
AKTUALIZĒTS 

ar Jaunpils novada domes 2016.gada 28.janvāra  lēmumu Nr.21 ., protokola Nr. 1 

 

Nr. 
Rīcības (aktivitātes vai 

projekta) nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts 

Izpildes termiņš/ 

periods 
Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

VP1 Efektīva, atvērta, inovatīva un iniciatīvu veicinoša pārvalde 
U.1 Nodrošināt efektīvu un atvērtu pašvaldības darbu 

R.1.1 

Paaugstināt pašvaldību 

speciālistu un darbinieku 
kvalifikāciju 

-regulāra darbinieku dalība semināros, kursos un pieredzes 

apmaiņas projektos; 
-izstrādāts un realizēts apmācību plāns pašvaldības 

darbiniekiem 
nodrošināti konsultatīvi pakalpojumi attīstības plānošanas 

kapacitātes stiprināšana Jaunpils novada pašvaldībā 
plānošanas dokumentu aktualizācijai un izstrādei 

Pastāvīgi 
JND Personāla 

nodaļa 
Pašvaldības budžets 

R.1.2 

Uzlabot pašvaldības 

infrastruktūras 
materiāltehnisko bāzi 

-iegādāti krēsli,  
- ierīkots pacēlājs vai lifts pašvaldības administrācijas ēkā; 

-modernizētas telpas un tehniskais aprīkojums pašvaldības 

pārvaldes iestādēs; 

2012.g. 

2018.g. 
Pastāvīgi 

JND 

Izpilddirektors 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi 

R.1.3 
Rīkot regulāras darbinieku 
sanāksmes un neformālus 

pasākumus 

-vispārējas kopīgas darbinieku sanāksmes reizi 1-2 mēnešos; 

-regulāras starpnozaru speciālistu sanāksmes; 
-pasākumi iedzīvotāju informētības par pašvaldības darbu 

nodrošināšanai; 
-regulāri pašvaldības pasākumi komandas saliedēšanai un 

motivēšanai 

Pastāvīgi  
JND Personāla 
nodaļa, 

izpilddirektors 

Pašvaldības budžets 

R.1.4 
Piesaistīt sabiedrisko attiecību 
speciālistu 

-sabiedrisko attiecību speciālista štata vieta; 2012.g. 
JND Personāla 
daļa 

Pašvaldības budžets 

R.1.5 
Uzlabot elektronisko 
pakalpojumu pieejamību un 

ieviest jaunus pakalpojumus 

-ieviesti jauni pašvaldības elektroniski pakalpojumi; 

-popularizēta mājaslapas www.jaunpils.lv lietošana 
iedzīvotāju vidū; 

-ieviesti jaunākie elektronisko pakalpojumu instrumenti; 
komunikācijas uzlabošanai ar sabiedrību; 

Pastāvīgi 

JND 

Izpilddirektors, 
Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 
IT speciālists  

Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi 

R.1.6 
Izveidot rokasgrāmatu par 
novada iedzīvotājiem un 

viesiem svarīgāko informāciju 

-aktualizēta un publicēta informācija par pašvaldības 
pakalpojumiem laikrakstā “Jaunpils Vēstis” un pašvaldības 

mājas lapā www.jaunpils.lv  

2012.g. 

Pastāvīgi 

JND Sabiedrisko 
attiecību nodaļa, 

IT speciālists 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi 

R.1.7 
Intraneta ieviešana un 
lietošana 

-ieviests un pastāvīgi lietots intranets (iekštīkls) jeb 
darbinieku portāls 

Pastāvīgi 

JND IT 

speciālists, 

izpilddirektors 

Pašvaldības budžets  

U.2 Veidot kvalitatīvu komunikācijas procesu ar visām ieinteresētajām pusēm 

http://www.jaunpils.lv/
http://www.jaunpils.lv/
http://www.jaunpils.lv/


 

R.1.8 

Turpināt rīkot regulāras 

tikšanās ar iedzīvotājiem un 
sociālajiem partneriem 

-regulāras iedzīvotāju sapulces; 

-iedzīvotāju forums reizi 4 gados; 

Katrā ciemā 1x gadā; 

Iedzīvotāju forumu – 
2012.un 2016.gadā 

JND Attīstības 
nodaļa, biedrība 

„Jaunpils RAC 
„Rats”” 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi 

R.1.9 
Pilnveidot mājas lapu un avīzi 

“Jaunpils Vēstis” 

-modernizēta publiskā mājas lapa  www.jaunpils.lv ;  

-pilnveidota novada avīze „Jaunpils Vēstis”; 
Pastāvīgi  

JND 

Izpilddirektors, 
Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

IT speciālists 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi 

R.1.10 
Apgūt un lietot jaunus 

informācijas kanālus 

-ieviesta jaunu informācijas kanālu (t.sk. sociālo tīklu) 
lietošana sabiedrības informēšanai (piem. twitter.com, 

facebook.com, draugiem.lv, un citi);  

