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KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS 

PĀRSKATS PAR 2014.GADU 

 

 



Cienījamie pārskata lasītāji!  

 

       Krustpils novada pašvaldības dome ir sagatavojusi publisko pārskatu par 2014.gadu, piekto  

novada pastāvēšanas gadu.  

       Pārskatā sniegta informācija par Krustpils novada domes deputātu, amatpersonu un speciālistu 

darbību 2014.gadā.  Par finanšu resursu pārvaldību, par īstenotajiem un 2015.gadā plānotajiem 

investīciju projektiem, par ieguldījumu novada labiekārtošanā, par sociālās palīdzības 

nodrošināšanu. Atsevišķās nodaļās koncentrētā veidā ir atspoguļota pašvaldības iestāžu un 

kapitālsabiedrību darbība, kā arī svarīgākais, kas paveikts pašvaldības vadības pilnveidošanā, un 

svarīgākie 2015.gadā plānotie pasākumi.  

       Pašvaldība turpina pildīt iepriekš uzsāktos projektus un darbus un ir izvirzījusi jaunus mērķus. 

Mūsdienu steidzīgajā un mainīgajā dzīves ritmā ne vienmēr visu var iepriekš ieplānot un paredzēt, 

tomēr deputāti un pašvaldības darbinieki cenšas izmantot visas iespējas, kas var dot labumu un 

pienesumu novada attīstībai.  

      Vēlos pateikt lielu paldies visiem novada iedzīvotājiem par aktīvu iesaistīšanos pasākumos un 

notikumos, kas skar novada dzīvi. Iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi un dažādie viedokļi ir pamats 

domes darba kvalitātes uzlabošanai. Lai pieņemtie lēmumi sekmētu pēc iespējas kvalitatīvāku 

pakalpojumu sniegšanu. Aicinu arī turpmāk sekot līdzi pašvaldības aktivitātēm un aktīvi tajās 

piedalīties, jo tikai kopā mēs varam veidot Krustpils novadu par vietu, kurā ikvienam ir patīkami 

dzīvot ,strādāt un atpūsties . 

 

 

Kārlis Pabērzs  

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                 

 
 



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

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

novada pašvaldības nolikums”. 

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

deputāti, kuri veidoja domi arī 2014.gadā. 2015.gada 6.janvārī par domes priekšsēdētāju tika 

ievēlēts Kārlis Pabērzs, savukārt, Gundars Kalve- par priekšsēdētāja vietnieku. 

Kārlis Pabērzs  

Vienotība 

Domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētāja 

vietnieks, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs 

Gundars Kalve 

 Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK 

Domes priekšsēdētāja vietnieks, Finanšu komitejas 

priekšsēdētājs, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas priekšsēdētājs 

Dace Broka  

Reformu partija 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja vietniece, un Finanšu komitejas locekle 

Mārtiņš Felss 

 Vienotība 

Finanšu komitejas loceklis, Tautsaimniecības  un attīstības 

komitejas priekšsēdētājs 

Vladimirs Golubevs  

Saskaņas centrs 

Finanšu komitejas loceklis, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas loceklis 

Pēteris Gravāns  

Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK 

Finanšu komitejas loceklis, Tautsaimniecības  un attīstības 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks 

Inese Jaksone  

Vienotība 

Tautsaimniecības  un attīstības komitejas locekle, Sociālo un 

veselības aprūpes jautājumu komitejas locekle 

Mārtiņš Kalniņš  

Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK 

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas loceklis, 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis 

Mārtiņš Lazdāns  

Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK 

Finanšu komitejas loceklis, Sociālo un veselības aprūpes 

jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks 

Jānis Pastars  

Vienotība 

Tautsaimniecības  un attīstības komitejas loceklis, Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis 

Juris Puriškevičs  

Saskaņas centrs 

Tautsaimniecības  un attīstības komitejas loceklis, Sociālo un 

veselības aprūpes jautājumu komitejas loceklis 

Dzintars Skalbe  

Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK 

Tautsaimniecības  un attīstības komitejas loceklis, Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis 

Oļģerts Stalidzāns  

Vienotība 

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas loceklis, 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis 

Vija Stiebriņa  

Reformu partija 

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas locekle 

Dace Vītola  

Reformu partija 

Tautsaimniecības  un attīstības komitejas locekle 

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

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

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

2014.gadā notikušas 17 domes sēdes, tai skaitā 4 domes ārkārtas sēdes. Domes sēdēs ir 

izskatīti 534 jautājumi, kas pirms tam ir izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās un komisijās. 

Komiteju un komisiju darbu reglamentē nolikumi, kas pieejami interneta vietnē www.krustpils.lv. 



Krustpils novada pašvaldībai, lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu 

pieejamību novada pagastos, ir izveidotas pašvaldības pastarpinātas pārvaldes institūcijas – 

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

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

Iedzīvotāju skaits Krustpils novada pašvaldībā pagastu griezumā 
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1 Atašienes pagasta pārvalde 770 738 722 709 705 688 11 

2 Krustpils pagasta pārvalde 992 993 982 996 991 969 15 

3 Kūku pagasta pārvalde 2067 2033 2 001 2 015 2 012 2017 31 

4 Mežāres pagasta pārvalde 951 933 922 902 877 848 13 

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

6 Vīpes pagasta pārvalde 788 787 783 788 802 797 12 

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

No 2009.gada Krustpils novada pašvaldībā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 309 

iedzīvotājiem. 

  Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2014.gadā reģistrēti 42 jaundzimušie, no tiem 21 

meitene un 21 zēns.   Pēc Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes datiem 2014.gadā Krustpils 

novadā deklarēti 65 jaundzimušie  bērni, t.sk. Atašienes pagastā- 4, Krustpils pagastā- 9, Kūku 

pagastā- 17, Mežāres pagastā- 7, Variešu pagastā- 19, Vīpes pagastā- 9 . Laulību reģistrēja 18 pāri. 

Viena laulība noslēgta ar ārzemnieku.  

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

kopdzīves gados)- 7 ģimenes. Novadā rīkotajā Stipro ģimeņu pasākumā piedalījās viens Zelta 

kāzu pāris un divpadsmit Sudraba kāzu (25 kopdzīves gadi) pāri. 

2014.gadā  Reģistrēti 97 miršanas fakti. Atašienes pagastā- 9, Krustpils pagastā- 13, Kūku 

pagastā- 43, t.skaitā pansionātā- 27, Mežāres pagastā- 9, Variešu pagastā- 8, Vīpes pagastā- 3, 

citas pašvaldības- 12. Mirušas 52 sievietes, 45 vīrieši. Pēc Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes 

datiem 2014.gadā  miruši 117 novadā deklarētie iedzīvotāji. 2013.gadā dzimtsarakstu nodaļā bija 

reģistrētas 10 laulības, 38 jaundzimušie, 95 miršanas gadījumi. 



Budžeta izpildes rādītāji 

 

Klasifikā- 

cijas kods 
Rādītāju nosaukums 

2013.gada 

izpilde 

2014.gada 

izpilde 

Plāns 

2015.gadam 

2015.g. pret 

2013.g. 

 2015.g. pret 

2014g. 

%  EUR %  EUR 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 7 553 180 7 507 092 6 537 420 87 -1 015 760 87 -969 672 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 2 340 384 2 429 393 2 548 077 109 207 693 105 118 684 

1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1 951 398 2 004 261 2 159 230 111 207 832 108 154 969 

1.4. Īpašuma nodokļi 388 986 425 132 388 847 100 -139 91 -36 285 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 49 270 44 232 63 543 129 14 273 144 19 311 

8.0.0.0. IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 1 417 952 
  

-1 417 0 -952 

9.0.0.0. 
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 
13 150 8 802 12850 98 -300 146 4 048 

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 17 211 18 728 4800 28 -12 411 26 -13 928 

12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 808 907 820 101 12 90 -87 

13.0.0.0. 

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA 

IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU 

PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS 

16 683 14 843 45073 270 28 390 304 30 230 

21.0.0.0. MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI 807 830 903 734 879192 109 71 362 97 -24 542 

18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 3 652 681 4 129 733 2 547 653 70 -1 105 028 62 -1 582 080 

18.6.4.0. 
no tiem Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

1 061 558 1 177 213 1 210 324 114 148 766 103 33 111 



finanšu izlīdzināšanas fonda 

18.6.3.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas 

Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 929 676 600 814 242132 26 -687 544 40 -358 682 

19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 703 015 641 690 498 955 71 -204 060 78 -142 735 

  IZDEVUMI atbilstoši funkcionālajām kategorijām 8 110 904 7 605 117 8 654 425 107 543 521 114 1 049 308 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 833 333 804 471 849 044 102 15 711 106 44 573 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 19 222 23 060 21 178 110 1 956 92 -1 882 

04.000 Ekonomiskā darbība 164 904 49 621 46 804 28 -118 100 94 -2 817 

05.000 Vides aizsardzība 239 589 119 374 137 065 57 -102 524 115 17 691 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 955 601 1 648 154 1 404 536 72 -551 065 85 -243 618 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 419 017 480 454 503614 120 84 597 105 23 160 

09.000 Izglītība 2 957 214 2 751 881 3710552 125 753 338 135 958 671 

10.000 Sociālā aizsardzība 1 522 025 1 728 102 1981631 130 459 606 115 253 529 

  IZDEVUMI atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem 8 110 904 7 605 117 8 654 425 107 543 521 114 1 049 308 

1100 Atalgojums 2 879 099 3 103 070 2709042 94 -170 057 87 -394 028 

1200 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 682 983 736 030 836360 122 153 377 114 100 330 

2000 Preces un pakalpojumi 1 727 180 1 855 803 1875093 109 147 913 101 19 290 

3000 Subsīdijas un dotācijas 19 963 19 034 30696 154 10 733 161 11 662 



 

 

 

 

 

Krustpils pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadā bija EUR  7 507 092, kas ir par EUR  46088 mazāk nekā 2013.gadā.  Savukārt Krustpils 

novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2015.gadā sastāda EUR 6537420, kas ir par EUR 969672 mazāk nekā 2014.gada izpildes rādītāji. 

2015.gada budžetā valststs budžeta mērķa dotācijas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai ir ieplānots 8 mēnešu apjomā, kas ir negatīvā rādītāja 

rezultāts pie pilna gada izpildes. 

