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IEVADS
Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam (turpmāk –
Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija) ir pirmais Jaunpils novada ilgtermiņa
teritorijas attīstības plānošanas dokuments novada pašvaldībā, kurā noteikts Jaunpils
novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, ilgtermiņa mērķi, prioritātes un
telpiskās attīstības perspektīva. Dokuments izstrādāts, pamatojoties uz pašvaldības
vēlmi ieviest savā pārvaldībā stratēģisko plānošanu.

1.attēls. Jaunpils novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti

Jaunpils novada
ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2013.2037.gadiem

Jaunpils novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrāde uzsākta līdz ar Jaunpils
novada domes 2012.gada 30.maija lēmumu „Par Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrādi” (sēdes protokola Nr.5) un atbilstoši 2011.gada 13.oktobra likumam
„Teritorijas attīstības plānošanas likums” (stājās spēkā 2011.gada 1.decembrī).
Tās mērķis ir kalpot par ietvaru Jaunpils novadā turpmāk izstrādājamajiem plānošanas
dokumentiem – teritorijas plānojumam, atsevišķu teritoriju lokālplānojumiem, kā arī
Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības sekmēšanai un Jaunpiliešu dzīves kvalitātes
uzlabošanai.

Jaunpils novada
attīstības programma
2012.-2018.gadiem

Jaunpils novada
teritorijas plānojums
2013.-2024.gadiem

Jaunpils novada
atsevišķu teritoriju
lokālplānojumi

Jaunpils novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādē izvērtēta Jaunpils novada
Attīstība programma 2012.–2018.gadam (apstiprināta 2012.gada 29.februārī), tajā
definētā novada vīzija un noteiktie stratēģiskie uzstādījumi.
Jaunpils novada pašvaldības attīstības stratēģija tiek apstiprināta ar pašvaldības domes
lēmumu, un tā iezīmē nākotnes vīziju turpmākajiem 25 gadiem.
Novadu veido kopēja iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības rīcība. Ilgtspējīgas
attīstības stratēģija uzrunā ikvienu mājsaimniecību, ikvienu cilvēku Jaunpils novadā.
Jaunpils novada attīstības stratēģijas īstenošana ir kopējs, un uz sadarbību vērsts darbs
un atbildība. Tā rada ietvaru novada izaugsmei, un tā jāpiepilda ar ikdienas rīcībām un
darbiem.
Jaunpils novada domes Attīstības nodaļas vadītājas Vijas Zīvertes vadībā, Jaunpils
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādāja SIA „Metrum” speciālisti sadarbībā
ar pašvaldības vadību, deputātiem, pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem.
SIA „Metrum” izsaka pateicību visiem organizēto darba grupu dalībniekiem un novada
iedzīvotājiem, kuri sniedza savus priekšlikumus un iesaistījās diskusijās par Jaunpils
novada perspektīvās attīstības jautājumiem, tādējādi palīdzot sagatavot šo
dokumentu un paužot patiesu ieinteresētību Jaunpils novada turpmākās attīstības
sekmēšanā.
Vāka fotoattēlu autori: Iluta un Knuts Rautsepi.
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I

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZES KOPSAVILKUMS

1.1. JAUNPILS NOVADA VIZĪTKARTE
Jaunpils novads izveidots 2009.gadā, apvienojoties Jaunpils un Viesatu pagastam.
Jaunpils novads ietilps Rīgas plānošanas reģionā, robežojoties ar Tukuma novadu
un Kurzemes plānošanas reģiona Kandavas un Brocēnu novadiem un Zemgales
plānošanas reģiona Dobeles novadu. Jaunpils novads atrodas apvidū, kur Zemgales
līdzenums pakāpeniski pāriet paugurotā Austrumkursas augstienē. Teritorijai
raksturīgs viegli paugurains reljefs.

2012.gada 30.jūnijā valstī bezdarba līmenis bija reģistrēts 8,0%, Rīgas reģionā –
2
5,7%, bet Jaunpils novadā – 6,6% jeb 121 bezdarbnieks , 103 – Jaunpils pagastā, 18
– Viesatu pagastā. No kopējā bezdarbnieku skaita 56 bija sievietes un 65 – vīrieši.
Salīdzinot datus ar 2011.gada 28.februāri, kad bezdarbnieku skaits –192 jeb 10,4%,
izvērtējot pa mēnešiem, secināms, ka bezdarbnieku skaitam ir tendence
samazināties.
Jaunpils novadā notiek darbaspēka migrācija. Novada iedzīvotāji strādā tuvākās
pilsētās pakalpojumu sfērā, izglītībā, savukārt ienāk darbaspēks, kas tiek
nodarbināts kokrūpniecībā, lauksaimniecībā un lauksaimnieciskajā ražošanā.
Saskaņā ar 2012.gada 25.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.371 „Grozījumi
Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 „Noteikumi par
teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” Jaunpils novada
teritorijas attīstības indekss 2011.gadā bija -0,040 (pēc 2011.gada datiem,
salīdzinot ar 2011.gada vidējiem rādītājiem), ierindojoties 51.vietā starp visiem 110
novadiem, un 0,068 (pēc 2011.gada datiem, salīdzinot ar 2010.gada vidējiem
rādītājiem), nedaudz apsteidzot kaimiņus – Kandavas novadu un Brocēnu novadu,
savukārt nedaudz zemāks kā Tukuma novadam.

2.attēls. Jaunpils novada teritorijas novietojums Latvijā

Novada teritorijas platība ir 209,377 km².
1

Uz 2012.gada 1.janvāri Jaunpils novadā dzīvoja 2743 iedzīvotāji (pēc Centrālās
statistikas pārvaldes 2011.gadā veiktās tautas skaitīšanas datiem – 2448
iedzīvotāji). Iedzīvotāju skaits no 2004. līdz 2012.gadam pakāpeniski nedaudz
samazinās, pēdējo 8 gadu laikā samazinoties par ~40–50 iedzīvotājiem gadā.
Iedzīvotāju skaits novadā samazinās pamatā dzimstības – mirstības rezultātā.

1

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati

Jaunpils novads transporta infrastruktūras ziņā atrodas nosacīti ģeogrāfiski
izdevīgā vietā. Jaunpils novada teritoriju šķērso valsts reģionālas nozīmes autoceļš
P104 Tukums – Auce, savukārt tuvākais valsts galvenais autoceļš A9 Rīga – Liepāja
atrodas 8 km attālumā. Transporta infrastruktūru nodrošina 8 valsts vietējie
autoceļi, kā arī dzelzceļa līnija Rīga – Liepāja ar tuvāko 2011.gada septembrī
atjaunoto apstāšanos stacijā „Biksti”. Sabiedriskā transporta pakalpojumu tīklu
Jaunpils novadā veido autotransports (tālsatiksmes reisi), novadā vietējos reisus
veido pašvaldības autobusi, kas lielākoties tiek izmantoti skolēnu pārvietošanai no
tālāk esošajām apdzīvotajām vietām uz Jaunpils vidusskolu.
Novadā ir sastopami dažādi dabas resursi. Derīgie izrakteņi, kurus iespējams
izmantot uzņēmējdarbības veicināšanā, ir grants, smilts un smilšmāls – būvniecībai
un būvmateriālu ražošanai, kūdra un sapropelis – mēslojumam. Ap 53 % no novada
teritorijas aizņem lauksaimniecības teritorijas. Lauksaimniecības attīstībai
priekšnoteikums ir auglīgās velēnu podzolētās augsnes, labvēlīgie klimatiskie
faktori, attīstīta ražošanas infrastruktūra un kvalificēti darbinieki. Gandrīz visa
Jaunpils novada teritorija ir meliorēta. Ir lauksaimniecības zemes ar auglību vairāk
2

Nodarbinātības valsts aģentūras dati
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par 40–50 ballēm. Novada teritorija pēc ģeogrāfiskā izvietojuma ir labvēlīga vide
lopkopības – gaļas, piena ražošanai un graudkopības produkcijas ražošanai. Ap 37
% no novada teritorijas aizņem meži, kas ir nozīmīgs resurss kokapstrādes attīstībai.
Mežos dominē trīs koku sugas – priede, egle un bērzs. Tie kopumā sastāda 79% no
meža valdošajām sugām.
Jaunpils pils ir viena no retajām viduslaiku pilīm, kas lieliski saglabājusi savu
sākotnējo izskatu. Jaunpils ordeņpils, evanģēliski luteriskās baznīca, ūdensdzirnavu
komplekss ar parku, kā arī bijušās Jaunpils muižas vēsturiskās apbūves (bijusī augļu
dārza teritorija ar laukakmeņu mūra žogu, bijušo Jaunpils īpašnieku kapliča ar kapu
teritoriju, ēkas „Ērģelnieki” vējdzirnavu paliekas citas bijušās Jaunpils muižas ēkas –
bijusī pagastmāja, Jaunpils vidusskolas un pienotavas ēkas un divi dzirnavu dīķi),
veido tūrismam nozīmīgu kompaktu kultūrvēsturiskā mantojuma teritoriju.
Novadā ir arī atsevišķi izvietoti objekti – Struteles muiža, Lauku muiža, Elles kalns,
Apsaujas ezera apkārtne u.c.
Novada visu virszemes ūdeņu sistēmu veido Lielupes ūdens baseina apgabala
vidusdaļa. Jaunpils novads ietilpst gan Ventas, gan Lielupes upju baseina apgabalā.
Jaunpils novadam cauri tek vairākas lielākas un mazākas upes, novada teritorijā ir
arī nelieli ezeri, kā arī dažādas mākslīgās ūdenskrātuves. Virszemes ūdensobjektu
novietojums novadā ir viens no resursiem teritorijas turpmākajai attīstībai –
dīķsaimniecībai. Jaunpils novada ūdenstilpju rekreācijas potenciāls nav pilnībā
izmantots. Jaunpils novadā atrodas divas mazās darbojošās hidroelektrostacijas
(HES) – viena Jaunpils pagastā (Bikstupes dzirnavu HES) uz Bikstupes un viena
Viesatu pagastā (Viesatu. HES).
Tehniskās infrastruktūras apjoms ir pietiekams. Centralizētie tīkli galvenokārt
pieejami ciemu teritorijās, kur ir centralizēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.
Visas teritorijā esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atbilst normatīvajos aktos
noteiktajiem vides aizsardzības prasībām. Jaunpils novada teritorijā atrodas
maģistrālais gāzesvads Iecava – Liepāja, kā arī augstā spiediena, vidējā spiediena un
zemā spiediena sadales gāzesvadi. Jaunpils novada daudzdzīvokļu mājās sadzīves
vajadzībām iedzīvotāji izmanto dabasgāzi. Nākotnē uzlabojama siltumapgādes
sistēma, palielinot energoefektivitāti un ugunsdrošību. Jaunu objektu izbūvei ir
jāizbūvē ārējie un iekšējie elektrotīkli, esošajām ēkām jāuzlabo iekšējo tīklu
kvalitāte.