Pastāvīgi 

JND 

Izpilddirektors, 
Sabiedrisko 

attiecību nodaļa, 

IT speciālists 

  

R.1.11 

Uzlabot virtuālo komunikāciju 
ar iedzīvotājiem (mobilo ziņu, 

informatīvo e-pastu, 
elektroniskās avīzes 

nosūtīšanas sistēma) 

-ieviesta SMS sistēma iedzīvotāju informēšanai par 

aktualitātēm novadā; 

-izveidota iedzīvotāju e-pastu datubāze; 
-ieviesta elektroniska ikmēneša informatīvā ziņu lapa 

iedzīvotājiem (ar saiti uz „Jaunpils Vēstis” elektronisko 
versiju) 

Pastāvīgi 

JND 

Izpilddirektors, 
Sabiedrisko 

attiecību nodaļa 

Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi 

R.1.12 

Turpināt un paplašināt esošo 

vietējo un starptautisko 
sadarbību, iesaistot vietējos 

iedzīvotājus; 

-realizēti vairāki starptautiski projekti dažādās jomās; 
-regulāri pašdarbnieku sadarbības pasākumi ar citu Latvijas 

pašvaldību kolektīviem; 
-regulāri starptautiska un vietēja mēroga pasākumi dažādām 

sociālajām un interešu grupām, 
-patstāvīgas sadraudzības pašvaldība citā Eiropas valstī 

Pastāvīgi 

JND 

Izpilddirektors, 
Sabiedrisko 

attiecību nodaļa,  

Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi 

R.1.13 Atbalstīt vietējo NVO iniciatīvas 

-NVO līderu regulāru tikšanos organizēšana; 
-finansiāli atbalstīti vietējie NVO projekti iespēju robežās; 

-pašvaldības kā informatīvas platformas NVO līderu un 
dalībnieku atbalstam veidošana; 

-izveidota informatīvā bāze par NVO darbību novadā; 

-saglabāts/pieaudzis aktīvo NVO skaits 

Pastāvīgi 

JND Attīstības 

nodaļa, biedrība 
„Jaunpils RAC 

„Rats”” 

Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi 

R.1.14 Veicināt mecenātismu 
-piesaistīti ziedotāji vietējo NVO iniciatīvām; 

-iegūts pastāvīgu mecenātu atbalsts novadam; 
Pastāvīgi JND, NVO 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi 

VP2 Nodrošināt kvalitatīvus izglītības, sporta un kultūras pakalpojumus 
U.3 Nodrošināt kvalitatīvas mūžizglītības iespējas novada iedzīvotājiem 

R.1.15 
Izstrādāt novada izglītības 

stratēģiju 

-izveidots kopīgs mūžizglītības stratēģijas dokuments, kas 
ietver sevī visu izglītības iestāžu funkcijas un attīstības 

virzienus 

2012.g. 
JND, Attīstības 
nodaļa,  Jaunpils 

vidusskola, NVO 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi 

R.1.16 
Ieviest izglītības iestāžu 
mārketingu 

-izpētīts izglītības pakalpojumu tirgus tuvākajā apkārtnē; 
-uzlabots Jaunpils vidusskolas tēls tuvākajā apkārtnē; 

Pastāvīgi  
JND, Jaunpils 
vidusskola, NVO 

Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi 



 

R.1.17 
Paplašināt interešu izglītības 
iespējas 

-izveidota jaunsargu, skautu un gaidu, mazpulku kustības; 
-realizēti Junior Achievement projekti;  

-izveidoti jauni dziedāšanas kolektīvi; 

-atjaunota orķestra darbība; 
-piesaistīti kvalificēti interešu izglītības speciālisti 

2012.-2018.g. 

JND, Jaunpils 

vidusskola, NVO, 

P/A Jaunpils 

Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi 

R.1.18 
Rīkot izglītības iestāžu kolektīvu 

saliedēšanas pasākumus 

-regulāri darbinieku kolektīvu pasākumi motivācijas celšanai 

un komandas saliedēšanai; 
Pastāvīgi  

JND, Jaunpils 

vidusskola 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi 

R.1.19 
Atjaunot un stiprināt vides 

izglītības sistēmu 

-ieviesti vides aizsardzības izglītojoši pasākumi izglītības 

iestādēs; 
  

JND, Jaunpils 

vidusskola 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžeta līdzekļi, fondu 
līdzekļi 

R.1.20 Veicināt starpnozaru sadarbību 

-uzlabota savstarpējā komunikācija starp ieinteresētajām 

pusēm (skola- uzņēmēji, skola – kultūras iestādes, skola – 
sabiedrība); 

-dialoga veicināšana un sabiedrības iesaiste diskusijās par 
izglītības, kultūras un sporta nozaru pilnveidošanu;  

Pastāvīgi 
JND, Jaunpils 
vidusskola 

Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi 

R.1.21    Atbalstīt jauniešu iniciatīvas -ikgadējs vietējo jauniešu biznesa plānu konkurss; Pastāvīgi JND 
Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.22 