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2015.gadā plānoti EUR 2159230, kas ir par EUR 154969 vairāk nekā 2014.gada izpilde. 

Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda 2015.gadā sastāda EUR 10615587, bez tam Krustpils novada pašvaldība saņets  dotāciju, kas piešķirta 

novadiem, kam finanšu nepieciešamība zemāka par 97%. Kopā 2015.gadā šīs dotācijas apmērs ir par EUR 11484 vairāk  nekā 2014.gadā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000 Procentu izdevumi 11 534 6 844 9228 80 -2 306 135 2 384 

6000 Sociālie pabalsti 314 803 276 283 260 065 83 -54 738 94 -16 218 

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 418 208 588 100 528 262 126 110 054 90 -59 838 

5000 Pamatkapitāla veidošana 2 056 785 1 018 840 2 405 679 117 348 894 236 1 386 839 

8000 Dažādi izdevumi 350 1 113         -1 113 



Krustpils novada pašvaldības debitoru (nekustamā īpašuma nodokļa un maksājumu par komunālajiem pakalpojumiem) parādi uz 

2015.gada 1.janvāri  
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Atašienes pagasts 8220 8504 284 19804 17407 -2397 28024 25911 -2113 

Krustpils pagasts 21400 24120 2720 19059 19587 528 40459 43707 3248 

Kūku pagasts 25670 25544 -126 83538 87103 3565 109208 112647 3439 

Mežāres pagasts 21037 20184 -853 26622 29698 3076 47659 49882 2223 

Variešu pagasts 16119 14303 -1816 46902 38911 -7991 63021 53214 -9807 

Vīpes pagasts 11156 10797 -359 9644 10865 1221 20800 21662 862 

Kopā 103601 103452 -1891 205569 203571 -1998 309171 307023 -2148 

 

Krustpils pašvaldības budžeta kopējais parādu apmērs ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, taču tas joprojām ir liels. Budžetā 

ieņēmumi no komunālajiem ieņēmumiem ir plānoti iepriekšējo periodu ieņēmumu apmērā. 



Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2014.gadā 



 

2014.gada izdevumi ir EUR 7605117, kas ir par EUR 505787 mazāki nekā 2013.gadā, ko 

ietekmēja finansēto projektu inetnsīvāka realizācija un apgūšana 2013.gadā. Izdevumi 

2015.gadam plānoti EUR 8654225 apmērā, kas ir par EUR 1049308 vairāk nekā 2014.gadā. 

Budžetā ir ieplānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē par kopējo summu EUR 17463541. 2015.gada 

budžetā  arī ir plānots segt ar skolēnu ēdināšanu saistītās izmaksas 100% apmērā novada izglītības 

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

Krustpils novada pašvaldībā, bet mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs.  

Krustpils novada pašvaldības administrācijas budžets plānots iepriekšējā gada līmenī, 

izņemot atsevišķas pozīcijas. Papildus 2015.gadā paredzēti līdzekļi “Skolu jaunatnes Dziesmu un 

deju svētkiem”, skolēnu nometņu organizēšanai, autoparka atjaunošanai (ņemot aizdevumu Valsts 

kasē). Administrācijas budžeta ir plānoti izdevumi arī Sociālā dienesta aktivitātiem, Bāriņtiesas 

uzturēšanai, nodaļu darbībai, kā arī savstarpējo norēķinu starp izglītības iestādēm izdevumu 

segšanai EUR 450000. 2015.gadā ir ieplānots atbalsts uzņēmējdarbībai, tūrismam un sportam 

(A.Rogāle. D.Broks, Motorsporta svētki utt.), nevalstisko organizāciju atbalstam. Krustpils novada 

pašvaldībā 2015. gadā ir palielinājums atlīdzībai tikai darbiniekiem, kuriem ir  minimālās algas, 

palielinājums no EUR 320 uz EUR 360.  

Atašienes pagasta pārvaldes ieņēmumi 2014.gadā bija EUR 358372, bet 2015. gadā tie 

sastāda EUR 363165, kas ir par EUR 4793 vairāk. 2014.gada izdevumi EUR 381273,  2015.gada  

izdevumi plānoti EUR 391470, kas ir par EUR 10197 vairāk. Atašienes pagasta pārvaldē no 

pašvaldības budžeta investīcijām pieejamā finansējuma 2015.gadā tiek plānots pabeigt 2014.gadā 

iesākto sporta laukuma ar trenažieriem izveidi Atašienes ciemā EUR 3500 apjomā. 2015.gadā 



paredzēti līdzekļi no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem publiskās vides infrastruktūras 

uzlabošanai pie Marinzejas ezera EUR 3000 un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai Atašienes ciemā 

EUR 22000 apmērā. 

Krustpils pagasta pārvaldes ieņēmumi 2014.gadā bija EUR 566759, savukārt 2015.gadā tie 

plānoti EUR 583588 apmērā, bet pagasta izdevumi 2014.gadā bija EUR 548770, 2015.gadā 

plānoti EUR 605106. 2015.gada plānots pie Krustpils pamatskolas uzstādīt āra vingrošanas 

trenažierus EUR 6600 apmērā. Kā arī tiek plānots pabeigt  2014.gadā iesākto projektu - saistītu ar 

kanalizācijas jaunbūvi un ūdensvada tīklu rekonstrukciju Spunģēnu ciemā 2015.gadā ieguldot 

EUR 43980, kur izdevumus plānots segt no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem. 2015.gadā 

paredzēts, no ceļu un ielu fonda līdzekļiem, atjaunot asfaltbetona ielu segumu Spunģēnu  ciemā 

par kopējām plānotajām izmaksām EUR 52770. 

 Kūku pagasta pārvaldes ieņēmumi 2014.gadā bija EUR 526947, 2015.gadam 

plānoti EUR 753807, bet izdevumi 2014.gadā sasniedza EUR 691958 apmēru, 2015.gada 

izdevumi plānoti EUR 733405. Kūku pagasta pārvalde plāno iegādāties zemes īpašumus 

Skramānu kapsētas paplašināšanai EUR 3500 apmērā. 2015.gadā plānota Sūnu pamatskolas sporta 

laukuma rekonstrukcija par kopējo summu EUR 354825, ko plānots finansēt no Valsts kases 

aizņēmuma uz 15 gadiem. No ceļu un ielu fonda līdzekļiem un Valsts kases aizņēmuma par 

kopējo summu EUR 52770 tiek plānota asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Jaunās Muižas 

ciemā. Kā arī ar Kūku pagasta pārvaldes kredītu resursiem tiks līdzfinansēta 63% apmērā ERAF 

projekta „Ūdensaimniecības attīstība Krustpils novada Krustpils pagasta Jaunās muižas ciemā  

2.kārta” realizācija. Kopējais saistību apmērs Kūku pagasta pārvaldē 2015.gadā ir EUR  41807 

(atmaksa), kopējais aizņēmumu apmērs plānots EUR 651003, kas gadā ir aptuveni 7.16% no 

pamatbudžeta ieņēmumiem.  

Mežāres pagasta pārvaldes ieņēmumi 2014.gadā bija EUR 355067, bet  2015.gadā plānoti 

EUR 374226. Izdevumi 2014.gadā sastādīja EUR 336 559, bet izdevumi 2015.gadā plānoti  EUR 

353152.  2014.gadā tika pabeigti darbi pie ERAF  projekta "Ūdensaimniecības attīstība Mežāres 

ciemā" realizācijas, kā arī izbūvēts ceļa posms pie Buntikiem. Kopējais saistību apmērs Mežāres 

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

ieņēmumiem. Šogad plānots atjaunot  Mežāres ciema bērnu rotaļu laukumu un uzstādīt  āra 

trenažierus EUR 5000 apmērā, plānota apkures katla nomaiņa Mežāres katlumājā (projekta 

"Mežāres ciema katlumājas atjaunošana" 1.daļa, kur plānotas izmaksas no dabas resursu nodokļa 

ieņēmumiem EUR 18000 apmērā, kā arī veikt darbus pie ūdens ņemšanas vietas tīrīšans un 

atjaunošana Mežāres ciemā, kuru finansēšanai plānots finansējums no dabas resursu nodokļa 

ieņēmumiem EUR 7000 apjomā. 



 Variešu pagasta pārvaldes 2014.gada ieņēmumi  bija EUR 419786, 2015.gadā 

plānoti ieņēmumi EUR 418433 apmērā. Savukārt, izdevumu daļa 2014.gadā sastādīja EUR 

370 205, bet 2015.gadā plānots apgūt  EUR 403135. 2015.gada budžetā plānots turpināt Variešu 

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

aizdevumu no  Valsts kases EUR 978289 apmērā. 2015.gadā ir plānots arī iegādāties aprīkojumu 

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

ieņēmumiem tiek plānots turpināt  ūdensvada rekonstrukciju Medņu ciemā, kuras izmaksas 

sastādīs EUR 14000. Variešu pagasta pārvaldes saistību apjoms 2015.gadam plānots 24.98% 

apmērā. 

 Vīpes pagasta pārvaldes ieņēmumi 2014.gadā bija EUR 257646 apmērā, bet 

2015.gadam plānoti EUR 307543 apmērā, Izdevumu daļa 2014.gadā sastādīja EUR 278 420, 

savukārt 2015.gada plānotie izdevumi  ir EUR 270405. 2015.gadā tiks realizēts ERAF projekts 

„Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Vīpes ciemā 2.kārta” par kopējo summu EUR 

131520, kur līdzfinansējuma daļas nodrošinšanai 15% apmērā no kopējās summas tiek plānots 

aizņēmums no Valsts kases uz 10 gadiem EUR 25899 apmērā. 3500 EUR apjomā plānots uzstādīt 

vingrošanas iekārtas jauniešiem Vīpes ciemā. 

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

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

241872, atgriezti projektu priekšfinansēšanas līdzekļi no iepriekšējiem periodiem (galvenokārt 

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

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

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

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

izgāztuvju projektu rekultivācijas priekšfinansējuma atgriešanas speciālajā budžetā. 