Administratīvo pārvaldi novadā nodrošina Jaunpils novada dome. Nozīmīgu
budžeta ieņēmumu daļu 2012.gadā veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi,
apmēram 41% no kopējiem ieņēmumiem un nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumi – apmēram 10% no kopējiem ieņēmumiem. Valsts budžeta transferti
sastāda apmēram 17%, pārējo budžeta daļu veido dažādu nodevu, maksas
pakalpojumu un citi nenodokļu ieņēmumi. Savukārt budžeta izdevumu lielāko daļu
apmēram 30% veido izdevumi izglītībai, pārvaldei ~14%, pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai ~11%, atpūtai, kultūrai un reliģijai ~13%, sociālai
aizsardzībai ~11%. Attiecīgi pārējo pašvaldības funkciju nodrošināšanai tiek tērēti
daži procenti katrai. Pēc pašvaldības budžeta samazinājuma 2010.gadā un
2011.gadā, 2012.gadā ir plānota budžeta ieņēmumu neliela palielināšanās.
Jaunpils novads ir ļoti cieši saistīts ar kaimiņu pašvaldībām. Ņemot vērā to, ka
novada tuvā sasniedzamībā nav republikas pilsētas ar maksimāli lielu pakalpojumu
klāstu, iedzīvotāji tādus pakalpojumus kā valsts iestāžu filiāļu, banku, degvielas
uzpildes staciju, izglītības iestāžu pakalpojumus izmanto Tukuma novadā, Kandavas
novadā un Jelgavas pilsētā. Atsevišķas valsts iestāžu filiāles ir Ventspilī, Talsos un
Jelgavā. Savukārt pašvaldība iepērk sociālos pakalpojumus Tukuma novadā un
Kandavas novadā. Jaunpils novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētājs pašvaldības
SIA „Jaunpils pagasta komunālā saimniecība”, SIA „Jaunpils pils”, SIA „Latvijas
pašvaldību Mācību centrā”, SIA „Tukuma slimnīca”, SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība „ Piejūra”.
Jaunpils novada iedzīvotāji pakalpojumus iepērk, savukārt saražotā produkcija tiek
eksportēta aiz Latvijas robežām: kokapstrāde – Eiropa, ASV, piena izstrādājumi
(galvenokārt siers) – Eiropa (Vācija), Krievija, savukārt tūrisma pakalpojumus
novadā izmanto arī Krievijas un Lietuvas iedzīvotāji. Novada reģionālai un
starptautiskai pieejamībai nozīmīga būtu Tukuma lidostas attīstība.

Jaunpils vidusskola ir vienīgā izglītības iestāde Jaunpils novada teritorijā. Novadā ir
bērnu dienas centrs pirmsskolas bērniem. Mūžizglītības pakalpojumu sniegšanu
iedzīvotājiem organizē Jaunpils reģionālās attīstības centrs „Rats”.
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1.2. NOVADA IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI (SVID ANALĪZE)
Jaunpils novada stipro, vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze veikta balstoties
uz esošo situāciju novada teritorijā. SVID analīzē ietverts Jaunpils novada
ilgtspējīgas attīstības darba grupu rezultātu apkopojums.

EKONOMISKĀ VIDE







STIPRĀS PUSES
Dažādi uz attīstību tendēti uzņēmēji
Pašvaldības atbalsts
Resursu pieejamība
Salīdzinoši veiksmīgi uzņēmumi
Iekoptas lauksaimniecības zemes
IESPĒJAS
Veidot specializētu ekonomisko zonu





VĀJĀS PUSES
Infrastruktūras kvalitāte
Speciālistu trūkums
Ēnu ekonomika



DRAUDI
Infrastruktūras nolietošanās

VIETĒJĀ SABIEDRĪBA








STIPRĀS PUSES
Laba izglītība
Aktīvi, radoši, strādīgi cilvēki
Laba infrastruktūra
Ģeogrāfiski izdevīga vieta
Pirmsskolas izglītības iestādes
esamība
Ātri un viegli iegūstami pašvaldības
pakalpojumi
Liels darbaspējīgo cilvēku skaits











IESPĒJAS

DZĪVES VIDE










STIPRĀS PUSES
Izglītības, atpūtas, sporta pieejamība
Attīstīta komunālā saimniecība
Dabas gāzes pieejamība
Sakopta, droša, nepiesārņota vide
Pieejami pakalpojumi
Iespēja tālākizglītībai
Sakārtota infrastruktūra
Funkcionāls ceļu tīkls
IESPĒJAS
Ir vairākas attīstāmas dzīves vietas










VĀJĀS PUSES
Slikts ceļš Anneniekiem
Nepietiekams sabiedriskais transports
Sliktas komunikācijas
Lauksaimniecības uzņēmumu
piesārņojums
Ierobežota pieejamība sadzīves
pakalpojumiem
DRAUDI
Nepietiekama kapacitāte pirmsskolas
izglītībai
Urbanizācija










Izglītoties
Sporta aktivitātes
Biznesa attīstība
Aktīva kultūras dzīve
Pieejama tālākizglītība
Liels biedrību un nodibinājumu
skaits
Atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas
Izmantot visus cilvēku resursus
novadā









VĀJĀS PUSES
Nevēlēšanās strādāt
Darbavietu trūkums
Nepietiekami starppilsētu transporta
pakalpojumi
Starppilsētu ceļu sliktā kvalitāte
Nepietiekama kapacitāte pirmsskolas
izglītībai
Mazs iedzīvotāju skaits
Nepietiekams uzņēmējdarbību
uzsācēju skaits
Nepietiekams piedāvājums interešu
izglītībā
Kvalificēta darbaspēka trūkums
DRAUDI
Ierobežotas attīstības iespējas
Slinkumu veicinoša pabalstu sistēma
Sabiedrības novecošanās
Jauno cilvēku aizplūšana
Atsevišķu cilvēku grupu degradācija un
darba iemaņu un spēju zudums
Darbavietu samazināšanās
Iedzīvotāju skaita samazināšanās

1.3. NOVADA VĒRTĪBAS


Vietējā sabiedrība – cilvēki, kuri vēlas dzīvot, strādāt un audzināt nākamo
paaudzi Jaunpils novads;



Dabas resursi – iekoptas lauksaimniecības zemes un meža zemes;



Kultūrvēsturiskais mantojums – kompakts nozīmīgāko objektu izvietojums
Jaunpils ciemā, kas atrodas salīdzinoši nelielā attālumā no valsts galvenā
autoceļa A9 Rīga – Liepāja;



Ilgstošas uzņēmējdarbības tradīcijas lauksaimniecības un mežsaimniecības
produktu pārstrādē;



Izveidota infrastruktūra.
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II STRATĒĢISKĀ DAĻA
2.1. NOVADA ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS
Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar Rīgas
plānošanas reģiona attīstības programmu 2008.–2014.gadam un Rīgas plānošanas
reģiona teritorijas (telpisko) plānojumu 2005.–2025.gadam.

3.attēls. Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas stratēģiskā matrica

Vīzija
Jaunpils novads - nodrošinātu, sabiedriski un ekonomiski aktīvu
un pozitīvi domājošu iedzīvotāju mājas.

Jaunpils novada pašvaldības vīzija ir daļa no reģiona vīzijas. Jaunpils novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā atspoguļotais novada attīstības redzējums lokalizē
Rīgas plānošanas reģiona kopējo ilgtermiņa vīziju, parādot Jaunpils novada lomu un
artavu reģiona kopējās attīstības sekmēšanā.
Attīstības vīzija ir lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda
teritorijas unikālās vērtības.
Novada vīzija, stratēģiskie mērķi un prioritātes noteikti, ņemot vērā arī novada
viedokļu līderu redzējumu par savu novadu pēc 25 gadiem, kā arī tā unikālajām
vērtībām, ar kurām novads var lepoties un ir pārāks par citiem Latvijas novadiem.