Veicināt Jaunpils novada 

vajadzībām atbilstošu 
zinātniski pētniecisko darbu, 

nodrošināt publicitāti un 

materiālo atbalstu 

-izstrādāts pasākumu plāns un atbalsta sistēma zinātniski 
pētnieciskā darba veicināšanai un popularizēšanai novada 

jauniešu vidū; 
-realizēti vairāki pētnieciskie darbi par Jaunpils novada 

aktuālajiem procesiem un vērtībām;  

-sabiedrības informēšana par pētījumiem pašvaldības 
informācijas kanālos; 

Pastāvīgi 
JND, Jaunpils 

vidusskola 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

U.4  Attīstīt izglītības infrastruktūru 

R.1.23 
Izstrādāt plānu vidusskolas 
mācību priekšmetu kabinetu 

modernizācijai 

-modernizēti Jaunpils vidusskolas mācību priekšmetu kabineti 

konkrētā secībā saskaņā ar izstrādāto plānu; 
2012.g. 

JND, Jaunpils 

vidusskola 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.24 
Sporta infrastruktūras 
sakārtošana pie Jaunpils 

vidusskolas 

-modernizēta un sporta nodarbībām un aktivitātēm piemērota 

sporta infrastruktūras izveide; 

2013.- projekts 
JND, Jaunpils 

vidusskola 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi līdz. 2018.- 
realizācija 

R.1.25 
Renovēt reģionālā attīstības 

centra „Rats” nodarbību telpas 

-modernizētas un mūsdienīgas attīstības centra „Rats” 

nodarbību telpas; 
2012.g. 

JND, Biedrība 
„Jaunpils RAC 

„Rats”” 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi 

R.1.26 
Izveidot dienas centru 

vidusskolā 

-praktisko darbu iespēju nodrošināšana skolēniem pēc 

mācību stundām; 
2014.g. 

JND, Jaunpils 

vidusskola 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.27 
Paaugstināt PII „Zemenīte” 

kapacitāti 

-pietiekams vietu skaits esošajam un plānotajam 

pieprasījumam; 
2013.g. 

JND, Jaunpils 

vidusskola 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

U.5  Nodrošināt daudzveidīgu un atraktīvu kultūras piedāvājumu 

R.1.28 Izstrādāt kultūras stratēģiju -izstrādāts un īstenots kultūras jomas attīstības plāns; 2013.g. 
JND, P/A 

Jaunpils 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 



 

R.1.29 
Nodrošināt profesionālās 
mākslas pieejamību 

-regulāras mākslas darbu izstādes; 
-regulāri profesionālu mākslinieku koncerti; 

Pastāvīgi 
JND, P/A 
Jaunpils 

Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.30 
Organizēt starptautiskus 
kultūras pasākumus 

-ikgadējs aerobikas festivāls; 

-ikgadējs jauns pasākums saistībā ar dejošanu/dziedāšanu; 

-u.c. 

Pastāvīgi 
JND, P/A 
Jaunpils, NVO 

Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.31 

Nodrošināt kultūras un atpūtas 

pasākumus dažādām 

iedzīvotāju grupām 

-pasākumi bērniem; 
-pasākumi senioriem; 

-pasākumi jauniešiem; 

-pasākumi ģimenēm; 
-pasākumi citām atsevišķām iedzīvotāju grupām; 

Pastāvīgi 
JND, P/A 
Jaunpils, NVO 

Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.32 
Izstrādāt sistēmu Jaunpils 

novada mākslinieku atbalstam 

- vietējo amatnieku, mākslinieku izstādes, plenērus;  
-gleznotāju, audēju un mūziķu piesaiste novada identitātes 

attīstīšanā un pilnveidošanā; 

Pastāvīgi 
JND, P/A 

Jaunpils, NVO 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.33 
Veikt kultūras pasākumu 

analīzi un pētniecību 

-regulāra statistikas un viedokļu apkopošana par kultūras 
pasākumiem novadā; 

-kultūras un atpūtas programmas piedāvājumu izpēte 
tuvākajā apkārtnē un reģionā; 

Pastāvīgi 
JND, P/A 

Jaunpils, NVO 
Pašvaldības budžets 

R.1.34 
Izveidot konsultatīvās kultūras 

padomi 
-funkcionējoša konsultatīvā kultūras padome; 2012.g. JND  Pašvaldības budžets 

R.1.35 
Popularizēt kultūras 
pasākumus 

-reklāma par kultūras pasākumiem apkārtējo novadu 

informatīvajos kanālos; 

-reklāma par kultūras pasākumiem virtuālajā telpā (novada 
mājaslapā, sociālajos tīklos u.c.); 

-reklāma par kultūras pasākumiem novada teritorijā – 
apdzīvotu vietu informatīvos stendos; 

Pastāvīgi 
JND, P/A 
Jaunpils 

Pašvaldības budžets 

R.1.36 

Nodrošināt kultūras darbinieku 

profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšanu 

 

- regulāra dalība semināros, kursos 
- pieredzes apmaiņa 

Pastāvīgi 
JND, P/A 
Jaunpils 

Pašvaldības budžets 

U.5  Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un tradīcijas 

R.1.37 
Saglabāt un atjaunot 
nemateriālo kultūras 

mantojumu 

-ikgadēja pasākuma „Jaunpils dienas” rīkošana; 
-regulāra „Medus dienu” rīkošana; 

-regulāra „Viduslaiku svētku” rīkošana; 

- regulāra Amatu dienu rīkošana: 
-Grāmatas "Uz Jauno muižu Saules ciemā "sagatavošana  un 

izdošana. 
-Grāmatas "Jaunpils muižas , muižiņas" 2. daļas 

sagatavošana un izdošana. 

