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Finansējuma saņēmējs Krustpils novada pašvaldība 
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Projekta nosaukums 

Krustpils novada attīstības programmas 
un teritorijas plānojuma izstrāde 
kvalitatīva pašvaldības attīstības 
plānošanas procesa nodrošināšanai 

Projekta numurs 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/061 
Projektā iesaistītie partneri Nav 

Plānošanas 
reģions 

Latgales plānošanas reģions 
Projekta īstenošanas 

vieta 
Adrese Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202 

Projekta apstiprināšanas datums 15.12.2010. 

Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

44 953,5 

Publiskais 
finansējums 

44 953,5 

Projekta izmaksas 
LVL 

t.sk. ESF 
finansējums 

44 953,5 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 27 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Nevienas pašvaldības darbs mūsdienās nav 
iedomājams bez attīstības plānošanas. Arī 
Krustpils novada pašvaldība atbilstoši 
pieejamiem resursiem vēlas atbalstīt un veicināt 
plaša spektra vidējo attīstības dalībnieku (t.sk. 
uzņēmēju, iedzīvotāju) sadarbību, lai veicinātu 
teritorijas ekonomisko stabilitāti un uzplaukumu.  
 
Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu 
Krustpils novada pašvaldības attīstības 
plānošanas procesu, līdz 2013.gada 31.martam 
izstrādājot integrētu „Krustpils novada attīstības 
programmu 2013.-2019.gadam” un „Krustpils 
novada teritorijas plānojumu 2013.-
2024.gadam” ilgtspējīgai un līdzsvarotai novada 
attīstībai atbilstoši tā tematiskajam un 
reģionālajam profilam.   
Projekta tiešās mērķa grupas ir: 

1) Krustpils novada pašvaldības 
administrācija (jo sevišķi Plānošanas un 
attīstības speciālisti, būvvaldes 



darbinieki); 
2) Krustpils novada pašvaldības iedzīvotāji 
un uzņēmēji.  

Projekta sekundārās mērķa grupas ir: 
3) novada potenciālie jaunie iedzīvotāji, 

jaunie uzņēmēji un investori; 
4) blakus esošo teritoriju pašvaldības. 

 
Projektā plānotās darbības ir: 

- Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde 
Krustpils novadā, kā ietvaros tiks izstrādāta 
„Krustpils novada attīstības programma 2013. 
-2019.gadam” „Krustpils novada teritorijas 
plānojums 2013.-2024.gadam”, kā arī 
izstrādātajiem plānošanas dokumentiem 
veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi 
novērtējums (IVN) un izstrādāts vides 
pārskati; 

- Sabiedrības līdzdalības un attīstības 
plānošanas dokumentu sabiedriskās 
apspriešanas organizēšana, kuras ietvaros 
tiks veikta iedzīvotāju anketēšana par 
Krustpils novada attīstības resursiem, 
prioritātēm u.c., noorganizēti 3 semināri – 
publiskās diskusijas „Krustpils novada 
attīstības redzējums – iespējas un draudi”, kā 
arī noorganizēta sabiedriskā apspriešana 
(t.sk. izbraukumu veidā pagastos); 

- Publicitātes pasākumi, kuru ietvaros novada 
pašvaldības pārvaldēs un novada domē tiks 
izvietoti plakāti, Krustpils novada pašvaldības 
mājas lapā www.krustpils.lv un vietējos 
laikrakstos regulāri ievietota informācija par 
projekta gaitu (vismaz reizi 3 mēnešos);  

- Projekta vadība, kas ietver visu projekta 
administratīvo pasākumu veikšanu, t.sk. tiks 
noslēgti 3 uzņēmuma līgumi ar projekta 
vadības komandu, veiktas 2 iepirkumu 
procedūras, noslēgti 3 pakalpojuma līgumi ar 
ekspertiem. 

Projekta rezultātā Krustpils novadam tiks 
izstrādāti kvalitatīvi un darboties spējīgi 
plānošanas dokumenti, kas integrēs atsevišķo 
novada teritoriālo daļu attīstības programmas un 
teritorijas plānojumus un vidējā termiņā ļaus 
saskaņoti ieviest konkrētas rīcības dzīves 
kvalitātes paaugstināšanai. Galvenās izmaiņas, 
ko nesīs jaunie attīstības plānošanas dokumenti, 
būs tematiski un telpiski integratīva pieeja 
novada attīstības plānošanas dokumentos, 



tādējādi paaugstinot ieguldījumu efektivitāti un 
uzlabojumus gan vietējā, gan reģionālā un 
nacionālā mērogā. 

 