Izdevumi 2014.gada speciālajā budžeta sasniedza EUR 532179, savukārt izdevumu daļa 

2015.gadam plānota  EUR 792713, kur ir iesaistīti ieņēmumi un arī plānots ņemt aizņēmumu 

Valsts kasē autoceļa seguma atjaunošanai Jaunāsmuižas ciemā un asfaltbetona ielu seguma 

atjaunošanai Spunģēnu ciemā, 1. un 2.kārtai. 

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

darbību, kā arī citus ar vides aizsardzību saistītos pasākumus un investīcijas. No dabas resursu 

nodokļa plānots segt arī vides aizsardzības monitoringa izdevumus, kā arī EUR 15000 ieguldīt 

SIA „ Spungēni Daugavieši” pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi iegādāties atkritumu  izvešanas 

mašīnu 

 



 

Saistību un garantiju apjomi 

Saistību mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

Saistības 

pavisam 

kopā 

Mežāres pamatskolas 3.kārtas rekonstrukcija, sporta zāles celtniecība 10.06.2005 85712 

Mežāres ciema ielu rekonstrukcija un apgaismojuma ierīkošana 21.06.2007 45131 

Mežāres pamatskolas sporta zāles celtniecības darbu pabeigšana 20.06.2007 16412 

Projekta ID Nr.KPFI-7/25 „Krustpils novada Sūnu pamatskolas ēkas kompleksu 

pasākuma ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” realizācijai 
20.06.2012 52896 

Vienkāršotās renovācijas būvdarbiem kompleksu pasākumu ieviešanai 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Variešu pagasta pirmskolas izglītības 

iestādes "Varavīksne" ēkā pārveidojot par Variešu sākumskolu 

18.06.2013 308865 

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

attīstība Krustpils novada Kūku pagasta Kūku ciemā” līdzfinansējumam 
18.06.2013 53652 

ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/090/001 „Ūdenssaimniecības 

attīstība Krustpils novada Kūku pagasta Zīlānu ciemā” līdzfinansējumam 
27.08.2013 61791 

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (mikroautobusa) 

iegādei  
14.10.2014 43210 

ERAF  projekts "Ūdensaimniecības attīstība Mežāres ciemā"  02.04.2014 30325 

"Variešu sākumskolas piebūves - mācību telpu un sporta zāles būvniecība"  14.10.2014 1113539 

ERAF projekta „Ūdensaimniecības attīstība Krustpils novada Krustpils pagasta 

Jaunās muižas ciemā  2.kārta” realizācijai 
05.02.2015 130777 

Projekta ''Vīpes pamatskolas sporta zāles rekonstrukcijas 1.kārta'' īstenošanai 14.10.2014 98447 

ERAF projekta „ Ūdenssaimniecības attīstība Vīpes pagasta Vīpes ciemā 2.kārta” 

realizācijai 

2015.gada 

budžeta 

projektā 

26899 

Variešu sākumskolas piebūves- mācību telpu un sporta zāles aprīkojuma iegāde un 

uzstādīšana (15 gadi) 

2015.gada 

budžeta 

projektā 

74157 

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Spunģēnu ciemā, 1.kārta un 2.kārta 

2015.gada 

budžeta 

projektā 

198694 

 

ERAF projekta „Ūdensaimniecības attīstība Krustpils novada Krustpils pagasta 

Jaunās muižas ciemā  2.kārta” realizācijai 
05.02.2015 123568 



ERAF "Ūdensaimniecības attīstība Krustpils novada Variešu ciemā 2.kārta" 

realizācijai (15gadi) 

2015.gada 

budžeta 

projektā 

100698 

Ceļu seguma atjaunošana Jaunās muižas ciemā uz 10.gadiem 

2015.gada 

budžeta 

projektā 

36463 

Sūnu pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija uz  15.gadiem 

 

2015.gada 

budžeta 

projektā 

47310 

SIA „Vidusdaugavas SPAAO” projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagasta 

Krustpils novadā” finansējuma saņemšanai  

9863 

Kopā 
 

2848596 

 

 

Izglītība 

Krustpils novadā izglītību nodrošina pastarpinātas pārvaldes institūcijas, kas realizē 

pamatizglītības, vidējās izglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmu: Krustpils 

pamatskola, Sūnu pamatskola, Mežāres pamatskola, Vīpes pamatskola, Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskola, Variešu sākumskola, Antūžu speciālā internātpamatskola. 

2014.gadā izglītības nodrošināšanai tika novirzīti EUR 2751881 (36% no kopējā novada 

budžeta), kas ir par  EUR 205333 mazāk  nekā 2013.gadā. Savstarpējo norēķinu veidā par 549 

skolēniem, kuri mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs izlietoti EUR 4182473 jeb savstarpējo 

norēķinu veidā nododamie līdzekļi sastāda 15.2% no kopējā izglītībai novirzītā finansējuma vai 

5.5% no kopējā novada budžeta. Bezmaksas vai daļēji apmaksātās skolēnu ēdināšanas  

nodrošināšanai Krustpils novada pašvaldība ir izlietojusi EUR 130232, no kuriem EUR 29861 ir 

valsts budžeta mērķdotācija 1.-3.klašu brīvpusdienām. 

Atašienes pagasta pārvalde ar izglītību saistīto izdevumu segšanai 2014.gadā ir novirzījusi  

EUR 263557 jeb 63% no kopējā pagasta pārvaldes budžeta.  Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 

uzturēšanai un atlīdzībai izlietoti EUR 225592. 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā strādā 31 darbinieks (aizpildītas 33.92 slodzes, 

nodarbināti 17 pedagogi, 14 tehniskie darbinieki), 2014. gada noslēgumā skolā mācījās 88 skolēni, 

no kuriem pirmsskolas izglītības iestādi apmeklēja 16 bērni. Viena skolēna izmaksas mēnesī 

sastāda  EUR 115.29, savukārt pirmsskolas grupu uzturēšana izmaksāja  EUR 78.66 mēnesī. 

Krustpils pamatskola ir vislielākā novada skola skolēnu skaita ziņā- 177 skolēni, strādā 40 

darbinieki (34 pedagogu slodzes un 13,15 tehnisko darbinieku slodzes).  Skolas budžets 2014.gadā 



bija EUR 367798 apmērā.  Krustpils pagasta pārvaldes budžetā  62% tiek izlietoti izglītības 

funkcijas nodrošināšanai. Viena skolēna izmaksas ir  EUR 58.93 mēnesī. 

Sūnu pamatskolā 2014.gadā vidēji bija 103 skolēni, bet pirmsskolas  audzēkņu skaits bija 

53. Skolā ir nodarbināti 36 darbinieki, un aizpildīta 26.88 pedagoģiskā darbinieka un 11 tehnisko 

darbinieku slodzes. Skolas uzturēšanai 2014.gadā izlietoti EUR 331359. Izglītībai no pagasta 

pārvaldes budžeta ir novirzīti 47%. Viena skolēna izmaksas ir  EUR 81.53 mēnesī, savukārt 

pirmsskolas grupās viena bērna uzturēšanās izmaksas sastāda EUR 73.92 mēnesī. 

Mežāres pamatskolā 2014.gadā mācījās 57 skolēni. Skolā strādā 21 darbinieks, kas 

aizpilda 12.66 pedagoģiskās slodzes un 5.6 tehnisko darbinieku slodzes. Mežāres pamatskolas 

uzturēšanas izdevumi sastādīja EUR 136846 vai 42% no kopējo izdevumu apjoma.. Viena skolēna 

izmaksas ir  EUR 79.06 mēnesī. 

Vīpes pamatskolā 2014.gadā mācījās 40 skolēni un pirmsskolas izglītības grupas 

apmeklēja 17 bērni. Skolā strādā 21 darbinieks, aizpildītas ir 12.53 pedagogu slodzes un 7.3 

tehnisko darbinieku slodzes. Vīpes pamatskolas uzturēšanas izdevumi 2014.gadā sastādīja EUR 

157071 vai 59% no kopējā pagasta budžeta. Viena skolēna izmaksas ir  EUR 119.74 mēnesī, 

savukārt, pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi uz vienu bērnu bija EUR 101.02. 2014.gadā 

Vīpes pamatskola svinēja 110.gadu jubileju. 

 Variešu sākumskolā mācību gadu uzsāka 25 skolēni un 53 pirmsskolas audzēkņi. Skolā 

strādā 17 darbinieki, no tiem 12.95 ir pedagogu slodzes un 5 tehnisko darbinieku slodzes. Viena 

bērna izmaksas skolā sastādīja EUR 83.36, bet pirmsskolas grupās EUR 91.68.  Kopējie izglītības 

funkcijas izdevumi pagastam izmaksāja 45% no kopējā budžeta. 2015.gada budžetā plānots 

turpināt Variešu sākumskolas piebūves - mācību telpu un sporta zāles būvniecību, kā arī  ir plānots 

iegādāties aprīkojumu mācību klasēm un sporta zālei, ņemot aizdevumu Valsts kasē. 

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. 2013./2014. mācību gadā Antūžu speciālajā 

internātpamatskolā mācījās 79 skolēni. Antūžu speciālo internātpamatskolu 2014. gadā absolvēja 

9 audzēkņi, tai skaitā 3 no arodklasēm. 2014./2015.m.g. skolā mācās 82 skolēni, ir 12 klašu 

komplekti, 8 audzināšanas grupas, tai skaitā pirmskolas. Skolā strādā 33 pedagogi un 26 tehniskie 

darbinieki (tai skaitā 4 sezonas kurinātāji). 2014.gada budžeta tāme izpildīta EUR 651905 apmērā. 

Ieņēmumus veido valsts mērķa dotācija EUR  646105, pašu ieņēmumi EUR 5800.  

 

 

 



 

 

Kultūra  

Novadā darbojas Atašienes bibliotēka, Krustpils pagasta bibliotēka, Kūku bibliotēka, 

Zīlānu bibliotēka, Mežāres bibliotēka, Antūžu bibliotēka, Medņu bibliotēka, Vīpes pagasta 

bibliotēka, Atašienes kultūras nams, Krustpils pagasta kultūras nams, Zīlānu kultūras nams, 

Mežāres pagasta kultūras nams, Antūžu kultūras nams, Variešu kultūras nams, Vīpes pagasta 

klubs un amatniecības centrs „Māzers”. Kultūras iestādēm un kultūras pasākumiem 2014.gada 

budžetā izlietoti EUR 366242 jeb 6.04% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. 