 

Pastāvīgi 
JND, P/A 
Jaunpils, NVO 

Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 

U.6  Aktivizēt iedzīvotāju līdzdarbību kultūras procesos 



 

R.1.38 
Izveidot uz ilgtermiņu vērstu 
amatiermākslas atbalsta 

sistēmu 

-veiksmīgi funkcionējoša vietējās amatiermākslas sistēma; Pastāvīgi 
JND, P/A 

Jaunpils, NVO 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.39 
Veicināt un atbalstīt privātās 

iniciatīvas 

-iedzīvotāji piedalās tiešā kultūras un atpūtas pasākumu 

organizēšanā (viena no mērķauditorijām – jaunieši) 
 

Pastāvīgi 
JND, P/A 

Jaunpils, NVO 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

U.7  Attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru 

R.1.40 
Modernizēt bibliotēkas un 

muzeju 

-mūsdienīgs aprīkojums un informācijas tehnoloģijas 

bibliotēkās un muzejā; 
-regulāra fonda atjaunošana; 

Pastāvīgi 
JND, P/A 

Jaunpils, NVO 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.41 
Izveidot kultūras iestāžu 

materiāltehnisko bāzi 

-iegādāta skaņas tehnika; 
-iegādāta gaismas tehnika; 

- iegādāts muzeja izstāžu zāles tehniskais aprīkojums 

- apgaismojuma pārbūve Viesatu kultūras nama zālei 

Pastāvīgi 
JND, P/A 

Jaunpils, NVO 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.42 

Saglabāt Jaunpils novada 
kultūrvēsturisko mantojumu, 

iesaistot to aktīvā mūsdienīgā 
apritē. 

-  Jaunpils viduslaiku pils rekonstrukcija; 
- 19.gs. interjera atjaunošana, iekārtojot fon der Rekes 

kabinetu; 

- pils pagraba renovācija un ekspozīcijas izveide; 
- Jaunpils muzeja krājums pārnests digitālā vidē NMKK 

- pastāvīgās ekspozīcijas izveide izmantojot interaktīvas 
metodes; 

- veikta krājuma priekšmetu restaurācija; 
- nodrošināta informācija par muzeja ekspozīciju valsts valodā 

un svešvalodās 

Pastāvīgi 
JND, P/A 

Jaunpils, NVO 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

U.8   Attīstīt sporta un atpūtas infrastruktūru un pakalpojumu nodrošinājumu 

R.1.43 
Izstrādāt sporta un aktīvās 
atpūtas stratēģiju 

-izstrādāta un ieviesta sporta un aktīvās atpūtas stratēģija; 2013.g. 
JND, Sporta 
klubs „Jaunpils” 

Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.44 Attīstīt brīvdabas sportu 
-Skriešanas un nūjošanas maršrutu izveide (Kartavkalnos 
u.c.); 

-Velobraukšanas maršrutu izveide un attīstība; 

2013.g. -2018.g 
JND, Sporta 

klubs „Jaunpils” 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.45 
Rīkot Vietējus un starptautiskus 

pasākumus rīkošana 

-regulāras sporta nometnes; 
- atrisināts nometņu dalībnieku naktsmītņu jautājums; 

- regulāras sacensību rīkošanas dažādās disciplīnās; 

Pastāvīgi  
JND, Sporta 

klubs „Jaunpils” 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.46 
Iekārtot distanču slēpošanas 

trases 

-izveidotas un uzturētas vairākas distanču slēpošanas trases 

un nodrošināta inventāra noma; 
2014.g. 

JND, Sporta 

klubs „Jaunpils” 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

VP3 Nodrošināti kvalitatīvi sociālās aprūpes pakalpojumi 

U.9  Attīstīt sociālo infrastruktūru un uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti 

R.1.47 
Nodrošināt sociālo darbu 

saskaņā ar Rīgas reģiona 

-izpildīta Rīgas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības 

programmas punkti  
2011.-2016.g. 