2.2. ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI
Vēlamās situācijas sasniegšanai, kas vērsta uz teritorijas attīstības vīzijas
sasniegšanu, ir definēti trīs galvenie Jaunpils novada stratēģiskie mērķi (SM) un
ilgtermiņa prioritātes (IP). Stratēģiskie mērķi kalpo par pamatu prioritāšu
noteikšanai un turpmāko veicamo darbību identificēšanai.
Vidēja termiņa Jaunpils novada plānošanas dokumentā – attīstības programmā – ir
definēti uzdevumi (U) šo 3 stratēģisko mērķu sasniegšanā. Katrā no 3 stratēģisko
mērķu blokiem izvirzītas vidēja termiņa (attiecīgo 7 gadu laikā noteiktās) prioritātes
(prioritārie uzdevumi), kas izvirzāmas priekšplānā attiecībā pret pārējiem 7 gadu
laikā veicamajiem uzdevumiem, un attiecīgi tie ir primārie uzdevumi (PU).
Uzdevumi, kas noteikti kā realizējami pastāvīgi vai 3 gadu periodā atspoguļoti
attīstības programmas iekļautajā rīcības plānā, nosakot jau konkrētus projekta
realizācijas termiņus, finanses un atbildīgos par katra projekta izpildi.
Sekmīgai Jaunpils novada attīstībai, valsts, pašvaldību institūcijām un iedzīvotājiem
ir jāsadarbojas, gan izpildot attīstības plānošanas dokumentos izvirzītos
uzdevumus, gan informējot cita citu par nosprausto mērķu un paredzēto rezultātu
sasniegšanu, gan realizējot dažādas ikdienas aktivitātes.

SM1
Līdzdarbīga,
nodrošināta, radoša
un pozitīvi
domājoša vietējā
sabiedrība

SM2
Droša, pieejama un
labiekārtota dzīves
vide

SM3
Dažādota
ekonomikā vide,
kas veicina
pievienoto vērtību
radīšanu

IP1
Izaudzināt jaunu
uzņēmīgu un
pārliecinātu
paaudzi

IP2
Infrastruktūras un
dabas līdzsvarota
mijiedarbība

IP3
Mazās
uzņēmējdarbības
attīstība

2.1.1. LĪDZDARBĪGA, NODROŠINĀTA, RADOŠA UN POZITĪVI DOMĀJOŠA
VIETĒJĀ SABIEDRĪBA
Lai novads varētu pastāvēt, ir nepieciešami iedzīvotāji, kuri par savām mājās izvēlas
Jaunpils novadu, vēlas strādāt un audzināt nākamos novada iedzīvotājus. Būtiska ir
vietējo iedzīvotāju radošā domāšana, mūsdienīgi uzņēmējdarbības risinājumi,
vēlme un spēja veidot savus mazos un vidējos uzņēmumus, uzņemties atbildību un
kļūt par daba devējiem tādejādi veicinot novada ekonomisko attīstību un vispārējo
konkurētspēju ar citiem novadiem. Svarīga ir iedzīvotāju profesionālā kvalifikācija,
kas ļauj atrast atbilstošu un sev piemērotu nodarbi savā novadā.
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Rīcības virzieni:





Kvalitatīta profesionālā un augstākā izglītība;
Aktīva sabiedriskā dzīve;
Pārrobežu pieredze;
Ģimenes un sabiedrisko vērtību apzināšanās un novērtēšana.

2.1.2. DROŠA, PIEEJAMA UN LABIEKĀRTOTA DZĪVES VIDE
Lai cilvēki par savām mājām izvēlētos Jaunpils novadu, nepieciešama pievilcīga
dzīves vide, ko veido sakārtota un pieejama publiskā telpa un pakalpojumi,
tehniskā infrastruktūra un ceļi.
Nodrošināta sabiedriskā drošība, civilā aizsardzība un sabiedriskā kārtība,
iedzīvotāju tiesību aizsardzība, nodrošināti izglītības un mūžizglītības pakalpojumi
raksturo iedzīvotāju sociālo nodrošinātību. Sakārtota un taisnīga veselības un
sociālā aprūpe.
Vienlaicīgi ar apdzīvoto vietu urbanizāciju, jāsaglabā lauku vides pamatvērtības –
harmoniska vide, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, apkārtējās vides kvalitāte.
Sociāli un materiāli nodrošināts iedzīvotājs ir motivēts piedalīties kopīgā novada
veidošanā un attīstībā, sabiedriskās aktivitātēs, un par savām mājām izvēlēties
novadu, kurā ir nodrošināti visi nepieciešamie labklājīgas dzīves priekšnoteikumi.

Rīcības virzieni:
 Veselība un darbaspējas;
 Sabiedriskā un pilsoniskā drošība;
 Mūžizglītība.

2.1.3. DAŽĀDOTA EKONOMISKĀ VIDE, KAS VEICINA PIEVIENOTO VĒRTĪBU
RADĪŠANU
Nodrošinātas dzīves pamats ir ekonomika ar augstu pievienoto vērtību.
Jānostiprina ar skaidru virzību uz zināšanām balstītu ekonomika. Ekonomikas
attīstībai ilgākā periodā svarīgi nodrošināt pievienotās vērtības kāpināšanu,
komersantu veiksmīgu attīstību un konkurētspēju gan vietējā, gan ārējos tirgos.
Labvēlīga uzņēmējdarbības vide Jaunpils novadā ir priekšnoteikums mazo un vidējo
uzņēmumu izaugsmei un labklājībai un uzņēmējdarbības aktivitātei. Svarīgi
informēt un iedrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu uzsākt
uzņēmējdarbību un veicināt inovāciju izmantošanu un radīšanu. Informēt

sabiedrību par vietējo resursu izmantošanas iespējām produktu un pakalpojumu
radīšanā.
Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā saglabājamas tradicionālās nozares, orientējot
tās uz specializāciju un jaunu apakšnozaru attīstīšanu. Veicināma ražojumu
pārstrāde, lai pievienotu lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem
papildus pievienoto vērtību, paplašinātu un dažādotu darba vietu piedāvājumu un
stimulētu uzņēmējdarbības attīstību.
Kā viens no pilnībā neapgūtiem augstas pievienotās vērtības produktiem Jaunpils
novadā ir tūrisms. Novada ģeogrāfiskais novietojums, ainaviskā bagātība,
daudzveidīgā un nepiesārņotā vide, kultūras resursi un savdabīgais kultūras
mantojums ir priekšnoteikums konkurētspējīga tūrisma produkta un tūrisma
infrastruktūras attīstībai.

Rīcības virzieni:
 Infrastruktūras sakārtošana un attīstība;
 Informācijas pieejamība;
 Kooperācija.

2.3. JAUNPILS NOVADA PRIORITĀŠUN MĒRĶU ATBILSTĪBA NACIONĀLO
UN REĢIONĀLO PLĀNOŠANAS DOKUMENTU PRIORITĀTĒM
Atbilstība Latvija 2030. Latvija 2030 ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz
2030. gadam. Dokuments ir Latvijas hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības
plānošanas dokuments, citu līmeņu plānošanas dokumenti t.sk. Jaunpils novada
Attīstības programma 2012.-2018.gadam, ir veidots saskaņā ar Latvija 2030
noteiktajiem virzieniem un prioritātēm. Stratēģijas pamatuzstādījumi ir laimīgs
cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un
toleranta sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas
partneris.
Atbilstība NAP. Nacionālais attīstības plāns (NAP) ir vidēja termiņa plānošanas
Dokuments ir Latvijas hierarhiski augstākais vidēja termiņa plānošanas dokuments.
Nacionālais attīstības plāns 2007. -2013.gadam.
Tajā noteikts Latvijas attīstības modelis – „Cilvēks pirmajā vietā”. Valsts izaugsmes
mērķis ir dzīves kvalitāte, savukārt NAP mērķis ir izglītība un zināšanas
tautsaimniecības izaugsmei un tehnoloģiskai izcilībai. Izaugsmes resurss –
zināšanas.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam (NAP2020) (projekts) .
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Tā vadmotīvs ir valsts „Ekonomikas izrāviens” katra Latvijas iedzīvotāja un valsts
labklājības pieaugumam.
Mērķis. Latvija 2020. gadā būs droša un iedzīvotājiem draudzīga, zaļa un sakopta,
pārtikusi, efektīva un konkurētspējīga valsts, kurā dzīvo čakli, izglītoti, radoši un
laimīgi cilvēki.
Latvijas ekonomikas pamats ir efektīva, pārdomāta un koncentrēta resursu
izmantošana, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību valstī.
Atbilstība Rīgas plānošanas reģiona Attīstības stratēģijai 2000-2020 (2008.gada
aktualizētā redakcija), kas nosaka, Rīgas reģiona attīstības vispārējais mērķis ir:
veicināt reģiona ekonomisko izaugsmi, konkurētspējas paaugstināšanos un
integrēšanos Baltijas jūras reģiona telpā un Eiropā, iedzīvotāju labklājības stabilu un
būtisku pieaugumu un veselīgas un drošas vides saglabāšanu, radot
priekšnosacījumus reģiona ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.
Atbilstība Rīgas plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojumam 2005.2025.gadam. Tas ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Rīgas
reģiona lauku teritorijas ir ekonomiski un sociāli vitālas, ar pievilcīgu dzīves vidi
lauku iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem. Laukos ir saglabāti cilvēkresursi.
Lauku iedzīvotāji saredz savas dzīves jēgu laukos, ir novērsta migrācija no laukiem
uz Rīgu/Pierīgu vai ārvalstīm, ir pieaudzis iemītnieku (pilsētnieku) skaits otrajās
(lauku, brīvdienu) mājās.