Krustpils novada pašvaldības bibliotēku rādītāji par 2014.gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rādītāji 

Atašie-

nes 

bibliotē

ka 

Krust-

pils 

bibliotē

ka 

Me-

žāres 

biblio

tēka 

Kūku 

bibliotēka 

Zīlānu 

biblio-

tēka 

Medņu 

bibliotē

ka 

Antūžu 

bibliotē

ka 

Vīpes 

bibliotē

ka 

Darbinieku 

skaits 
1 2 2 2 

1 
1 1 1 

Slodžu 

skaits 
1,2 1,3 1,5 1,5 

1 
0,5 1 1 

Bibliotēku 

fonds 

(skaits) 

5782 6298 8826 5588 
3428 

3355 5476 7021 

IZDEVUM

I EUR 

2014 

11137 22258 
1620

8 
32565 

22884 
6344 12404 12609 

No tiem 

bibliotēku 

fonds EUR 

2014.g.  

1334. 1561 1698 2089 
1431 

829 1459 1210 



Visās novada bibliotēkas ir  informatīvas, izglītojošas kultūras iestādes, kuru pakalpojumus 

ir tiesības izmantot jebkuram pagasta un novada iedzīvotājam. Bibliotēkās regulāri notiek dažādi 

izglītojošie un izklaidējoši pasākumi. Visas novada bibliotēkas ir akreditētas.  

Piemēram, 2014. gadā Mežāres bibliotēkā notikušas dažāda veida 13 izstādes un 5 

tematiskie un 8 cita veida pasākumi, veltīti dažādām literatūras, mākslas un kultūras nozarēm, kā 

arī rakstniekiem, dzejniekiem, vietējiem māksliniekiem, Valsts svētku un atceres dienām, tautas 

tradīcijām un citām aktivitātēm. Pēdējos gados Kūku bibliotēka ir kļuvusi arī par vietējo kultūras 

centru, piedāvājot saviem apmeklētājiem ne tikai bibliotēkas pamatpakalpojumus, bet arī dažāda 

veida papildpakalpojumus. Bibliotēkā darbojas senioru klubiņš, notiek radošas darbnīcas bērniem, 

tematiskie vakari, atpūtas vakari, izstādes, mācību stundas, sporta spēles, balles-diskotēkas, 

konkursi. Bibliotēkas apmeklētāji piedalās semināros, forumos, projektos, Lielajā talkā, brauc 

ekskursijās, pieredzes apmaiņas braucienos.  Zīlānu bibliotēkā liels darbs bija pie 

novadpētniecības materiālu sagatavošanas  izstādēs. 

Atašienes kultūras nama uzturēšanai un pasākumiem 2014.gadā izlietoti EUR 

29845.Kultūras namā 2014.gadā darbojās Jauniešu deju kolektīvs “ Zvirbuļi”, bērnu deju kolektīvs 

“ Zvirbulēni”, meiteņu deju grupa, folkloras kopa “ Vīraksne”, pieaugušo un bērnu dramatiskie 

kolektīvi,  meiteņu ritam- deju grupa un Eiropas senioru deju kopa „ Pilādzītis”, kuros iesaistīti 

apmēram 90 pagasta iedzīvotāji. 

Krustpils pagasta kultūras namā  darbojas jauktais vokālais ansamblis "Krustpilieši", 

Amatierteātris "Savējie", Skolēnu disko deju grupa un skolēnu teātra grupa. Kultūras nama 

uzturēšanai izlietoti EUR 45061. 

Variešu kultūras nama izdevumi 2014.gadā bija EUR 28433.36  Namā darbojās šādi 

mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi- teatrizētā deju studija „MURKA”, amatierteātris 

„SERVĪZE”,sieviešu vokālais ansamblis „MALDUGUNS”,  bērnu dramatiskais kolektīvs 

„SERVĪZĪTE”,trīs bērnu tautisko deju kolektīvi „Zaķīši”, „ Miņka”, „Dadzīši”. 

Antūžu kultūras namā darbojas jauniešu tautisko deju kolektīvs” Lustīgie jaunieši”  un 

līnijdeju kolektīvs „ Varinats”. Antūžu kultūras nama uzturēšanai 2014.gadā izlietoti EUR 14215. 

Mežāres kultūras namā, kas 2014.gadā tika pārdēvēts par Mežāres kultūras centru darbojas 

skolas vecuma bērnu amatierteātris, pieaugušo amatierteātris ,,Efekts'', sieviešu vokālais ansamblis 

,,Varavīksne'', vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Kamenes'', tradīciju pulciņš. 6 kolektīvos kopā 

tiek nodarbināti apmēram 40 dalībnieki. No Mežāres pagasta pārvaldes budžeta kultūras centra 

uzturēšanai novirzīti EUR 29944. 

Kūku pagasta pārvaldes Zīlānu  kultūras namā Sieviešu vokālais ansamblis „ 

Minima”,vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „ Zīlānietis”, Teātra draugu kopa  „Patapa”. Kūku 



pagasts 2014.gadā organizēja XIV Vislatvijas „ Ēdamo” pagastu saietu un ir bagāts ar oriģināliem, 

radošiem, kvalitatīviem pasākumiem. Zīlānu kultūras nama izdevumi 2014.gadā bija EUR 54691. 

 Savukārt Vīpes klubā darbojas Sieviešu vokālais ansamblis "Dimda", folkloras kopa 

"Lākači" un jauniešu un pieaugušo amatierteātri, kā arī Tautas mūzikas instrumentu spēles 

ansamblis. Vīpes kluba uzturēšanai 2014.gadā izlietoti EUR 27646. Vīpes pagastā notika arī 

novada svētki. 

Sociālā nodrošināšana 

Sociālās nodrošināšanas izdevumi novadā 2014.gadā sastādīja EUR 1728102 vai 23% no 

kopējā novada budžeta. Sociālā dienesta administrēšanai un sociālo funkciju veikšanai 2014.gadā 

izlietoti EUR 478034. 

Nr. p.k. Pabalsta veids 2014. 

 Sociālie pabalsti kopā 107537 

1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

(GMI) līmeņa nodrošināšanai  

EUR 46811   248pers./117 ģim. 

 

2. Dzīvokļa pabalsts īres un komunālo 

maksājumu segšanai 

EUR 8541     189 pers./66 ģim. 

3. Mājokļa pabalsts kurināmā iegādei EUR 27848    487 pers./246 ģim. 

4. Vienreizējs pabalst ārkārtas situācijā EUR 2606  7 pers./ 4 ģim. 

5. Sociālās garantijas bārenim un bez 

vecāku gādības palikušajam bērnam, 

kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 

pēc aprūpes izbeigšanās t.sk. 

EUR 8349   15 pers. 

5.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai 

EUR 129   1 pers. 

5.2. vienreizējs pabalsts sadzīves 

priekšmetu un mīkstā inventāra 

iegādei 

EUR 499   2 pers. 

5.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai EUR 7721 14 pers. 

6. Pabalsts audžuģimenei EUR 21 1 bērns/1 ģim. 

7. Pabalsts aprūpei EUR 9661  53 pers./50 ģim. 

8. Pabalsts bērna izglītībai EUR 3700  37 bērni 

 Citi atbalsta pasākumi un 

kompensācijas iedzīvotājiem t.sk. 

 

9. Bērna piedzimšanas pabalsts EUR 15823 62 ģim. 

10. Pabalsts politiski represētām personām EUR 5328  37 pers. 

11.  Pabalsts bēru gadījumā EUR 5754  41 gadījums 

  

Samaksai par pansionātu iemītnieku un bāreņu namā ievietoto bērnu uzturēšanu 2014.gadā 

tika novirzīti EUR 202078. 

Pansionātā ir 250 vietas. Uz 2015. gada 1. janvāri tajā dzīvoja 205 iemītnieki, no tiem 82 

invalīdi, 38 klienti ir guloši. Institūcijā dzīvojošo vidējais vecums ir 71 gads. Faktiskais vietu 

aizpildījums  87,2 %. Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” budžets  2014.gadā bija EUR 1438822,  



2015.gadam  plānoti  EUR 1263680.  2015.gadā tiek plānots pabeigt realizēt ar ūdenssaimniecības 

sakārtošanu saistītu 2.kārtas projektu, kur kopējās izmaksas plānotas EUR 459722, kur 85% sedz 

ERAF, bet 15% nodrošinājumam ir piešķirts aizņēmumu no Valsts kases. 2014. gadā pansionātā 

tika veikti tekošie remonti  par   EUR 20774. Tika remontēti 2 ūdensvada stāvvadi un 2 

kanalizācijas stāvvadi no 1. līdz 5. stāvam. Paši saviem spēkiem veicām kosmētiskos remontus 

klientu istabās un tualetēs. Veicām arī santehniskos remontdarbus, remontējām mēbeles, tika 

veikts jumta daļas un signalizācijas remonts 

 

 

 

Informācija par būvniecības norisēm KRUSTPILS novadā 2014. gadā 

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

teritorijā 

Būves nosaukums, adrese  Pasūtītājs Kopējās 

izmaksas  

1. Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils 

novada Mežāres  pagasta  Mežāres ciemā 

2. kārta, Mežāres pag., Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

113 494,15 

2. Bērnu rotaļu laukuma izveide Krustpils 

novada Spunģēnu ciemā, Krustpils pag., 

Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

5 941,51 

3. Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils 

novada Mežāres  pagasta  Mežāres ciemā 

1. kārta, Mežāres pag., Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

416 449,83 

4.Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija 

(kopprojekts) „Grandāni”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads 

SIA „Rango” 75 922,08 

5.Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma 

izveide, Kūku pagasts, Krustpils novads 

Biedrība „Jāņa Āboliņa 

sporta klubs” 

7 116,58 

 6.Atpūtas vietas izveide Krustpils novada 

Variešu ciemā, Variešu pagasts, Krustpils 

novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

7 385,59 

7.Meliorācijas sistēmas „Kronvaldi” 

rekonstrukcija, Krustpils pag., Krustpils 

novads 

z/s „Ļūļākas” 26 636,62 

8. Katodaizsardzības stacijas GRS 

„Jēkabpils” PGV atzars uz GRS 

„Jēkabpils” rekonstrukcija, Variešu pag., 

Krustpils novads  

AS „Latvijas Gāze” 

 

29 075,73 

9. Latvisko svētku svinēšanas un tradīciju 

kopšanas vietas izveide, Kūku pagasts, 

Krustpils novads 

Biedrība „Jāņa Āboliņa 

sporta klubs” 

7 935,15 



10. Valsts nozīmes ūdensnotekas 

„Lukstupe” gultnes rekonstrukcija, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads 

VSIA „Zemkopības 

ministrijas Nekustamie 

īpašumi” 

113 146,75 

11. Vīpes pamatskolas sporta zāles 

rekonstrukcija /1.kārta/, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads 

Krustpils novada 

pašvaldība 

104 935,01 

 

Ekspluatācijā nodotie objekti par privātajiem līdzekļiem Krustpils novada administratīvajā 

teritorijā 

Būves nosaukums, adrese  Kopējās 

izmaksas  

1.Alternatīvās apkures ierīkošana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

dzīvoklī, „Kūkas 3-27”, Kūku pag., Krustpils novads 

 

569,15 

2.Dārza mājiņas un saimniecības ēkas jaunbūve, „d/s Meždārzi Nr. 