JND, Sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžeta līdzekļi, fondu 
līdzekļi 



 
sociālo pakalpojumu attīstības 
programmu 

R.1.48 
Izveidot daudzfunkcionālu 

pakalpojumu centru 
- izveidots daudzfunkcionāls pakalpojumu centrs Viesatās 2018.g 

JND, Sociālais 

dienests, NVO  

Pašvaldības budžets, valsts 
budžeta līdzekļi, fondu 

līdzekļi 

R.1.49 Piesaistīt speciālistus  - pieejami psihologa un fizioterapeita pakalpojumi  2018.g 
JND, Sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžeta līdzekļi, fondu 

līdzekļi 

R.1.50 
Celt speciālistu kvalifikāciju un 

attīstīt supervīzijas metodes 

-regulāra speciālistu apmācība un dalība semināros, 

pieredzes apmaiņas braucieni 
Pastāvīgi  

JND, Sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžeta līdzekļi, fondu 

līdzekļi 

R.1.51 Izveidot sociālos dzīvokļus 
-pieejami dzīvošanas apstākļiem atbilstoši sociālie dzīvokļi un 

kopmītnes nepieciešamības gadījumiem 
2017.g. 

JND, Sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžeta līdzekļi, fondu 

līdzekļi 

R.1.52 
Pilnveidot sociālā dienesta 
pieejamību 

-izveidots pacēlājs sociālā dienesta telpu sasniedzamībai; 2014.g. 
JND, Sociālais 
dienests 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžeta līdzekļi, fondu 

līdzekļi 

R.1.53 
Izveidot atbalsta grupu riska 
grupu personām 

-izstrādāta motivācijas programma atkarību izkaušanai; 2017.g. 
JND, Sociālais 
dienests 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžeta līdzekļi, fondu 

līdzekļi 

R.1.54 
Attīstīt un atbalstīt audžu 

ģimeņu kustību 

-regulāri pasākumi audžu ģimenēm; 

-izveidota atbalsta sistēma audžu ģimenēm; 
Pastāvīgi  

JND, Sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžeta līdzekļi, fondu 
līdzekļi 

R.1.55 
Izveidot mobilo aprūpes 
brigādi 

-transporta līdzekļa iegāde sociālā dienesta vajadzībām; 2013.g. 
JND, Sociālais 
dienests 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžeta līdzekļi, fondu 

līdzekļi 

U.10      Veicināt veselīgu dzīvesveidu 

R.1.56 
Rīkot veselības izglītības 
pasākumus 

-regulāri pasākumi skolās; 

-informatīvi pasākumi ģimenēm; 
-NVO sektora iesaistīšana pasākumu rīkošanā; 

Pastāvīgi 
JND, Jaunpils 
vidusskola, NVO 

Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.57 
Saglabāt veselības mācību 
skolā 

-veselības mācības priekšmeta saglabāšana Jaunpils 
vidusskolā 

Pastāvīgi 
JND, Jaunpils 
vidusskola 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžeta līdzekļi, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.58 
Aktivizēt veselības aprūpes 

profilaktisko darbu skolā 
-profilaktiskas regulāras veselības pārbaudes skolēniem; Pastāvīgi 

JND, Jaunpils 

vidusskola 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.59 

Turpināt sporta un aktīvās 

atpūtas iespēju nodrošināšanu 
visām vecuma grupām 

-pasākumi bērniem; 

-pasākumi jauniešiem; 

-pasākumi ģimenēm; 
-pasākumi senioriem; 

-pasākumi citām atsevišķām iedzīvotāju grupām; 

Pastāvīgi 
JND, Jaunpils 

vidusskola, NVO 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 



 

R.1.60 

Turpināt labo praksi ar 
ēdināšanas pakalpojumu 

nodrošināšanu Jaunpils 

vidusskolā 

-nodrošināti kvalitatīvi ēdināšanas pakalpojumi Jaunpils 

vidusskolā 
Pastāvīgi 

JND, Jaunpils 

vidusskola 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.61 
Izstrādāt un īstenot 
motivācijas programmas 

-izstrādāta un īstenota motivācijas programma veselīga 
dzīvesveida veicināšanai novadā 

2014.g. JND 
Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi,  

U.11      Uzlabot veselības aprūpes kvalitāti 

R.1.62 
Veselības aprūpes pakalpojumu 
saglabāšana 

-nodrošināti zobārstniecības pakalpojumi; 

-darbojošās ārstu prakses; 
- feldšeru punkts Jurģos; 

Pastāvīgi  JND  
Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.63 
Modernizēt veselības aprūpes 
telpas un aprīkojumu 

-uzlabots feldšeru punkta telpu tehniskais stāvoklis; Pastāvīgi  JND 
Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.1.64 

Izvērtēt iespējas par 

neatliekamās medicīniskās 
brigādes izveidi novadā 

-apzinātas iespējas NMP uzturēšanai novadā; 

-izpētei atbilstoša lēmuma īstenošana 
2014.g. JND 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžeta līdzekļi, fondu 
līdzekļi 

Nr. Rīcība Plānotais darbības rezultāts 
Izpildes termiņš/ 

periods 
Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

VP4 Sakārtota tehniskā infrastruktūra un publiskā ārtelpa 

U.13  Uzlabot tehnisko un satiksmes infrastruktūru 

R.2.1 
Sakārtot ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu , 

 Kalna ielas māju kanalizācija pieslēgta centralizētajai 

Jaunpils ciema kanalizācijas sistēmai  
-Izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija Struteles ciemā 

2016.g. JND 
Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.2.2 

Optimizēt Jaunpils vidusskolas 

teritoriju un transporta kustību 
tajā 

-sakārtota un ceļu satiksmes noteikumiem atbilstoša 
transporta kustība pie Jaunpils vidusskolas;  

-izveidots un realizēts plāns vidusskolas teritorijas efektīvai 
izmantošanai; 

2012.g. 
 