2.tabula. Jaunpils novada attīstības stratēģijas mērķu atbilstība augstāka līmeņa
plānošanas dokumentiem

Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģija līdz
2030.gadam

Rīgas plānošanas reģiona
Attīstības stratēģija 2000–
2020

Ieguldījumi cilvēkkapitālā
Kvalitatīva un pieejama
izglītība mūža garumā
Inovatīva pārvaldība un
sabiedrības līdzdalība
Kultūras telpas attīstība
Daba, kā nākotnes kapitāls
Telpiskās attīstības
perspektīva
Inovatīva un efektīva
ekonomika

Uz zināšanām balstītas
ekonomikas attīstības
veicināšana

Jaunpils novada
ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2012–2036
SM1 – Līdzdarbīga,
nodrošināta, radoša un
pozitīvi domājoša vietējā
sabiedrība
SM2 – Droša, pieejama un
labiekārtota dzīves vide

Ilgtspējīgas un līdzsvarotas
telpiskās struktūras attīstība
„sasniedzamības”
infrastruktūras attīstība

SM3 – Dažādota ekonomikā
vide, kas veicina pievienoto
vērtību radīšanu

3.tabula. Jaunpils novada attīstības stratēģijas prioritāšu atbilstība augstāka līmeņa
plānošanas dokumentiem

Nacionālais
attīstības plāns
2007–2013
Izglītots un radošs
cilvēks
Uzņēmumu
tehnoloģiskā
izcilība un elastība

Nacionālais
attīstības plāns
2014–2020
(projekts)

Rīgas plānošanas
reģiona telpiskais
(teritorijas)
plānojums
2005.–2025.gadam

Cilvēka
drošumspēja
Tautas saimniecības
izaugsme

Zinātnes un
pēctecības attīstība
Izaugsmi
atbalstošas
teritorijas

Jaunpils novada
ilgtspējīgas
attīstības stratēģija
2012–2036
IP1 – Izaudzināt
jaunu uzņēmīgu un
pārliecinātu paaudzi

Augstas
kvalitātes
infrastruktūra
un
satiksme

IP3 – Mazās
uzņēmējdarbības
attīstība

Saliedēts
policentrisks
apdzīvojums

IP2 – Infrastruktūras
un dabas līdzsvarota
mijiedarbība

un

Dinamiski lauku areāli
un kvalitatīva vide
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2.4. NOVADA EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJA
Balstoties uz Jaunpils novada vietējiem resursiem, vēsturiskām tradīcijām, kā arī
SVID analīzes rezultātiem, kas analizēti Jaunpils novada teritorijas attīstības
plānošanas darba grupās, ir izstrādāta Jaunpils novada specializācija – Jaunpils
novada konkurētspējīgā niša, galvenās nozaru grupas un jomas, kur tai ir
konkurences priekšrocības. Novada specializācija atspoguļo novada spēku un lomu
Rīgas plānošanas reģiona ekonomikas profila īstenošanā un kopējā Latvijas
tautsaimniecības attīstībā.
Rīgas plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojuma 2005.–2025.gadam
telpiskajā struktūrā Jaunpils novads ir noteikts kā lauku zemju areāls, bet Jaunpils
kā vieglās un pārtikas rūpniecības centrs, lauksaimniecības pakalpojumu centrs.
Novada dabas resursi – lauksaimniecības un meža zemes, derīgie izrakteņi, dabas
ainavas, kā arī kultūrvēsturiskais mantojums, ir priekšnoteikums dažādu
uzņēmējdarbības veidu attīstībai novada teritorijā. Ekonomikas attīstībā nozīmīgu
lomu ieņem novada uzņēmējdarbības tradīcijas un pieredze.
Attiecībā uz ekonomiskās vides attīstību, atzīmējams, ka Jaunpils novadā ir
salīdzinoši zems bezdarba līmenis 6,6%, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem valstī –
8,0%, un neliela demogrāfiskā slodze – 508,8, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem
valstī – 529,9, Rīgas reģionā – 536,6.

Ekonomiskā specializācija:
 Lauksaimnieciskās produkcijas ražošana un pārstrāde;
Jaunpils novadā ir senas tradīcijas piena lopkopībai un tās produktu pārstrādei. Jaunpilī
atrodas AS "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija", AS "Lopkopības
izmēģinājumu stacija "JAUNPILS"". Viens no lielākajiem novada piena pārstrādes
uzņēmumiem ir AS Jaunpils pienotava. Produktus realizē ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās
robežām – Krievijā, Lietuvā, Vācijā, Izraēlā, ASV, Anglijā. Uzņēmuma 100 % īpašnieks ir
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Piena ceļš”, kurā pašlaik
apvienojušies 85 piena ražotāji. Kopumā no saražotās produkcijas 65% tiek eksportēti.
Lielākais gaļas pārstrādes uzņēmums SIA „Pārtikas nams”. Lielākie graudaugu, pākšaugu un
eļļas sēklaugu ražotāji ir SIA „Joži”, SIA "Pētertāles", SIA „Īves grupa”, ZS „Kaulaiņi”, ZS
„Jumpravnieki”, ZS „Ciemgaļi”. Lielākajiem uzņēmumiem 2011.gada apgrozījums ir no
apmēram 100 tūkstošiem līdz gandrīz 6 miljoniem latu gadā. Novadā ir 2011.gadā
uzņēmumu reģitrā reģistrētas 202 zemnieku saimniecības. (izmantoti „Lursoft” statistika
dati)
 Mežsaimniecība;

Ar mežsaimniecību Jaunpils novadā nodarbojas lielākais mežu īpašnieks AS „Latvijas Valsts
meži”, gan privātie mežu īpašnieki. Ar mežsaimniecība un mežizstrādi nodarbojas SIA
„Krišjāņi A”.
 Kokapstrāde;
Viens no lielākajiem uzņēmumiem novadā ir SIA „Līvas grupa” (2011.gada apgrozījums vairāk
kā 800 tūkst.latu), kas veicina Jaunpils novada ekonomisko specifikāciju kokapstrādē – logu
un durvju konstrukciju, kāpņu, mēbeļu, līmētu koka sagatavju un māju ražošanā Latvijā. Ar
finiera lokšņu un koka paneļu ražošana nodarbojas arī IU „Līgotņi”.
 Būvniecība;
Vieni no galvenajiem novada kokapstrādes uzņēmumu gala produktiem ir būvdetaļas – logi,
durvis, kāpnes, koka paneļi u.c., līdz ar to nākamā nozare, kas rada paaugstinātu pievienoto
vērtību ir būvniecība. Nozīmīgākie uzņēmumi ir jau iepriekš minētais SIA „Līvas grupa”, SIA
„KaimS”, kā arī viens no lielākajiem novada uzņēmumiem SIA „Levestes dārzs”, kura
pamatnodarbošanās ir hidromelioratīvā būvniecība.
 Derīgie izrakteņi;
Jaunpils novadā ir izejvielas būvniecībai un būvmateriālu ražošanai - grants, smilts un
smilšmāls.
 Tūrisms;
Galvenais tūrisma nozares dzinējspēks Jaunpils novadā ir novada pašvaldība. Lielākais tūrima
uzņēmums ir pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Jaunpils pils”, kas apsaimnieko nozīmīgāko
novada apskates objektu Jaunpils pili, piedāvājot viesnīcas, ēdināšanas, pasākumu
organizēšanas pakalpojumus. Novadā ir vairāki kultūrvēsturiskie apskates objekti un vērtīgas
dabas ainavas, kam nosacīti veidotu vienotu tīklu, kura tuvumā kā palīgnozare attīstāma
tūrisma infrastruktūra. Sobrīd jau darbojas vairāki viesu nami un atpūtas mājas - ZS
„Bramaņi”, „Avenes”, IK „K.Vanags”, „Timsīšī”.
 Bioenerģijas ražošana;
Vēl neattīstīta, bet nākotnē perspektīva nozare ir bioenerģijas, jeb atjaunojamās enerģijas,
ražošana, kurai izmantojami produkti un atkritumprodukti no tādām nozarēm kā
lauksaimniecība rapsis, kārkli, mežabrāļi, salmi, kūtsmēsli), mežsaimniecība (koksne) un
kokapstrāde (kokapstrādes atlikumprodukti). Nozarei ir nozīmīgs Eiropas savienības un
Latvijas likumdošanas atbalsts. Nākotnē attīstāmi sadarbības modeļi - kooperācija starp
dažādiem partneriem – resursu piegādātājiem, enerģijas patērētājiem, atlikumproduktu
izmantotājiem u.c
 Individuāla uzņēmējdarbība.
Kā dzīves un darba vietu novadā izvēlas speciālisti, kuru specialitāte dod iespēju veidot
nelielus uzņēmumus, kas var darboties attālināti izmantojot mūsdienu sakaru līdzekļus un,
kam nav nepieciešama liela darbaspēka piesaiste, tai pašā laikā gan pakalpojumus, gan
produktus pārdodot uz āru. Novadā darbojas tādi uzņēmumi kā SIA "Jaunpils projekts", SIA
"Priednieks" (projektēšana), SIA „Mobīlie pakalpojumi” (elektronikas un telekomunikāciju
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pakalpojumi, SIA „Jaunpils zobārsts”, Puzaka A. ģimenes ārsta prakse, Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "OC 74" (autoserviss). Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēti 14, bet
komercreģistrā - 19 individuālie uzņēmumi. (izmantoti „Lursoft” statistika dati)
Ekonomiskās attīstības virzieni balstās uz jau esošo novada uzņēmumu ārējiem tirgiem, gan
arī izejot no plānotajiem galvenajiem ekonomiskās specializācijas virzieniem.