28”, Krustpils pag., Krustpils novads 

20 000,00 

3.Šķūņa jaunbūve, „Daugaviņas”, Kūku pag., Krustpils novads 711,44 

4.Dzīvojamās mājas  rekonstrukcija, „Bērzulejas”, Variešu pag., 

Krustpils novads 

6 800,00 

5.Ģimenes mājas jaunbūve, „Pīlādžogas”, Krustpils pag., Krustpils 

novads 

100 000,00 

6.Dārza mājiņas jaunbūve,  „d/s Lauktehnika zemes nog. Nr.2”, 

Kūku pag., Krustpils novads 

10 000,00 

7.Alternatīvās apkures ierīkošana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

dzīvoklī,  „Rozessala 10-8”, Mežāres pag., Krustpils novads 

1 000,00 

8.Ģimenes dzīvojamās mājas jaunbūve, „Āres”, Peņigas, Krustpils 

pag., Krustpils novads 

15 000,00 

9.Vasaras dārza mājiņas, saimniecības ēkas un siltumnīcas 

jaunbūve , Kārklu iela 7, Buši, Kūku  pag., Krustpils novads 

15 000,00 

10.Meliorācijas sistēmas pārbūve /ūdenskrātuves paplašināšana/, 

„Sīkstuļi”, Mežāres pag., Krustpils novads 

12 900,00 

11.Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija, „Jasmīni”, Vīpes pag., 

Krustpils novads 

184 261,14 

 

 



 

Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 iepriekšējos divos gados un kārtējā gadā plānotie pasākumi 

Fonda 

nosaukums 
Projekta nosaukums 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Projekta 

kopējās 

izmaksas 

(EUR) 

ESF 

Krustpils novada attīstības programmas un teritorijas 

plānojuma izstrāde kvalitatīva pašvaldības attīstības 

plānošanas procesa nodrošināšanai, Projekta 

Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/061   

21.12.2010.-

31.03.2013. 
37792,70 

ERAF 

Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Kūku 

pagasta Kūku ciemā , projekta 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/090 

06.10.2011.-

05.10.2013. 464870,94 

ERAF 

Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Krustpils 

pagasta Spunģēnu ciemā, 

projektaNr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/093 

06.10.2011.-

05.04.2013. 213662,69 

LAT - LIT 

LLIV – 316 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē 

un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot 

ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai 

apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai” 

21.05.2012. 

– 

20.05.2014. 
23933,00 

ERAF 

 „Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Mežāres 

pagasta Mežāres ciemā”, projekta Nr. 

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

21.06.2012. 

– 

21.06.2014. 
499631,45 

ERAF 

„Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Kūku 

pagasta Zīlānu ciemā”, Projekta Nr. 

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

17.04.2012.-

17.02.2014. 499728,72 

Zivju fonds 
Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde 

Krustpils novada ūdenstilpnēs Projekta Nr.2.4. 

01.07.2012.-

01.02.2013. 
3025,02 

KF 

„Krustpils novada Vīpes pagasta sadzīves atkritumu 

izgāztuves „Poļakas” rekultivācija”, reģistrācijas 

Nr.56968/5358/PPV”, Nr. 

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

22.01.2013.-

22.01.2014. 
113136,94 



KF 

Krustpils novada Variešu pagasta sadzīves atkritumu 

izgāztuves „Kalngali” rekultivācija”, reģistrācijas 

Nr.56948/5304/PPV”, Nr. 

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

22.01.2013.-

22.01.2014. 
33576,12 

KF 

„Krustpils novada Variešu pagasta sadzīves atkritumu 

izgāztuves „Lejas Smani” rekultivācija”, reģistrācijas 

Nr.56948/5306/PPV”, Nr. 

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

22.01.2013.-

22.01.2014. 
79027,96 

KF 

„Krustpils novada Variešu pagasta atkritumu izgāztuves 

„Dimzukalns” rekultivācija”, reģistrācijas 

Nr.56948/5305/PPV”, Nr. 

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

22.01.2013.-

22.01.2014. 
57182,06 

KF 

„Krustpils novada Mežāres pagasta atkritumu izgāztuves 

„Stimbenāji” rekultivācija”, reģistrācijas 

Nr.56768/846/PPV”, Nr. 

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

22.01.2013.-

22.01.2014. 
197126,10 

ELFLA 
Bērnu rotaļu laukuma izveide Krustpils novada Vīpes 

pagastā, Nr. 12-05-LL13-L413201-000012 

05.09.2012.-

01.08.2013. 
7186,13 

Latvijas – 

Šveices 

sadarbības 

programma 

Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs 

29.05.2013.- 

05.03.2014. 
15843,08 

Sorosa fonds 
Klāt pulkstens trīs un otra elpa”, projekta nr. 2012-SM2N-

10  

01.12.2012.-

15.12.2013. 
20725,32 

ELFLA 
Krustpils novada pašvaldībai piederošo jaunaudžu platību 

kopšana, projekta Nr. 13-05-L12200-000848 

01.05.2013.-

31.07.2013. 
1081,38 

Zivju fonds 
Zivju resursu pavairošana Marinzejas ezerā un Laukezerā, 

projekta Nr. 43 

06.2013.-

10.2013. 
3073,41 

Zivju fonds 
Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpnēs, 

2.kārta, projekta Nr. 93 

06.2013.-

09.2013. 
10783,32 

Zivju fonds 

Baļotes ezera ekoloģiskās kvalitātes noteikšana un tās 

iespējamā uzlabošana zivju resursu palielināšanas nolūkā, 

projekta Nr. 94 

05.2013.-

11.2013. 2737,46 

Izglītības un 

zinātnes 

mimistrija 

Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” 

standarta īstenošanai Krustpils novada Atašienes 

vidusskolā un Krustpils, Mežāres, Sūnu, Vīpes 

pamatskolās” 

08.07.2013.-

15.11.2013. 
7593,81 



ELFLA 
Bērnu rotaļu laukuma izveide Krustpils novada Spuņģēnu 

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

01.07.2013.-

01.07.2014. 
5232,85 

ERAF 

 „Ūdenssaimniecības attīstība Vīpes pagasta Vīpes ciemā, 

2.kārta”,  projekta 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/193/081 

10.09.2013. 

– 

10.09.2015. 
137308,74 

ERAF 

“Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Variešu 

ciemā, 2.kārta”, projekta Nr. 

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

07.10.2013. 

– 

07.04.2015. 
295219,33 

ELFLA 
Atpūtas vietas izveide Krustpils novada Variešu ciemā, 

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

01.07.2013.-

01.07.2014. 
6349,18 

KPFI 

Vienkāršotās renovācijas būvdarbi kompleksu pasākumu 

ieviešanai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Krustpils novada Variešu pagasta Variešu sākumskolas 

ēkā, Nr. KPFI-15.2/2 

03.12.2013.-

30.07.2013. 
164142,69 

Zivju fonds 

Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana zivju 

resursu racionālai un saudzīgai izmantošanai Krustpils 

novada ūdenstilpēs 

01.06.2014.-

31.10.2014. 960,00 

Zivju fonds 
Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Marinzejas 

ezerā 

01.06.2014.-

31.10.2014. 
4750,00 

Zivju fonds 
Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Baļotes ezerā 

01.06.2014.-

31.10.2014. 
4750,00 

Zivju fonds 
Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Laukezerā 

01.06.2014.-

31.10.2014. 
2500,00 

Zivju fonds 
Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstulpēs 01.06.2014.-

30.09.2014. 
32024,00 

Zivju fonds 
Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 15.09.2014.-

31.12.2014. 
3900,00 

 

 

 

 



Publiskās investīcijas infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā  

kārtējā gadā plānotie pasākumi ar pašvaldības finansējumu 

 

Nr.p.k. Projekta nosaukums 
Plānotais laika 

posms 

1. 1 Sūnu pamatskolas  sporta laukuma rekonstrukcija 

01.02.2014 – 

01.09.2015. 

2.  

Variešu sākumskolas piebūves – mācību telpu un sporta zāles 

būvniecība 

14.08.2013. – 

07.08.2015. 

3.  

Variešu sākumskolas piebūves - mācību telpu un sporta zāles 

aprīkojuma piegāde un uzstādīšana 

01.03.2015. - 

01.09.2015. 

4.  

Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Vīpes ciemā, 1.daļa 

"Vingrošanas iekārtu uzstādīšana jauniešiem Vīpes ciemā"  

01.03.2015. - 

01.11.2015. 

5.  Vingrošanas iekārtu uzstādīšana pie Krustpils pamatskolas 

01.04.2015. - 

01.09.2015. 

6.  Bērnu rotaļu laukuma izveide Kūku ciemā 2015.g. 

7.  Bērnu rotaļu laukuma izveide Antūžu ciemā 2015.g. 

8.  

Mežāres ciema bērnu rotaļu laukuma atjaunošana, āra trenažieru 

uzstādīšana 
2015.g. 

9.  

Slēpošanas inventāra iegāde Krustpils novada jauniešu aktīvās atpūtas 

iespēju uzlabošanai 
2015.g. 

10.  
Brīvdabas estrādes izveide kultūras pasākumu norisei Krustpils novada 

Zīlānu ciemā, 1.kārtas 2.daļa" 
2015.g. 