 
 2013.- projekts līdz. 

2018.- realizācija 

JND 
Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.2.3 

Sakārtot apgaismojumu 
novada ciemos (Sudrabu iela, 

parkā, Leveste – Viesatas, 

„Miltu gatve” - ceļš uz 
Raibaļām) 

-nodrošināts apgaismojums Sudrabu ielā un parkā Jaunpilī;  

-nodrošināts apgaismojums Levestē un Viesatās;  
-nodrošināts apgaismojums Baznīcas ielā un  „Miltu gatvē” 

(ceļš uz Raibaļām) 

Pastāvīgi  JND 
Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi  

R.2.4 
Veicināt publisko un privāto 
partnerību ielu un pagalmu 

sakārtošanā, 

-sakopti privātie ceļi un pagalmi Pastāvīgi  
JND, NVO, 

privātais sektors 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 



 

R.2.5 
Izbūvēt apgaismot gājēju 
celiņu gar pienotavu līdz 

„Laimām” 

-apgaismots gājēju ceļš gar pienotavu līdz „Laimām” 2015.g JND 
Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi  

R.2.6 
Rekonstruēt gājēju celiņu 

Jaunpils centrā, 
-rekonstruēts un modernizēts gājēju ceļš Jaunpilī; 2018.g. JND 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi  

R.2.7 

Sakārtot valsts nozīmēs ceļa 

V1457 Annenieki – Jaunpils 
valstiskā un reģionālā līmenī 

-braukšanas apstākļiem kvalitatīvi uzturēts autoceļš V1457 
Annenieki – Jaunpils; 

2018.g.  JND Valsts budžeta līdzekļi 

R.2.8 

Nodrošināt autoceļu 

uzturēšanu braukšanai 

atbilstošā kvalitātē 

-regulāra ceļu greiderēšana;  

-ceļmalu izpļaušana;  
-autoceļu remonti un rekonstrukcijas nepieciešamības 

gadījumā; 

Pastāvīgi  JND Pašvaldības budžets  

R.2.9 
Uzlabot apkārtējo pilsētu 
sasniedzamību 

- nodrošināts sabiedriskais transports Tukuma, Dobeles, 

Kandavas un Saldus sasniegšanai;  
- regulāra satiksme uz/no galvaspilsētas  

 

Pastāvīgi  JND Valsts budžeta līdzekļi 

U.14 Uzlabot publisko ārtelpu 

R.2.10 

Veidot apsaimniekošanas 

sabiedrības (biedrības) visās 
daudzdzīvokļu mājās 

-apsaimniekošanas biedrības lielākajā daļā daudzdzīvokļu 
māju; 

2018.g. JND, NVO 
Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.2.11 
Izveidot modernu bērnu spēļu 
laukumus ciemu centros  

- moderns bērnu spēļu laukums Jaunpilī; 

- moderns bērnu spēļu laukums Viesatās; 
- moderns bērnu spēļu laukums Levestē. 

2013.g.  
2016.g. 

JND, NVO 
Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.2.12 
Labiekārtot publiskās atpūtas 

vietas pie ūdeņiem 
-labiekārtota un sakopta peldvieta pie ezera; 2016.g. 

JND, privātais 

sektors 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.2.13 
Izveidot modernas sabiedriskās 

tualetes Jaunpilī 

-moderna sabiedriskā tualete Jaunpils centrā; 

-moderna sabiedriskā tualete Jaunpils parkā; 
2015.g. 

JND, privātais 

sektors 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.2.14 
Izveidot daudzfunkcionālu 

sabiedrisko centru 
-daudzfunkcionāls centrs nekustamajā īpašumā „Centrs” 2018.g. 

JND, privātais 

sektors 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.2.15 
Pilnveidot informācijas un 

norāžu sistēmas  

-izvietotas braukšanas un māju nosaukumu norādes visā 
novada teritorijā;  

- pilnveidotas tūrisma norādes; 

2013.g. 
JND, privātais 

sektors 

Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.2.16 
Uzlabot adresācijas sistēmu 
Jaunpilī 

-sakārtota pilsētas ielu un māju numerācijas sistēma; 2012.g. JND Pašvaldības budžets 

R.2.17 
Izstrādāt un ieviest saistošos 
noteikumus par kapsētu 

apsaimniekošanu 

-ieviesti kapsētu apsaimniekošanas noteikumi; 2012.g. JND Pašvaldības budžets 



 