Ekonomiskās attīstības virzieni:
 Eiropa, ASV – kokapstrāde;
 Eiropa, Krievija – tūrisms, lauksaimnieciskā ražošana, kokapstrāde, derīgie

izrakteņi;
 Latvija – tūrisms, lauksaimnieciskā ražošana, kokapstrāde, būvniecība,

derīgie izrakteņi, bioenerģijas ražošana;
 Rīgas reģions, Zemgales reģions – tūrisms, lauksaimnieciskā ražošana,
individuāla uzņēmējdarbība, bioenerģijas ražošana.
Lai sekmētu novada ekonomisko attīstību nepieciešams attīstīt satiksmes un
inženiertehnisko infrastruktūru primāri novada attīstības centru teritorijās.
Lai uzlabotu attīstības centru, ciemu un lauku teritoriju mijiedarbību nepieciešams
veicināt sadarbību un partnerību starp attīstības centru, ciemu un lauku teritoriju
uzņēmējiem, uzlabot un attīstīt sabiedriskā transporta saites starp novada nozīmes
centriem un reģiona centru – Rīgu, kā arī tuvāk esošo Zemgales reģiona centru
Jelgavu.
Lauku ekonomikas dažādošanas veicināšana ir viens no būtiskākajiem jautājumiem
lauku teritorijas attīstībā – uzņēmējdarbības vides attīstība lauku teritorijās,
amatniecības tradīciju stiprināšana un attīstība, lauku tūrisma, bioloģiskās
lauksaimniecības un zivsaimniecības nozares attīstība.

III TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA
Jaunpils novada telpiskās attīstības perspektīva – nosaka novada attīstības
stratēģijai atbilstošu telpisko struktūru un pasākumu kopumu teritoriālo piesaisti,
un ar tās palīdzību tika panākta vienošanās (vienota izpratne) par novada attīstības
galvenajiem telpiskās attīstības virzieniem.
Izstrādātā Jaunpils novada perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija) ir balstīta uz
Rīgas plānošanas reģiona telpisko (teritorijas) plānojumu 2005.-2025.gadam.

3.1. TELPISKĀS STRUKTŪRAS ELEMENTI
Jaunpils novada pašvaldība ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros sevi ir
definējusi kā sakārtota un komfortabla dzīves telpa ar daudzveidīgu izglītības,
kultūras un aktīvās atpūtas iespēju piedāvājumu – pievilcīga un droša dzīves vide,
kur dzīvot un audzināt bērnus, uzsverot, ka novada galvenā vērtība ir cilvēks.
Izstrādātajā Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā kā telpiskās struktūras
elementi noteikta apdzīvota – urbāna teritorija, lauku pakalpojumu centri, ciemi un
lauku telpa, ko savstarpēji sasaista transporta un inženierinfrastruktūras koridori
vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī. Kā viens no svarīgākajiem pasākumiem
attīstības tīklu izaugsmē ir noteikts stiprināt attīstības centrus, attīstot centru
savstarpējās saiknes un to saiknes ar lauku apvidiem, jo tas veicinās nodarbinātību,
samazinās migrāciju, kā arī nodrošinās labklājības līmeņa celšanos. Līdz ar to
novada kopējais uzdevums ir izveidot sabalansētu attīstības tīklu, aktivizējot
sadarbību starp pilsētām un lauku teritoriju attīstības centriem gan vertikālā, gan
horizontālā līmenī.
Lauku teritorijas ir ekonomiski un sociāli vitālas, ar pievilcīgu dzīves vidi lauku
iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem. Laukos ir saglabāti cilvēkresursi. Lauku
iedzīvotāji saredz savas dzīves jēgu laukos, ir novērsta migrācija no laukiem uz
pilsētām vai ārvalstīm, ir pieaudzis iemītnieku (pilsētnieku) skaits otrajās (lauku,
brīvdienu) mājās. Lauku teritorijas ir saistītas ar dzīvotspējīgiem attīstības centriem,
kas nodrošina pakalpojumus un veido sasaisti ar reģionālajiem centriem un tālāk ar
nacionālajiem. Novads var attīstīties, daudzveidojot ekonomiskās aktivitātes un
racionāli izmantojot esošos resursus.
Jaunpils novads Rīgas reģiona līmenī saistīts ar Tukumu kā reģiona nozīmes
attīstības centru. Tā kā novads nosacīti atrodas reģiona perifērijā, un līdzvērtīgi
transporta koridori ir visos virzienos, saites vēsturiski veidojušās ar tuvākajiem
Zemgales un Kurzemes reģiona attīstības centriem Dobeles un Saldus pilsētām,
nodrošinot novada iedzīvotājiem pakalpojumu un informācijas daudzveidību un
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izvēlēs iespējas. Jaunpils novada iedzīvotāji nacionālā līmenī dažādās sfērās, kā,
piemēram, izglītība, darbs, lauksaimniecība un mežsaimniecība pārvaldība, ir tieši
saistīti gan ar Rīgas, gan Jelgavas, gan Ventspils pilsētām, tai pašā laikā neietilpstot
šo pilsētu aglomerācijas zonā.

3.2. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA
Vēsturiski apdzīvotas vietas veidojušās pie ceļiem un ūdeņiem – transporta
koridoriem, bet to attīstību dažādos laikos ir ietekmējuši dažādi faktori – politiskie
motīvi, personālijas, dabas apstākļi, tehnoloģiju attīstība. Attīstoties tehnoloģijām
arvien pieaug iespēja paaugstināt cilvēka labklājības līmeni, bet tas savukārt nosaka
nepieciešamību pēc iedzīvotāju koncentrācijas atsevišķās vietās, kas savstarpēji
mijiedarbojoties veido noteiktu struktūru. Līdz ar to samazinās iedzīvotāju skaits
lauku teritorijās un nelielajās apdzīvoto vietās, bet koncentrējās pilsētās.
Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde, kā arī pašvaldības jaunais
novada teritorijas plānojums un attīstības programma pašvaldībai dod iespēju
izvērtēt līdzšinējo attīstību un noteikt galvenos vēlamos attīstības virzienus
nākotnē.
3

Uz 2012.gada 1.janvāri Jaunpils novadā dzīvoja 2743 iedzīvotāji , Jaunpils novadā
iedzīvotāju skaits katru gadu nedaudz samazinās.
Jaunpils novada teritorija ir raksturojama ar divu veidu apdzīvoto vietu tipiem:
 Kompaktas apdzīvotās vietas;
 Viensētas un retinātas viensētu grupas.
Apmēram trešā daļa Jaunpils novada iedzīvotāju dzīvo Jaunpilī, kas nosacīti veido
urbanizētu vidi, vairāk kā puse dzīvo citos novada ciemos, bet pārējie viensētās.
Pie kompaktas un urbanizētas apdzīvotas vietas pieskaitāmi novada ciemi, kas
raksturojas ar kompaktu ēku izvietojumu un vairāk vai mazāk attīstītu publisko un
tehnisko infrastruktūru.
Izvērtējot iepriekš izstrādātos Jaunpils novada plānošanas dokumentus, konstatēts,
ka ciema statuss Jaunpils novada teritorijā piešķirts 4 apdzīvotām vietām – Jaunpils,
Viesatu, Levestes un Jurģu apdzīvotajām vietām. Nosacīti koncentrēts apdzīvojums,
drīzāk gan viensētu grupas, ir vēsturiski apdzīvotās vietās Saulē un Strutelē.
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” (2008) noteikts, ka ciema
statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota
3

koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra.
Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija nosaka ciema statusu novada
urbānām teritorijām, kuras ir resursu – galvenokārt, cilvēkresursu, sociālo un
ekonomisko aktivitāšu – koncentrācijas vietas, un kurām jāveicina apkārtējo
teritoriju attīstība.
Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģijā 2000–2020 un Rīgas plānošanas
reģiona telpiskajā (teritorijas) plānojumā 2005.–2025.gadam – Jaunpils definēta kā
vietējas nozīmes attīstības centrs – vieglās un pārtikas rūpniecības centrs,
lauksaimniecības pakalpojumu cents.
Jaunpils novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas uzdevums ir
noteikt pasākumus, ar kuru palīdzību stiprināt attīstība centru. Vietējais attīstības
centrs nodrošina pakalpojumus un veido sasaisti ar reģionālajiem centriem,
stiprinot lauku pašvaldības, saglabājot savu teritoriju specifisko identitāti un
kvalitāti, palīdzētu mīkstināt migrāciju uz pilsētām, stiprinot kultūras dzīvi. Tas
veicinās nodarbinātību, samazinās migrāciju, nodrošinās labklājības līmeņa
celšanos. Procesam jābalstās uz centru īpatnību, to spēcīgāko iezīmju, uzkrātās
pieredzes un vides kvalitāšu efektīvu izmantošanu attīstībai. Kopējais uzdevums ir
izveidot sabalansētus attīstības tīklu, sevišķi nozīmīgi ir aktivizēt Jaunpils kā
spēcīgākā nosacīti urbanizēta centra lomu (infrastruktūras, izglītības un pakalpoju
klāsta pieejamība, ekonomiskā aktivitāte, zinātniski pētnieciskā aktivitāte, apbūves
un ielu tīkla izvietojums principi u.c.) un to sadarbību gan vertikālā, gan horizontālā
līmenī ar pārējiem novada attīstības centriem, nekonkurējot savā starpā, bet
papildinot vienam otru.
Apdzīvojuma un novada attīstības centru attīstības virzieni:
 Veicināt ražošanas uzņēmumu attīstību novada attīstības centros un to

tuvumā, prioritējot attiecībā pret lauksaimniecību;
 Saglabāt un pilnveidot pakalpojumu klāstu atbilstoši noteiktajām funkcijām.