11.  
Rekonstruējamo Krustpils novada pašvaldības ceļu tehniski 

ekonomiskā pamatojuma izstrāde 

01.04.2015. -

01.09.2015. 

12.  
Būvniecības tehnisko projektu izstrāde “Krustpils novada ceļu 

rekonstrukcija, 2.kārta” (1.daļa) 

01.06.2015. – 

01.12.2015. 

13.  Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Jaunās Muižas ciemā 

01.06.2015. – 

01.11.2015. 

14.  Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Spunģēnu ciemā (1.kārta) 

01.06.2015. – 

01.09.2015. 

15.  Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana Spunģēnu ciemā (2.kārta) 01.04.2015. - 



01.08.2016. 

16.  
„Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Jaunās Muižas ciemā, 

2. kārta” 

18.09.2013. – 

17.09.2015. 

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

07.10.2013. – 

06.10.2015. 

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

10.09.2013. – 

10.09.2015. 

19.  Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija Atašienes ciemā” 

01.05.2015. – 

01.09.2015. 

20.  
„Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Krustpils pagasta 

Spunģēnu ciemā, 2. kārta, 1.daļa” 

01.02.2014. – 

01.07.2015 

21.  Ūdensvada atjaunošana Medņu ciemā 

01.05.2015. – 

01.10.2015. 

22.  Ūdens ņemšanas vietas tīrīšana/atjaunošana Mežāres ciemā 

01.06.2015. - 

01.11.2015. 

23.  Apkures katla nomaiņa Mežāres ciema katlumājā 

01.03.2015. – 

01.09.2015. 

24.  Daudzdzīvokļu māju siltināšana Krustpils novadā 2015.g. 

25.  Laukezera dabas parka vides infrastruktūras uzlabošana, 1.kārta 

01.04.2015. – 

01.11.2015. 

26.  
Publiskās vides infrastruktūras uzlabošana pie Marinzejas ezera, 

1.kārta 

01.04.2015. – 

01.11.2015. 

27.  Publiskās vides infrastruktūras uzlabošana pie Baļotes  ezera, 1.kārta 2015.g. 

28.  Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Laukezerā 2014.g.-2019.g. 

29.  Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Marinzejas ezerā 2014.g.-2019.g. 

30.  Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Baļotes ezerā 2014.g.-2019.g. 

31.  Zivju resursu atjaunošana Krustpils novada Ildzenieku ezerā 2014.g.-2019.g. 

32.  
Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana Krustpils novada 

ūdenstilpju zivju resursu saudzīgai izmantošanai 
2014.g.-2019.g. 

33.  Zivju resursu  aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2014.g.-2019.g. 



Sabiedrības līdzdalība pašvaldības teritorijas attīstības programmas un  

teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā 

 

Krustpils novada pašvaldības galvenie plānošanas dokumenti, uz kuriem balstās 

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

2030.gadam, Krustpils novada Attīstības programma 2013. - 2019.gadam un Krustpils 

novada teritorijas plānojums 2013. - 2024.gadam.  

Krustpils novada Ilgtspējīga attīstības stratēģija 2013. - 2030.gadam 

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

19.decembra domes sēdē, ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments laika 

posmam no 2013. līdz 2030.gadam. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija nosaka novada ilgtermiņa 

attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības 

perspektīvu. Stratēģijas galvenais uzdevums ir noteikt novada attīstības virzienus un 

vadlīnijas, kas saistītas ar apdzīvoto vietu, pakalpojumu, ražošanas teritoriju un transporta 

plānošanu ilgtermiņā Šis ir galvenais Krustpils novada pašvaldības teritorijas attīstības 

plānošanas dokuments. Saskaņā ar to izstrādā pārējos dokumentus – attīstības programmu, 

teritorijas plānojumu, lokālplānojumus un dažādus pašvaldības nozaru attīstības plānošanas 

dokumentus.  

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 2015.gadam paredz īstenot sekojošas aktivitātes: 

Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013. - 2024.gadam 

 2013.gadā noritēja aktīvs darbs pie teritorijas plānojuma izstrādes un sabiedrības 

iesaistes izstrādes procesā. Janvārī notika 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana, kuras ietvaros 

katrā pagasta pārvaldē notika tikšanās ar iedzīvotājiem, lai apspriestu teritorijas plānojumā 

plānotos perspektīvos risinājumus. Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie iebildumi un 

priekšlikumi tika izvērtēti un iestrādāti teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā. Martā 

notika sabiedriskā apspriešana Krustpils novada teritorijas plānojuma pilnveidotajai 

redakcijai, kuras laikā netika saņemts neviens iebildums vai priekšlikums no novada 



 

iedzīvotājiem un zemju īpašniekiem. Jūnijā sabiedrība tika vēlreiz aicināta iepazīties ar 

Krustpils novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju, kuras laikā arī netika saņemti 

iebildumi par plānojumā paredzētajiem perspektīvajiem risinājumiem un atļautajiem zemes 

izmantošanas veidiem. 2013.gadā jūlijā tika apstiprināts Krustpils novada teritorijas 

plānojums 2013. – 2024.gadam (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.  

 



 

 

PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS 

Kopš 2009.gada Krustpils novada pašvaldība ir izstrādājusi 59 projektus.  

 

2013. un 2014.gadā pašvaldība turpināja ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu 

investīciju apguvi. 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados 

Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļa 2013.gadā turpināja darbu pie telpu grupu un 

zemes kadastrālās uzmērīšanas un īpašumu ierakstīšanas Zemesgrāmatā. Krustpils novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums pēc bilances datiem uz 2015 .gada 1.janvāri ir  

EUR 14003876, uz 2014.gada 1.janvāri – EUR  13706425. 

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 2 072 020 329 342 1 742 678 

Ēkas 4 569 801 4 398 259 171 542 

Būves 279 711 42 146 237 565 

Dzīvokļi 155 630 50 988 104 642 

KOPĀ: 7 077 162 4 820 735 2 256 427 

Īpašuma veids Apjoms (ha) 

Zeme zem mežaudzēm 488 

Augļu dārzi un citi regulāri ražojošie 

koku stādījumi 
24.10 

Kopā: 512.10 



 

Būtiskākās izmaiņas pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumā  2014. gada beigās 

salīdzinot ar gada sākumu  ir sakarā to, ka samazinājusies zemes vērtība zem ēkām, jo izslēgta 

uz privatizētajiem dzīvokļiem attiecināmā zemes vērtība, palielinājusies  nedzīvojamo ēku 

vērtība, sakarā ar realizētajiem projektiem-  Variešu sākumskolas  rekonstrukcija ,siltināšana; 

Vīpes pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija, palielinājusies inženierbūvju vērtība,  jo 

realizēts ERAF projekts ‘’Ūdenssaimniecības  attīstība Mežāres ciemā’’. 

Par 2014.gada pārskatu ir sniegts pozitīvs zvērinātās revidentes N.Pagrabnieces 

atzinums. Gada pārskats apstiprināts 2014.gada aprīļa domes sēdē. 2014.gadā tika veikta arī 

Valsts kontroles revīzija par pašvaldības gada pārskatu, par ko atzinumu sniegs pēc gada 

pārskata izskatīšanas. 



 

SABIEDRĪBAS INFORMĒTĪBA 

Krustpils novada pašvaldība aktīvi turpina sadarboties ar citām pašvaldībām pieredzes 

apmaiņas nolūkā. 2014. gadā administrācijas darbinieki pa atsevišķām darbības grupām 

(vadība, grāmatvedība, sociālie darbinieki, komunālā saimniecība, sabiedriskās attiecības u.c.) 

tikās ar Jaunpils novada pašvaldības darbiniekiem. Līdzīgās pieredzes apmaiņās šaurākā 

interesentu grupā Krustpils novada pašvaldības uzņēma ciemos arī citu pašvaldību 

darbiniekus. 

2014. gads iezīmējās ar pašvaldības domes priekšsēdētāja un vietnieka pārvēlēšanu, 

kas nes līdzi arī pārmaiņas pašvaldības darbā. Novada domes priekšsēdētājs regulāri apmeklē 

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

ministriju un valsts iestāžu darbiniekiem. Efektīvākam ikdienas darbam un konkrētu mērķu 

sasniegšanai ir notikušas administrācijas nodaļu reorganizācijas. Būtiski tiks uzlabots 

pašvaldības darbs tūrisma, jaunatnes un uzņēmējdarbības jomā, jo šīm sfērām ir piesaistīts 

jauns speciālists ar konkrētiem pašvaldības uzdevumiem un sasniedzamajiem mērķiem.  

2014. gadā gan Krustpils novada pašvaldības tēla uzlabošanas nolūkos, gan efektīvākai 

komunikācijai ar sabiedrību, uzņēmējiem un tūrisma attīstībai izstrādāta mārketinga attīstības 

programma un jauns Krustpils novada pašvaldības logo. 

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, visu 2014. gadu katra otrā domes sēde tika 

organizēta izbraukumā kādā no novada pagastiem un vienu reizi arī Sūnu pamatskolā. 

Pieņemts lēmums, ka skolās izbraukuma sēdes turpinās rīkot arī 2015. gadā. Regulāri vienu 

reizi mēnesī ikkatrs Krustpils novada pašvaldības iedzīvotājs savā pastkastītē saņem novada 

avīzi un, kā rāda veiktā aptauja, vairāk nekā puses iedzīvotāju atzīst, ka informāciju par 

pašvaldības darbību un lēmumiem iegūst tieši no laikraksta. Aktuālā informācija tiek izvietota 

arī mājaslapā, kur ar tās palīdzību jebkurš var uzdot arī sev interesējošu jautājumu un saņemt 

atbildi. Labākai informācijas apmaiņai 2014. gadā tika aktivizēti arī sociālo tīklu konti. 2014. 

gadā sākta un 2015. gadā pabeigta jaunas mājas lapas izstrāde. 2014. gada vidū tika ieviesta 

domes sēžu audio ieraksta sistēma, kas ļautu ikvienam interesentam mājas lapā noklausīties 

domes sēdi audio formātā ļoti ērtā veidā. Tomēr atbildīgā Saeimas komisija to ieviešanu ir 

pagaidām atcēlusi. Turpinās ikdienas sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem informācijas 

atspoguļošanā par Krustpils novada pašvaldības lēmumiem.  