R.2.18 

Izstrādāt plānu pašvaldības 
īpašumu racionālai 

izmantošanai  
Pašvaldības īpašumu racionāla 

izmantošana 

-racionāli izmantota bijušās Viesatu skolas ēka;  

-apsaimniekots nekustamais īpašums „Centrs” „Centrs”; 
 -racionāli izmantoti tukšie dzīvokļi Viesatās; 

2012.g. JND 
Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.2.19 

Apzināt neizmantotos un vidi 
degradējošos objektus un 

teritorijas, veicināt to 

rekultivāciju 

-novadā nav pamestu, neapsaimniekotu un nesakoptu 
ēku/graustu, kas grauj kopējo vizuālo novada tēlu;  

-izstrādāts plāns par degradējošo objektu un teritoriju 

rekultivāciju un apsaimniekošanu 

2013.g. JND 
Pašvaldības budžets, fondu 

līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.2.20 

Pilnveidot un uzraudzīt 

ražošanas objektus un 
tehnoloģijas 

-ierobežota uzņēmēju patvaļa un kaitniecība sabiedriskajam 
īpašumam novada teritorijā; 

Pastāvīgi  JND 
Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.2.21 Ierobežot latvāņu izplatību 
-samazināts latvāņu izplatības potenciāls;  
-regulāri koptas latvāņu izplatības teritorijas 

Pastāvīgi  
JND, privātais 
sektors 

Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.2.22 
Labiekārtot Jaunpils parku un 
tam piegulošo teritoriju 

-labiekārtota un apgūta parka Austrumu daļa; 

-atjaunota meliorācijas sistēma  teritorijai, kura robežojas ar 

parku tā  ziemeļu daļā 

Projekts 2012.g., 

Labiekārtošana 

pastāvīgi 

JND, privātais 
sektors 

Pašvaldības budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 

R.2.23 
Sakārtot un labiekārtot ezera 

infrastruktūru 

-realizēts ezera tīrīšanas projekts;  
-rekonstruētas ezera slūžas; 

- Izstrādāts plāns un skiču projekts Jaunpils centra daļas 

apstādījumu atjaunošanai (teritorija no pils līdz autoceļam 
P107 Tukums – Auce). Uzsākta plānveidīgi apstādījumu 

atjaunošanas darbi). 

 2015.g. -2018.g. JND 
Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.2.24 
Nodrošināt sabiedrisko ēku 
pieejamību 

-piemērot visas sabiedriskās ēkas sasniegšanai cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām un vecākiem ar bērnu ratiem; 

2016.g. JND 
Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

VP5 Aizsargāta un ilgtspējīga apkārtējā vide un attīstīta lauku telpa 
 

U.15      Saglabāt vides daudzveidību un attīstīt lauku telpu 

R.2.25 

Iedzīvotāju iesaistīšana 

teritorijas plānošanas un vides 
saglabāšanas procesos 

-aktīva iedzīvotāju dalība teritorijas plānošanas publiskajās 
sanāksmēs un diskusijās;  

-labi informēti iedzīvotāji par novada telpiskās plānošanas un 
vides jautājumiem; 

pastāvīgi JND 
Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi 

R.2.26 Izstrādāt teritorijas plānojumu -izstrādāts jauns teritorijas plānojums; 2012.g. JND 
Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi 

R.2.27 Turpināt sadarbību ar LLU 
-piesaistīti LLU LIF studenti novada teritorijas attīstības un 
ainavu plānošanā; 

Pastāvīgi  JND 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 
privāti līdzekļi 



 

R.2.28 Organizēt talkas -regulāri novada teritorijas sakopšanas pasākumi; Pastāvīgi JND 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.2.29 
Uzlabot Jaunpils pils tehnisko 

stāvokli 

-pilnībā rekonstruēta un renovēta Jaunpils pils;  

-saglabāta pils kultūrvēsturiskā unikalitāte;  
-labiekārtota pils apkārtne; 

2012.-2018.g. 
JND, SIA 

Jaunpils pils 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 
privāti līdzekļi 

R.2.30 
Organizēt racionālu zemju 

izmatošanu 

-apzinātas neizmantotās zemes;  

-izstrādāts plāns racionālai zemju izmantošanai novada 

teritorijā;  
-pilnībā izmantotas auglīgās novada teritorijas; 

Pastāvīgi  JND 
Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.2.31 Uzraudzīt HES darbību 
-kontrolēta un uzraudzīta HES darbība;  

-samazināta HES kaitīgā ietekme uz vidi līdz minimumam 
Pastāvīgi  JND,  

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets 

R.2.32 
Risināt jautājumus par kritušo 

dzīvnieku utilizēšanu 

-pasākumi iedzīvotāju izglītošanai un informēšanai;  

-pastāvīga sadarbība ar vetārstiem; 
Pastāvīgi JND 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.2.33 

Popularizēt atjaunotās un 

sakārtotās viensētas kā 
nozīmīgu lauku kultūrvides 

elementu 

-  apzinātas un dokumentētas Jaunpils novada esošās un 
bijušās viensētas 

-  izveidota elektroniskā novada enciklopēdija 
-  veikti pasākumi iedzīvotāju izglītošanai vides sakārtošanas 

jautājumos. 