Novada nozīmes attīstības centrs – nodrošina Jaunpils novada iedzīvotājiem
regulāri un epizodiski nepieciešamos pakalpojumus un ir pašvaldības
administratīvais centrs. Jaunpils nosacīti veido nelielu pilsētvidi.
Izvērtējot Jaunpils novada ciemu pakalpojumu pieejamību, ekonomiskās
aktivitātes, dzīves un atpūtas iespējas, katram ciemam ir noteiktas funkcijas, kuras
saglabājamas un attīstāmas nākotnē.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati
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Pieejama bibliotēka;
Pieejami kultūras un sporta pakalpojumi;
Pieejama medicīniskā aprūpe mājās (ģimenes ārsts);
Pieejami sadzīves pakalpojumi;
Nodrošināta tehniskā un inženierinfrastruktūra.

Jaunpils novada ciemu, lauku pakalpojumu cetra un novada attīstība centra
funkcijas:
 Administratīvais /pārvaldes centrs – Jaunpils;
 Novada iedzīvotāju dzīvesvieta – Jaunpils, Viesata, Leveste, Jurģi, Saule,










Strutele;
Novada iedzīvotāju darbavieta – Jaunpils, Viesata, Leveste, Jurģi, Saule,
Strutele;
Kultūras un sporta centrs – Jaunpils, Viesata;
Darījumu centrs – Jaunpils, finansu un pakalpojumu centrs – Jaunpils,
Viesatas;
Izglītības centrs – Jaunpils;
Tūrisma, atpūtas un viesnīcu pakalpojumu centrs – Jaunpils, Viesatas;
Transporta un loģistikas pakalpojumu centrs – Jaunpils;
Attīstīta rūpnieciskā ražošanas, pārstrāde un amatniecība – Jaunpils,
Viesata, Leveste, Jurģi;
Pieejams sabiedriskais transports–- Jaunpils, Viesata, Leveste, Jurģi, Saule,
Strutele;
Attīstīta komunālā saimniecība un tehniskā infrastruktūra – Jaunpils,
Viesata, Leveste, Jurģi, Saule, Strutele.

Uzlabojamie kritēriji Jaunpils novada apdzīvotās vietās:





Visās apdzīvotās vietās – komunālā saimniecība un tehniskā infrastruktūra;
Visās apdzīvotās vietās – sabiedriskais transports;
Visās apdzīvotās vietās – vides kvalitāte;
Pirmsskolas izglītības pieejamība.

4.attēls. Jaunpils novada kompaktās apdzīvotās vietas, lauku atbalsta un attīstības centri.

Pakalpojumu grozs Jaunpilij kā novada nozīmes attīstības centram:





Darbojas ražošanas uzņēmums/i;
Darbojas veikals/i;
Pieejams sabiedriskais transports;
Pieejama pirmskolas un vidējā, jeb profesionālā izglītība;
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3.3. TRANSPORTA KORIDORI UN INFRASTRUKTŪRA
Lai veicinātu Jaunpils novada attīstību, jāstiprina novada apdzīvoto vietu un
attīstības centru un citu attīstības centru savstarpējā sasniedzamība. Jaunpils
novadā ir labs autoceļu tīkls, kas optimāli nodrošina sasniedzamību.

 Ēku energoefektivitāte;
 Inženiertīkli atbilstoši ES vides kvalitātes prasībām.

Jaunpils novada teritoriju šķērso valsts reģionālas nozīmes autoceļš P104 Tukums –
Auce, kas veido saiti ar reģionālas nozīmes centru Tukumu. No Jaunpils līdz valsts
galvenajam autoceļam A9 Rīga – Liepāja ir 8km. Šo ceļa posmu nākotnē Jaunpils
iedzīvotāji redz kā reģiona nozīmes saiti virzienā uz reģionālas nozīmes centru
Dobeli un tālāk valsts (nacionālas) nozīmes centru Jelgavu, kas ir nozīmīgs tieši
lauku teritoriju attīstībai. Novada (vietējas) nozīmes saites nodrošina 8 valsts
vietējie autoceļi, kas savieno novada apdzīvotās vietas, Jaunpils pašvaldības
autoceļi un ielas.
Jaunpils novadu šķērso dzelzceļa līnija Rīga – Liepāja ar tuvāko 2011.gada
septembrī atjaunoto apstāšanos stacijā Biksti, kas veido nacionālas nozīmes saiti.
Joslā paralēli dzelzceļam novadu šķērso augstspiediena maģistrālais gāzes vads.
Jaunpils ir nodrošināta ar gāzi, kas ir nozīmīgs faktors ražošanas attīstībai.
Sabiedriskā transporta pakalpojumu tīklu Jaunpils novadā veido autotransports
(tālsatiksmes reisi), novadā vietējos reisus veido pašvaldības autobusi, kas
lielākoties tiek izmantoti skolēnu pārvietošanai no tālāk esošajām apdzīvotajām
vietām uz Jaunpils vidusskolu.
Stratēģiski novada attīstībai nozīmīga ir Tukuma lidostas attīstība, kas veidotu vēl
lielāku novada iedzīvotāju mobilitāti, izglītības un eksporta iespējas. Vienlaicīgi
caur Jaunpili attīstītos arī autotransporta koridoru Tukums–Jelgava. Svarīgākās
ārējās saites - transporta koridori ir ar Tukuma pilsētu, Annenieku ciemu, Dobeli,
Jelgavu.
Novada apdzīvotajās vietās ir pieejami centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkli, kā arī siltumtīkli. Jaunpils novadam pienāk 110kV elektrolīnija. Jaunpils novadā
atrodas divas mazās darbojošās hidroelektrostacijas (HES) – Bikstupes HES (SIA
"EcoWats", jauda 200 kW) Jaunpils pagastā un Viesatu HES (jauda 52kW) Viesatu
pagastā, kas novada teritoriju pilnībā nevar nodrošināt ar elektroapgādi, bet ir
nozīmīgs faktors iedzīvotāju nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai.
Stratēģiskie transporta un tehniskās infrastruktūras attīstības virzieni:
 Valsts autoceļu kvalitātes paaugstināšana (grants segums jāaizstāj ar melno

5.attēls. Jaunpils novada transporta koridori un infrastruktūra

segumu, jāveic bīstamo ceļu posmu un tiltu atjaunošana un
rekonstruēšana);
 Sabiedriskā transporta pieejamība, aizstājot individuālo autotransportu;
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3.4. LAUKU TERITORIJAS
Jaunpils novada lauku teritorijas ir ekonomiski un sociāli vitālas, ar pievilcīgu dzīves
vidi lauku iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem. Laukos ir saglabāti
cilvēkresursi. Lauku iedzīvotāji saredz savas dzīves jēgu laukos, ir novērsta migrācija
no laukiem uz Rīgu/Pierīgu vai ārvalstīm, ir pieaudzis iemītnieku (pilsētnieku) skaits
otrajās (lauku, brīvdienu) mājās.
Lauku teritorijas (novada teritorija ārpus esošo ciemu robežām) ir Jaunpils novada
nozīmīgāko dabas resursu un ekosistēmu pakalpojumu avots, darba un atpūtas
vide, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidības resurss.
Nozīmīgākie stratēģiskie lauku teritoriju resursi novada kopējai attīstībai ir meži,
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, ūdeņi (upes Viesata, Abava u.c., dīķi un
ūdenskrātuves), kā arī derīgo izrakteņu atradnes.
Zemes sadalījumā pa lietošanas veidiem Jaunpils novada teritorijā visvairāk ir
meliorētas lauksaimniecības zemes, kas aizņem apmēram 53% no novada
kopplatības, un kuru lielākas un augstvērtīgākās platības atrodas Jaunpils pagasta
teritorijā, un meži, kas aizņem ~37% no novada kopplatības, un atrodas
galvenokārt Viesatu pagasta teritorijā.

Jaunpils novada pašvaldība stratēģiski atbalsta:
 Vērtīgo lauksaimniecības zemju konsolidāciju Lauksaimniecības attīstībai
nozīmīgos areālos;
 Nepieļaut meža zemju transformāciju mežsaimniecības attīstībai nozīmīgos
areālos,
 Tradicionālo lauksaimniecības, bioloģiskās lauksaimniecības, dīķsaimniecības
un tūrisma attīstību vērtīgu dabas ainavu teritorijās.
Lauku teritoriju attīstības virzieni:
 Sekmēt novada attīstības centra sasniedzamību lauku iedzīvotājiem un

sadarbības saites starp tiem;
 Izcelt kā vērtību un sekmēt novadam raksturīgās apdzīvotās vietas

(viensētas) struktūru un ainavas saglabāšanu;
 Saglabājot lauku ainavu un radot priekšnoteikumus lauksaimniecības

attīstībai, noteikt un atbilstoši tam arī
lauksaimniecības zemes;

plānot

novada vērtīgās

 Izstrādājot

nosacījumus meža teritoriju izmantošanai, plānot tos
diferencēti, ņemot vērā mežu teritoriju atrašanā vietas novada kopējā telpā,
un atbilstoši tam – to potenciālo iespējamo izmantošanu.