 
 

 

KRUSTPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS PAR 2014.GADU 

1.1. Teritorijas attīstības rādītāji 

Gad

s 

Patstāvīgo 

iedzīvotāju 

blīvums1 

Demogrāfiskās 

slodzes līmenis2 

Bezdarba līmenis, 

%3  

Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa 

apmērs uz vienu 

iedzīvotāju 

Zemes vidējā 

kadastrālā vērtība, 

Ls/ha 

Pastāvīgo 

iedzīvotāju skaita 

izmaiņas pēdējo 

piecu gadu laikā, 

%4 

Rādītāj

s 

Izmaiņa

s 

Rādītāj

s 

Izmaiņa

s 

Rādītāj

s 

Izmaiņa

s 

Rādītāj

s 

Izmaiņa

s 

Rādītāj

s 

Izmaiņa

s 

Rādītāj

s 

Izmaiņa

s 

2013 7  614  9.8  LVL 

210,18 

 LVL 

199,12 

 -1,46  

2014 7  616  7.5  EUR 

312,04 

 EUR 

355,70 

 -1.56  

2015             

2016             

2017             

2018             

2019             

 

 

 

                                                           
1 Skaits uz vienu kvadrātkilometru 
2 Bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000 
3 Reģistrēto bezdarbnieku skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu 
4 Starpība starp pastāvīgo iedzīvotāju skaitu perioda beigās un perioda sākumā pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā, reizināta ar 100 



 
 

1.2. Darbības rezultātu rādītāju tabula 

Nr. Rādītājs Avots 2013. 2014. 

Tendence 

salīdzināju

mā ar 

iepriekšējo 

gadu 

   

Plānotais 

ilgtermiņa 

attīstības 

virziens 

Iedzīvotāji un apdzīvojums 

1.  Patstāvīgo iedzīvotāju skaits (skaits gada sākumā) 
CSP 

PMLP 

6053 

6525 

5977 

6423 
 Nemainīgs vai pieaug 

2.  

Demogrāfiskās slodzes līmenis (Darbspējas vecumu 

nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji 

uz 1 000 personām darbspējas vecumā) 

CSP 614 616  Pozitīvs 

3.  
Iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas vecumam  ( % 

īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita) 
CSP 14,4 14,2  Pieaug 

4.  
Iedzīvotāju skaits virs darbaspējas vecuma ( % 

īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita) 
CSP 23,7 23,9  Pieaug 

5.  
Iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā ( % īpatsvars 

no kopējā iedzīvotāju skaita)  
CSP 61,9 61,9  Pieaug 

6.  Migrācijas saldo CSP -28 Nav datu  Pozitīvs  

7.  Dabiskais pieaugums CSP -64 Nav datu  Pozitīvs 

8.  Dzimušo bērnu skaits CSP 49 62  Pieaug 

9.  Noslēgto laulību skaits CSP 10 18  Pieaug 

10.  Šķirto laulību skaits CSP 5 3  Samazinās vai nemainīgs 

11.  Iedzīvotāju skaits Atašienes pagastā PMLP 705 688  Nemainīgs vai pieaug 

12.  Iedzīvotāju skaits Krustpils pagastā PMLP 991 969  Nemainīgs vai pieaug 



 
 

13.  Iedzīvotāju skaits Kūku pagastā PMLP 2012 2017  Nemainīgs vai pieaug 

14.  Iedzīvotāju skaits Mežāres pagastā PMLP 877 848  Nemainīgs vai pieaug 

15.  Iedzīvotāju skaits Variešu pagastā PMLP 1236 1206  Nemainīgs vai pieaug 

16.  Iedzīvotāju skaits Vīpes pagastā PMLP 802 797  Nemainīgs vai pieaug 

Pārvaldība 

17.  Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi (EUR) Valsts kase 7 553 180 7 507 092  Pieaug 

18.  Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi (EUR) Valsts kase 8 110 904 7 605 117  Nemainīgi vai samazinās 

19.  Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (EUR) Valsts kase 371 865 583 943  Pieaug 

20.  Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (EUR) Valsts kase 501 855 532 179  Nemainīgi vai samazinās 

21.  
Pašvaldības ienākumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa (EUR) 
Valsts kase 

1 951 398 2 004 261 
 Pieaug 

22.  Pašvaldības ienākumi no īpašuma nodokļa (EUR) Valsts kase 388 986 425 132  Nemainīgs vai pieaug 

23.  Pašvaldības aizņēmumi (EUR) Valsts kase 714 138 886 933  Samazinās 

24.  Vidējais novada mājas lapas apmeklētāju skaits Pašvaldība 76 116 73 298  Pieaug 

25.  
Novada pašvaldības pārstāvju organizētu tikšanos ar 

iedzīvotājiem un uzņēmējiem skaits 
Pašvaldība Nav datu Nav datu  Pieaug 

26.  Fondu, nodibinājumu un biedrību skaits  CSP 28 32  Pieaug 

27.  Aktīvu jauniešu biedrību vai citu formu skaits Pašvaldība 2 1  Pieaug 

28.  Īstenoto projektu kopskaits Pašvaldība 17 15  Pieaug 

Pakalpojumi 

29.  Izglītības iestāžu skaits Pašvaldība 7 7  Mainīgs 

30.  Sporta iestāžu skaits būves Pašvaldība - -  Saglabājas 

31.  Bibliotēku skaits Pašvaldība 8 8  Saglabājas 

32.  Kultūras iestāžu skaits Pašvaldība 7 7  Saglabājas 



 
 

33.  Atpūtas un rekreācijas vietu skaits Pašvaldība 

5 bērnu 

rot.lauk. 

6 sporta 

laukumi 

7 atpūtas 

vietas 

6 

peldvietas 

7 bērnu 

rot.lauk. 

6 sporta 

laukumi 

8 atpūtas 

vietas 

7 peldvietas 

 Saglabājas vai pieaug 

34.  Kopējais izglītojamo skaits Pašvaldība 560 554  Nemainīgs vai pieaug 

35.  Kopējais skolotāju skaits Pašvaldība 126 143  Nemainīgs vai pieaug 

36.  
Novadā pieejamo mūžizglītības programmu un 

īstenoto projektu skaits 

Pašvaldība 
0 0  Pieaug 

37.  Kopējais bibliotēku lietotāju skaits Pašvaldība 1813 1815  Nemainīgs vai pieaug 

38.  Pašdarbības kolektīvu skaits Pašvaldība 32 30  Nemainīgs vai pieaug 

39.  Kultūras pasākumu skaits Pašvaldība 167 172  Nemainīgs vai pieaug 

40.  Sporta pasākumu skaits Pašvaldība Nav datu Nav datu  Pieaug 

41.  Sociālo pabalstu saņēmēju skaits Pašvaldība 1183 830  Samazinās 

42.  Ceļu satiksmes negadījumu skaits CSDD 52 36  Samazinās 

43.  Reģistrēto ugunsgrēku skaits VUGD 38 65  Samazinās 

44.  Noziedzīgo nodarījumu skaits CSP 82 131  Samazinās 

Resursi, vide un kultūrvēsturiskais mantojums 

45.  LIZ zemju kopplatība ( ha) VZD 30223,2 30128,1  Nemainīgs, saglabājas 

46.  Meža teritoriju kopplatība (arī apmežošana) (ha) VZD 30515,3 30644,2  Nemainīgs vai pieaug 

47.  Izmantoto derīgo izrakteņu atradņu skaits LVĢMC 41 Nav datu  Pieaug 

48.  
Labiekārtotu vides un kultūrvēsturiskā mantojuma 

objektu skaits 
Pašvaldība 11 13  Pieaug 

49.  Zivju resursu papildināšanas apjoms ( gab.) Pašvaldība 10250  109500  Pieaug 



 
 

50.  
Piesārņoto un degradēto vietu  rekultivācija vai 

sanācija 
Pašvaldība 

6 atkritumu 

izgāztuves 
0  Pieaug 

Tehniskā infrastruktūra 

51.  Ielas ar asfaltbetona segumu (km) Pašvaldība 16,5 16,5  Pieaug 

52.  Rekonstruētie pašvaldības ceļi (km) Pašvaldība Nav datu Nav datu  Pieaug 

53.  Rekonstruētie valsts nozīmes autoceļi (km) 
Satiksmes 

ministrija 
Nav datu Nav datu  Pieaug 

54.  Jaunu valsts autoceļu izbūve (km) 
Satiksmes 

ministrija 
Nav datu Nav datu  Pieaug 

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

56.  Apgaismoto ielu/ceļu īpatsvars (%) Pašvaldība Nav datu Nav datu  Pieaug 

57.  Dzīvojamo māju skaits CSP 45 45  Pieaug 

58.  
Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saņēmēju 

skaits 
Pašvaldība 288 dzīv. 295 dzīv.  Nemainīgs vai pieaug 

59.  
Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu saņēmēju 

skaits 
Pašvaldība 632 dzīv. 691 dzīv.  Pieaug 

60.  
Centralizētās kanalizācijas pakalpojumu saņēmēju 

skaits 
Pašvaldība 534 dzīv. 583 dzīv.  Pieaug 

61.  
Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu saņēmēju 

skaits 
Pašvaldība 

1592 iedz. 

242 

privātm. 

1559 iedz. 

451 privātm. 
 Pieaug 

62.  
Valsts nozīmes inženierinfrastruktūras uzlabojums, 

skaits 

Latvenerg

o, 

Lattelecom 

Nav datu Nav datu  Pieaug 

63.  
Īstenotie pašvaldības un daudzdzīvokļu ēku 

energoefektivitātes celšanas pasākumi 
Pašvaldība 

1  

Variešu 

sākumskola 

1  

dzīvojamā 

māja 

„Poļakas” 

 Pieaug 



 
 

 

 

64.  Īstenoto tehniskās infrastruktūras projektu kopskaits Pašvaldība 

2 (Kūku un 

Spuņģēnu 

ciemā) 

ūdenssaimn

iecības 

projekti 

2 (Zīlānu un 

Mežāres 

ciemā) 

ūdenssaimniec

ības projekti 

 Pieaug 

Ekonomika 

65.  Ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits CSP 485 ND  Pieaug 

66.  
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (% no iedzīvotāju 

skaita darbaspējas vecumā) 
NVA 12,1 10,7  Samazinās 

67.  Vidējā bruto darba samaksa CSP EUR 540 EUR 519  Pieaug 

68.  Reģistrēto darbavietu skaits VID 949 1105  Pieaug 

69.  Izstrādāto tūrisma maršrutu skaits Pašvaldība 0 0  Pieaug 

70.  Jaunizveidotu vai labiekārtotu tūrisma objektu skaits Pašvaldība 0 

1  

pie Baļotes 

ezera 

 Pieaug 



 
 

 

1.3.  Politikas rezultātu rādītāji 

 

2011.gada un 2013.gada iedzīvotāju aptauju rezultāti 

 

Nr. 

