Krustpils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste sadarbojas ar 

reģionālajiem medijiem, lai informētu pašvaldības iedzīvotājus par Domes lēmumiem, saistošajiem 

noteikumiem, novada attīstības plāniem, kultūras, izglītības, sporta aktualitātēm. Regulāri 

informācija par jaunumiem tiek sniegta reģionālajiem medijiem: „Radio 1”, „Divu krastu radio”, 

http://www.krustpils.lv/
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„Vidusdaugavas Televīzija”, „Brīvā Daugava”, „Jaunais Vēstnesis”, reklāmas izdevumiem 

“Ceturtdiena”, “Vērtīgs”, portāliem „radio1.lv”, „jekabpilslaiks.lv”, „Jekabpils24.lv”.  

2017. gadā bija liela iedzīvotāju aktivitāte Krustpils novada sociālajos tīklos. Krustpils 

novads ir pieejams portālos draugiem.lv, twitter.com, facebook.com un youtube.com.  

 

 

 

 

Priekšsēdētājs        K. Pabērzs 
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