Lauksaimniecības zemju areālos, kurus raksturo relatīvi augsta zemes auglība – 40–
50 balles, lielākās lauksaimniecības vienlaidu platības un viszemākais
lauksaimniecībā neizmantoto zemju procents no kopējām lauksaimniecībā
izmantojamām zemēm lauksaimniecība tiek noteikta kā prioritāte. Tajos jāsaglabā
un jāveicina specializētas, augsti produktīvas un konkurētspējīgas lauksaimniecības
attīstība, ja nepieciešams, sniedzot tai papildus atbalstu. Jāsekmē lielu un vidēji
lielu lauku saimniecību un lauksaimniecības uzņēmumu darbība, kas izmanto
visjaunākās tehnoloģijas, kā arī jāsniedz atbalsts nelielām lauku saimniecībām to
darbības daudzveidošanai. Paredzama pāreja uz biomasas audzēšanu, rapsi.
No lauku teritoriju attīstības viedokļa Jaunpils novads ir tuvāks Zemgales reģionam
nekā Rīgas reģionam. Jelgava (Zemgales reģiona centrs) vēsturiski ir ne tikai
reģiona, bet visas valsts lauksamniecības un mežsaimniecības izglītības un zinātnes
centrs.
Jaunpils novada meži ir nozīmīgs resurss kokapstrādes attīstībai. Jaunpils novadā
pamatā ir saimnieciskie meži. Novadā nav īpaši aizsargājamo dabas teritoriju.
Mežos ir noteikti mikroliegumi. Mežos dominē trīs koku sugas – priede, egle un
bērzs. Tie kopumā sastāda 79% no meža valdošajām sugām.
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6.attēls. Jaunpils novada lauku teritoriju attīstība

3.5. DABAS, KULTŪRVĒSTURISKI NOZĪMĪGU UN AINAVISKI VĒRTĪGU
TERITORIJU STRUKTŪRA
Jaunpils novads ietilpst gan Ventas, gan Lielupes upju baseina apgabalā. Jaunpils
novadā ūdensteču un ūdenstilpju izvietojumam ir neaizvietojama ainaviskā vērtība,
kā arī tie ir būtisks rekreācijas resurss. Jaunpils novadam cauri tek vairākas lielākas
un mazākas upes, novada teritorijā ir arī nelieli ezeri un dažādas mākslīgās
ūdenskrātuves.
Jaunpils novada teritorijas hidrogrāfisko tīklu veido Abava un Viesata. Novada
ūdeņus iespējams izmantot atpūtas, aktīvās atpūtas, vides izglītības u.c. tūrisma
aktivitātēm. Vairāk kā pusi novada teritorijas klāj meži ar nozīmīgu ekoloģisko un
vēstures vērtību, kas maz tiek izmantota tūrismā un novadpētniecībā. Novadā ir
attīstīta medību kultūra.
Jaunpils novada teritorijā atrodas 1 īpaši aizsargājamā dabas teritorija – dabas
piemineklis – aizsargājamā aleja „Kartavkalna aleja”.
Jaunpils novada teritorijā atrodas trīs kategoriju īpaši aizsargājami koki – 25 dižkoki
(tikai 2 atrodas Viesatu pagastā), 23 potenciālie dižkoki un 2 reti svešzemju sugas
koki.
Jaunpils novada teritorijā ir izveidoti 3 ornitoloģiskie mikroliegumi – īpaši
aizsargājamai putnu sugai melnajam stārķim – Ciconia nigra, jūras ērglim –
Haliaeetus albicilla un mazajam ērglim – Aquila pomarina.
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru apstiprinājusi LR Kultūras
ministrija ar 29.10.1998. rīkojumu Nr.128, iekļauti 15 novadā esoši valsts
aizsargājamie kultūras pieminekļi – 11 valsts un 4 vietējas nozīmes. Lielākā daļa šo
objektu koncentrēta Jaunpilī, tiem noteikta ainavas un vēsturiskā kultūrslāņa
aizsardzības zonas, kas veido kompaktu tūrisma objektu ar ēdināšanas, viesnīcas
u.c. pakalpojumiem.
Pēc ainavas struktūras Jaunpils novadā ir cilvēka pārveidota ainava – ciemi:
 Jaunpils, Viesata, Leveste, Jurģi,;
un lauku ainava:
 Meliorētās intensīvi izmantotās lauksaimniecības zemes;
 Mazmežainā tradicionālā nepārveidotā lauku ainava;
 Meža ainava.
Jaunpils novadā ir viegli izteikts reljefs. Meliorācijas rezultātā ir iztaisnotas upītes.
Nozīmīga loma novada attīstībā ir kultūrainavai – muižas, dzirnavas, dīķi, baznīcas,
parki. 2002.gadā Jaunpils pagasta teritorijas plānojuma sastāvā izstrādātājos
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Jaunpils pagasta un Jaunpils ciema ainavu plānos, tiek nodalītas īpašās ainavu
telpas: ezeru ainavu areāli un upju ainavu koridori, vizuāli pievilcīgie ceļu posmi –
ainaviskie ceļi ar skatu vietām.

7.attēls.Dabas, kultūrvēsturisko un ainavisko teritoriju struktūra – tūrisma attīstībai
labvēlīgas teritorijas

Novadam ir izveidota tūrisma shēma, kas iekļauj perspektīvās tūrisma takas un
apskates objektus. Tūrisma takas izdalītas pēc nepieciešamā laika daudzuma un
ceļa garuma. Garākais maršruts iekļauj visa pagasta apskates objektus – Jaunpils
centrs – Leveste – Mežavotu ferma – Veclauki – Elles kalni – Struteles muiža,
baznīca – Līkais, Dzelmes dīķi – Jaunpils. Tūrisma taka ap Jaunpils centru – Jaunpils
– Bikstupe – Kapellas kalns – Sparvu kapi - lapegļu aleja – Kartavu kalns – atpūtas
vieta – skatu vieta – Jaunpils. Pastaigu takas pa Jaunpils centru, kas ietver
kultūrvēsturiskos objektus, Dzirnavezeru un pils parku.
Lai sekmētu tūrisma attīstību Jaunpils novadā, Jaunpils novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā kā prioritāri attīstāmas tiek noteiktas tūrisma attīstībai
labvēlīgās teritorijas, kas ietver ainaviski un kultūrvēsturiski vērtīgas un
interesantas teritorijas. Teritorijās jāatbalsta infrastruktūras attīstība, mārketings
un dažādas citas aktivitātes, kas veidotu teritorijas pievilcīgas tūrisma un
tradicionālās lauksaimniecības attīstībai.
Teritorijās, kas noteiktas, kā tūrisma un rekreācijas attīstības areāli, attīstāmi dažādi
augstas pievienotās vērtības tūrisma veidi:
 dabas tūrismu (izmantojot dabas un kultūrvēsturisko objektu apskati –

ainavas, upes un ūdenskrātuves, mežus, purvus);
 izziņas tūrismu (zirgu, kaziņu apskate, kazkopības produkcijas degustācija,

ekskursija pa jogurtu ražotni, degustācija, ekskursija pa kokaudzētavu,
Latvijas dekoratīvo koku un krūmu apskate, amatnieku izstrādājumi, to
izgatavošanas procesa apskate, veselības taka u.c.);
 aktīvo tūrismu (ūdenstūrisms, kājinieku tūrisms, pārgājieni un izjādes ar
zirgiem, auto un mototūrisms, ūdensslēpošana, perspektīvā – ekotūrisms un
velotūrisms);
 specializēto un atpūtas tūrismu (atpūta uz ūdens, makšķerēšanas un medību
tūrisms, pasākumu apmeklēšana);
 lauku tūrismu (lauku mājas, viesu mājas, pirtis, telšu vietas).
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3.6. VIDES KVALITĀTE

3.7. TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS VIRZIENI UN SAITES

Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas

Telpiskās attīstības perspektīvas īstenošana ir atkarīga no Jaunpils novada cilvēku
un finanšu resursiem. Telpiskās attīstības perspektīvas īstenošana ir atkarīga no
pašvaldības spējas vienoties par novadam un reģionam būtiski svarīgu projektu
realizāciju, kas dotu lielāko pienesumu novada un visa reģiona attīstībai.

Kā piesārņotas un potenciāli piesārņotas tiek uzskaitītas vietas (ražošanas
uzņēmumi, naftas bāzes, sadzīves atkritumu izgāztuve, autotransporta uzņēmumi,
fermas, degvielas uzpildes stacijas utt.), kurās ir notikusi vai notiek saimnieciskā
darbība, kas atstāj, vai arī varētu atstāt, piesārņojošu ietekmi uz vidi. Saskaņā ar
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” izveidoto reģistru,
Jaunpils novadā atrodas 1 piesārņota (Z/S „Joži” teritorija, bijusī meliorācijas
pārvaldes DUS, Jaunpils pagasts) vieta 9 potenciāli piesārņotas vietas un 4 objekti
klasificēti kā vietas, kas nav potenciāli piesārņotas.
Rūpnieciskā riska teritorijas
Jaunpils novadā identificēti divi riskus radoši objekti, t.i., stratēģiskās (valsts)
nozīmes dzelzceļa līnija Jelgava – Liepāja un B drošuma klases hidroelektrostaciju
hidrotehniskā būve – Viesatu HES.
Tā kā novada teritorijai cauri stiepjas maģistrālais gāzes, tas uzskatāms par
paaugstinātas bīstamības objektu, kas var izraisīt ugunsgrēkus, sprādzienus, ēku
sagraušanu, kā rezultātā var iet bojā arī cilvēki.
Ekoloģiskā riska teritorijas
Jaunpils novadā atrodas vairākas paaugstināta ekoloģiskā riska teritorijas, tās ir
plūdu bīstamības (Abava) un paaugstinātas ugunsbīstamības riska teritorijas – meži.

Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ietvaros ir izvērtēta novada loma
Rīgas plānošanas reģiona, kā arī novadam pieguļošo plānošanas reģionu kontekstā.
Ņemot vērā ģeogrāfisko novietojumu, ap Jaunpils novadu 30 km rādiusā, apmēram
30 minūšu sasniedzamībā, atrodas vairāki dažāda līmeņa attīstības centri, kas dod
novada iedzīvotājiem izvēles iespējas un rada attīstības centru savstarpēju
papildinātību un veselīgu konkurenci.
Dažādās jomās un pakalpojumu līmeņos veidojas saites Ventspils, Rīgas un Jelgavas
virzienos.
Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ietvaros identificētie attīstības
virzieni un telpiskā perspektīva:
Izglītība

Sociālie pakalpojumi
Medicīna
Valsts iestāžu, banku, finanšu
pakalpojumi
Transports,
atkritumu
apsaimniekošana
Derīgo izrakteņu ieguve un
pārstrāde
Eksporta koridori uz Eiropu,
Krieviju, ASV caur Ventspili,
Rīgu,
Liepāju,
Jelgavu;
lauksaimniecības attīstība
Mežsaimniecības
attīstība,
vides aizsardzība

Rīgas reģions (Rīga, Tukums), Zemgales reģions
(Jelgava), Kurzemes reģions (Kandavas novads,
Brocēnu novads)
Rīgas reģions (Tukums), Kurzemes reģions
(Kandavas novads)
Rīgas reģions (Rīga, Tukums), Dobele
Kurzemes reģiona, Rīgas reģiona un Zemgales
reģiona pilsētas
Tukuma novads, Brocēnu novads, Dobeles novads,
Talsu novads – Piejūra
Tukuma novads
Zemgales reģions (Jelgava)

Kurzemes plānošanas reģions (Ventspils)
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JAUNPILS NOVADA TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA
(novada, reģiona un valstiskā līmenī)
Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā kā kopīgu interešu teritorijas ar blakus
novadiem izvirzītas:
 Derīgo izrakteņu ieguve, ūdeņu apsaimniekošana – Tukuma novads;
 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, transports – Kandavas novads, Brocēnu novads,

Tukuma novads;
 Transports – Dobeles novads.
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IV VADLĪNIJAS NOVADA TURPMĀKAJAI PLĀNOŠANAI
Vadlīnijas Jaunpils novada turpmākajai plānošanai sagatavotas balstoties uz Rīgas
plānošanas reģiona izstrādātajām vadlīnijām un Jaunpils novada teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu izstrādes ietvaros organizētajām darba grupām.
Vadlīnijas ievērojamas, izstrādājot novada teritorijas plānojumu vai to grozījumus,
attīstības programmu, lokālplānojumus, detālplānojumus vai jebkuru citu
plānošanas dokumentu. Jaunpils novada turpmākā teritorijas attīstības plānošana ir
novada attīstības stratēģijas realizācijas instruments.

ekoloģiskā nozīme. Attīstības programmā ietvert cilvēka darbības un lauku
neapsaimniekošanas rezultātā degradēto, bojāto ainavu, kurām ir īpaša
vēsturiskā, estētiskā un ekoloģiskā nozīme rekultivācijas pasākumus.
Šādu teritorijas attīstības plānošanas vadlīniju ievērošana novada turpmākajā
attīstības plānošanas procesā padarītu novada teritorijas plānošanu par pietiekami
dinamisku, skaidru un visiem saprotamu procesu, kas veicinātu novada attīstību un
dzīves kvalitātes uzlabošanos ikvienam Jaunpils novada iedzīvotājam un tā viesim.

1) Jaunpils novadā veidojama kompakta apdzīvojuma sistēma, paaugstinot dzīves
un mājokļu kvalitāti esošajos 6 ciemos – Jaunpils, Viesatas, Levestes, Jurģu,
Saules un Struteles ciemā, kā arī primāri attīstot šo ciemu infrastruktūru,
ierosinot daudzveidīgus projektus un piesaistot cilvēku un finanšu resursus
projektu īstenošanai.
2) Ievērot pēctecības principu – prioritāri apdzīvojumu pilnveidot, attīstot un
restrukturizējot esošās apdzīvotās vietas, kas noteiktas spēkā esošajos vietējo
pašvaldību plānojumos.
3) Īstenot ilgtspējīgas attīstības principus, plānojot taupīgu un līdzsvarotu resursu
izmantošanu, veicināt pakāpenisku pāreju uz inovatīviem un energoefektīviem
risinājumiem komunālajā saimniecībā un ražošanā, priekšroku dodot
nepiesārņojošiem vai mazpiesārņojošiem transporta veidiem (kājām iešana,
velosipēdi, sabiedriskais transports, īpaši dzelzceļš).
4) Jaunpils novada plānojumiem jāveicina dzīves vides kvalitātes paaugstināšanās
(uzlabošanās), sabalansējot vietējās un reģiona attīstības intereses, ekonomikas
izaugsmes un dabas un kultūrvides aizsardzības/saglabāšanas prasības.
5) Jaunpils novada attīstības plānošanas dokumentos jāvērš uzmanība uz funkciju
savstarpējo sadalījumu un pilsētu/ciemu sadarbības izveidei, īpaši
nodarbinātības, pakalpojumu, savstarpējās un citu centru sasniedzamības
nodrošināšanas jautājumiem atbilstošās lokālās atbalsta struktūras ietekmes
telpā.
6) Plānot jauno attīstību laukos respektējama lauku teritorijas/telpas ietilpība un
mērogs, un saskaņā izvirzītajām prioritāri attīstāmajām darbībām –
lauksaimniecība, mežsaimniecība, uzņēmējdarbība, tūrisms.
7) Integrēt kultūrainavu plānošanā, paredzot aizsargāt un radoši attīstīt
kultūrainavas. Teritorijas plānojuma ietvaros izstrādāt kultūrainavu aizsardzības
un attīstības plānu, nosakot ainavas, kurām ir īpaša vēsturiskā, estētiskā un
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V JAUNPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA UN
PĀRRAUDZĪBA
Jaunpils novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments piedāvā principus un
telpisko struktūru attīstības virzīšanai pa ilgtspējības ceļu, kas prasa saskanīgu
rīcību, izvirzot mērķus un vienlaikus darbojoties, lai nodrošinātu augstu un stabilu
ekonomikas pieaugumu, pietiekamu darba vietu daudzumu un dažādību,
samazinātu sociālo noslāņošanos un nodrošinātu visiem līdzvērtīgas sociālās
iespējas, nodrošinātu vides aizsardzības prasību ievērošanu, ieviestu dabas resursu,
it īpaši neatjaunojamo resursu, taupīgas izmantošanas principu.
Telpiskās attīstības stratēģijas īstenošana ir paredzēta atbilstoši noteiktajiem
novada attīstības stratēģiskajiem virzieniem (prioritātēm) un mērķiem, kā arī
noteiktiem uzdevumiem, veicot konkrētus pasākumus (rīcības), kas ir konkrēti
definētas Jaunpils novada attīstības programmā darbībai tuvākajos 7 gados, un šajā
periodā nodrošināmas ar pašvaldības un partneru resursiem.
Attīstības stratēģijas īstenošana ir iespējama apvienojot pašvaldības resursus un
efektīvi sadarbojoties ar valsts institūcijām un citām pašvaldībām, ar nevalstisko
sektoru un uzņēmējiem. Sekmīgi īstenojot šo stratēģiju, Jaunpils novads turpinās
attīstīties kā ilgtspējīgas attīstības un konkurētspējīga teritorija ar līdzsvaroti
attīstītu kvalitatīvu dzīves vidi.
Jaunpils novada attīstības stratēģijas rezultatīvie rādītāji tiek analizēti, lai sekotu
līdzi galvenajām attīstības tendencēm novadā. Šie rādītāji ir noteikti, lai raksturotu
sociāli ekonomisko situāciju Jaunpils novadā kopumā, kā arī sniegtu salīdzinājumu
ar citām Latvijas pašvaldībām un kalpotu kā Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā noteikto stratēģisko mērķu ieviešanas „ātras pārbaudes lapu”.
Telpiskās attīstības stratēģijas ievērošanas pārraudzība ir Jaunpils novada domes
kompetencē. Lai nodrošinātu regulāru telpiskās attīstības stratēģijas īstenošanas
uzraudzību, Jaunpils novada dome reizi 3 gados sagatavo „Pārskatu (ziņojumu) par
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanu”. Noteiktos rezultatīvos

rādītājus ir iespējams pārskatīt, izvēloties tādus rādītājus, ar kuru palīdzību var veikt
novada salīdzinošo analīzi ar citām novada pašvaldībām gan valsts, gan atsevišķos
gadījumos arī Eiropas mērogā.
Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvērtēti teritorijas attīstības
pamatrādītāji un īstenošanas rezultātā iegūstamie rezultatīvie rādītāji.
4.tabula. Jaunpils novada attīstības stratēģijas rezultatīvie rādītāji

Nr.
1.

2.

3.
4.

5.

Rādītājs
Teritorijas
attīstības gada
indekss
2011.gadā
Iedzīvotāju skaits

Bezdarba
līmenis, %
Iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa
ieņēmumi uz 1
iedzīvotāju, LVL
Demogrāfiskā
slodze

Vērtība
2012.gada
sākumā

Tendence
pret
iepriekšējo
gadu

Vēlamā
attīstības
tendence

Avots

0,068

MK noteikumi

2743

Pilsonības un
migrācijas lietu
pārvalde

6,6

Nodarbinātības
valsts aģentūra
Valsts
reģionālās
attīstības
aģentūra

186,8

508,8

Valsts
reģionālās
attīstības
aģentūra
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SM3
SM2
Dažādota
Droša,
pieejama
ekonomikā
un
labiekārtota
vide, kas
dzīves
vide
veicina
pievienoto
vērtību
radīšanu

Šī „Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam” ir izstrādāta ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu projekta
„Attīstības un plānošanas kapacitātes paaugstināšana Jaunpils novadā”, līguma Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/077/030, ietvaros.
100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
Par Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037.gadam saturu atbild Jaunpils novada dome.
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