 

Rādītājs 
2011. 2013. 

Tendence 

salīdzinājumā 

ar 

iepriekšējo 

gadu (  ) 

Plānotais 

ilgtermiņa 

attīstības 

virziens 

1.  
Iedzīvotāju skaits, kas plāno mainīt dzīvesvietu ārpus novada robežām 

tuvāko 5 gadu laikā 
11% 9 %   

Pārvaldība 

2.  Novada pārvaldes darba efektivitāte Nav datu 5,67  

Vērtējums no 1 

(negatīvi) - 10 

(pozitīvi), 

paaugstinās 

3.  Pašvaldības informācijas un aktualitāšu pieejamība Nav datu 
Nav 

datu 
  

Pakalpojumi 

4.  Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un kvalitāte 58 % 57 %   

5.  Sociālās palīdzības un pakalpojumu pieejamība un kvalitāte 67 % 45 %   

6.  Izglītības iestāžu pieejamība un kvalitāte 50 % 46 %   

7.  Mūžizglītības pieejamība un kvalitāte Nav datu 21 %   

8.  Kultūras pasākumu un atpūtas iespēju pieejamība un kvalitāte 58 % 72 %   

9.  Bibliotēku sniegto pakalpojumu pieejamība un kvalitāte 37 % 62 %   

10.  Sporta iespēju un pasākumu pieejamība un kvalitāte 47 % 40 %   

11.  Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas kvalitāte 39 % 38 %   



 
 

 

12.  Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu pieejamība un kvalitāte 22 % 
Nav 

datu 
 

 

13.  Sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamība un kvalitāte 53 % 
Nav 

datu 
 

 

Vide un infrastruktūra 

14.  Vides sakoptības kvalitāte 57 % 52 %   

15.  Velobraucējiem paredzēto celiņu pieejamība un kvalitāte 21 % 35 %   

16.  Autoceļu un ielu kvalitāte Nav datu 52 %   

17.  Ielu apgaismojuma pieejamība un kvalitāte 24 % 38 %   

18.  Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība un kvalitāte 41 % 40 %   

19.  Centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pieejamība  36 % 40 %   

20.  Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu pieejamība  28 % 
Nav 

datu 
 

 

21.  Atkritumu apsaimniekošanas kvalitāte 45 % 60 %   

22.  Namu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāte 25 % 22 %   



 
 

1.4. Uzdevumu un rīcību izpildes tabula 

 

Uzdevuma Nr./uzdevums Vai veiktas darbības uzdevuma 

ietvaros (jā/nē) 

Veiktās rīcības uzdevuma izpildei Priekšlikumi attīstības 

programmas aktualizācijai 

SM1 Izglītots un aktīvs cilvēks. Iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana 

U1 Uzlabot un attīstīt izglītības iestāžu 

infrastruktūru un materiāltehnisko 

bāzi, veicinot konkurētspēju 

Jā  1. Uzstādīta ugunsdrošības 

sistēma Antūžu speciālajā 

internātpamatskolā. 

2. Veikta Vīpes pamatskolas 

sporta zāles rekonstrukcijas 

1.kārta; 

3. Uzsākta Variešu sākumskolas 

piebūves –mācību telpu un 

sporta zāles būvniecība. 

 

U2 Attīstīt un veicināt mūžizglītības 

iespējas 

Informācija par mūžizglītības 

attīstību nav apkopota 

  

U3 Uzlabot sporta un aktīvās atpūtas 

infrastruktūru un attīstīt pakalpojumu 

dažādību 

Jā 1. Veikta Vīpes pamatskolas sporta 

zāles rekonstrukcijas 1.kārta. 

 

U4 Uzlabot kultūras iestāžu 

infrastruktūru un materiāltehnisko 

bāzi, attīstīt kultūras iestāžu 

pakalpojumu piedāvājumu 

Jā 1. Uzsākta brīvdabas estrādes izveide 

Krustpils novada Zīlānu ciemā 

 

U5 Aktivizēt iedzīvotāju līdzdarbību 

visos procesos un attīstīt tradīcijas 

Jā 1. Rīkoti novada nozīmes 

pasākumi (Annas dienas 

Atašienē, teātra festivāls 

Āksts, Kūku pagasta sporta 

spēles, u.c. pasākumi)’ 

2. Pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciālists regulāri 

sniedzis aktuālu informāciju 

par novada pasākumiem 

 



 
 

vietējos plašsaziņas līdzekļos 

U6 Uzlabot veselības aprūpes iestāžu 

infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 

Informācija par veselības iestāžu 

infrastruktūru nav apkopota 

  

U7 Attīstīt sociālo pakalpojumu 

infrastruktūru un pilnveidot 

pakalpojumu pieejamību 

Jā 1. Veikts Sociālā dienesta telpu 

remonts un materiāltehniskās 

bāzes uzlabošana; 

2. Izveidoti jauni pakalpojumi: 

2.1. Atbalsta grupu darbība 

riska ģimenēm; 

2.2. Vasaras nometnes 

bērniem 

 

U8 Pilnveidot sabiedrisko drošību Jā 1. Attīstīta Vides un civilās 

aizsardzības dienesta 

kapacitāte un papildināta tā 

rīcībā esošā materiāltehniskā 

bāze; 

2. Uzstādīta videonovērošanas 

kamera pie Baļotes ezera 

 

U9 Attīstīt jaunatnes aktivitāšu 

daudzveidību 

Informācija par jaunatnes aktivitāšu 

daudzveidības attīstību nav apkopota 

  

U10 Atbalstīt NVO sektora darbību Jā Sniegts pašvaldības atbalsts nevalstisko 

organizāciju projektu līdzfinansēšanai 

 

SM2 Sakārtota dzīves telpa un dabas vides līdzsvarota un dinamiska savstarpējā mijiedarbība 

U11 Uzlabot pašvaldības 

komunikāciju ar visām ieinteresētajām 

pusēm un veicināt starptautisko 

sadarbību 

Jā 1. Notikušas Krustpils novada 

domes izbraukuma sēdes 

pašvaldības aģentūrā 

„Jaunāmuiža”, Sūnu skolā, 

Kūku pagasta pārvaldē, 

Mežāres pagasta pārvaldē, 

Variešu pagasta pārvaldē un 

Vīpes pagasta pārvaldē. 

2. Uzsākta pašvaldības 

mājaslapas www.krustpils.lv 

 

http://www.krustpils.lv/


 
 

pārveidošana; 

3. Izstrādāta Krustpils novada 

mārketinga programma 

U12 Nodrošināt efektīvu un atvērtu 

vietējās pašvaldības darbību 

Jā 1. Pašvaldības darbinieki un 

speciālisti piedalījušies 

semināros un kursos 

kapacitātes paaugstināšanai 

 

U13 Uzlabot satiksmes infrastruktūru Jā  1. Rekonstruēts Mežāres pagasta 

autoceļs Nr.3-20 „Buntiki-Endžeļi” 

1,08km un Nr.3-22 „Buntiku kalte-

Līvānu māja” 0,47km. 

 

U14 Pilnveidot ceļu satiksmes drošību Jā 1. Uzstādīts ielas apgaismojums 

Vīpes ciemā 

 

U15 Uzlabot un attīstīt 

inženierinfrastruktūru  

Jā 1. Izbūvēts/rekonstruēts ūdensvads un 

kanalizācija Vīpes pagasta Vīpes ciemā. 

2. Izbūvēts/rekonstruēts ūdensvads un 

kanalizācija Variešu pagasta Variešu 

ciemā. 

3.. Izbūvēts/rekonstruēts ūdensvads un 

kanalizācija Mežāres pagasta Mežāres 

ciemā 

4. Izbūvēts/rekonstruēts ūdensvads un 

kanalizācija Krustpils pagasta 

Spuņģēnu ciemā. 

 

U16 Attīstīt ēku un būvju 

apsaimniekošanu 

Jā 1. Veikta daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas „ Poļakas”, Vīpes pagastā 

siltināšana energoefektivitātes 

paaugstināšanai 

 



 
 

U17 Labiekārtot publisko ārtelpu Jā  1. Izveidots bērnu rotaļu laukums 

Jaunās Muižas ciemā. 

2. Izveidots jauniešu aktīvās atpūtas 

laukums Jaunās muižas ciemā. 

3. Izveidots bērnu rotaļu laukums 

Krustpils novada Spuņģēnu ciemā. 

4. Izveidots bērnu rotaļu laukums 

Atašienes ciemā. 

5. Uzsākta Brīvdabas estrādes izveide 

kultūras pasākumu norisei Krustpils 

novada Zīlānu ciemā. 

6. Izveidota atpūtas vieta Krustpils 

novada Variešu ciemā. 

 

SM3 Ekonomika – tās vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai 

U18 Nodrošināt dabas resursu 

racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu 

Jā  1. Atjaunoti zivju resursu krājumi 

Marinzejas, Baļotes un Laukezerā. 

 

U19 Veicināt uzņēmējdarbības vides 

attīstību un nozaru attīstību 

Jā 1. Veicināta lauksaimnieciskās 

darbības attīstība iznomājot 

pašvaldības īpašumā esošās 

zemes zemniekiem un lauku 

uzņēmējiem lauksaimnieciskās 

darbības veikšanai 

 

U20 Veicināt tūrisma nozares attīstību Jā 1. Uzstādīti informācijas stendi 

pie Rogāļu gravas un Krustpils 

pagasta Spunģēnos. 

 

 

Domes priekšsēdētājs      K.Pabērzs 