Pastāvīgi JND 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 
privāti līdzekļi 

U.16      Uzlabot enerģētikas infrastruktūru 

R.2.34 

Izmantot alternatīvos 

energoresursus un veicināt 
nozares attīstību 

-alternatīvo energoresursu lietošana; 

-jauni vietējie uzņēmumi alternatīvo energoresursu ražošanā; 
Pastāvīgi JND 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 
privāti līdzekļi 

R.2.35 

Paaugstināt pašvaldības un 

sabiedrisko ēku 
energoefektivitāti 

-realizēti energoefektivitātes projekti pašvaldības un 

sabiedriskajās ēkās; 
2012.-2018.g. JND 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 
privāti līdzekļi 

R.2.36 

Realizēt energoefektivitātes 

projektus daudzdzīvokļu un 
citām ēkām 

-īstenoti vairāki daudzdzīvokļu māju siltināšanas projekti; 2012.-2018.g. JND 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 
privāti līdzekļi 

VP6 Nodrošināta sabiedriskā drošība 

U.20      Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību 

R.2.37 Veicināt pilsonisko atbildību 
-augsta iedzīvotāju atbildības sajūta pret sabiedrisko īpašumu 

un kārtību novadā 
Pastāvīgi JND 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi 

R.2.38 
Pilnveidot preventīvos 

pasākumus 

-regulāri izglītojoši un informatīvi pasākumi par ceļu 
satiksmes, vispārējas drošības un civilās aizsardzības 

jautājumiem;                                             -pastāvīgi reidi 
novada ciemos; 

Pastāvīgi JND 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 
privāti līdzekļi 



 

R.2.39 
Atjaunot un papildināt 
pašvaldības policijas tehnisko 

bāzi  

-bruņu vestes iegāde;  

-kadru skaita palielināšanā; 
Pastāvīgi JND 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.2.40 
Paaugstināt pašvaldības 
policijas darbinieku kvalifikāciju 

-darbinieku dalība kursos un semināros, pieredzes apmaiņas 
braucienos; 

Pastāvīgi JND 
Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.2.41 
Risināt klaiņojošu dzīvnieku 
problēmu 

-klaiņojoši dzīvnieku skaita samazināšanās/pilnīga 
izskaušana; 

Pastāvīgi JND 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.2.42 
Pilnveidot ugunsdrošības 
materiāli tehnisko bāzi 

Atbalstīt Jaunpils brīvprātīgo ugusdzēsēju biedrību   Pastāvīgi JND 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.2.43 

Uzlabot gājēju un 

autobraucēju drošības 
pasākumus posmā gar 

autoceļu P104 (Tukums –
Auce) 

- atrisināt gājēju drošibu ceļu P104 (Tukums- Auce) un Pils 

iela krustojumā; 

- Izbūvēt gājēju celiņu gar autoceļu P104 posmā no Kalna 
ielas līdz Levestes ielai un gar Levestes ielu līdz Mazajai 

skolas ielai 
 

 

2018. JND 
Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

VP7 Pilnvērtīgi izmantots tūrisma potenciāls 
U.1  Izstrādāt tūrisma mārketinga stratēģiju 

 

R.3.1 

Celt vispārējo pakalpojumu 

kvalitāti un speciālistu 
kvalifikāciju 

-tūrisma speciālistu dalība izglītojošos kursos, semināros, 

pieredzes apmaiņas braucienos; 
-konkurētspējīgi tūrisma pakalpojumi; 

Pastāvīgi 
JND, privātais 
sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 
privāti līdzekļi 

R.3.2 

Izpētīt tūrisma tirgu un 

analizēt Jaunpils novada 
potenciālu 

-izmantoti visi tūrisma instrumenti pilnīgai novada tūrisma 
potenciāla apgūšanai; 

Pastāvīgi 
JND, privātais 
sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 
privāti līdzekļi 

R.3.3 
Veidot aktīvas reklāmas 

kampaņas  

-aktuāla informācija novada, pils, kā arī citās mājaslapās; 

-publicitāti veicinošas kampaņas masu medijos; 
Pastāvīgi 

JND, privātais 

sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 
privāti līdzekļi 

R.3.4 
Popularizēt Jaunpili kā vietu 

masu pasākumu rīkošanai 

-Jaunpils novads - populāra un iecienīta vieta dažādu masu 

pasākumu rīkošanai  
Pastāvīgi 

JND, privātais 

sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 
privāti līdzekļi 

R.3.5 
Iesaistīt iedzīvotājus tūrisma 

produktu dažādošanā  

-aktuāla datu bāze ar informāciju un statistiku par novadā 

pieejamajiem tūrisma pakalpojumiem un kultūrvēsturiskajiem 
objektiem, 

-vietējās saimniecības un iedzīvotāji individuāli piedāvā 
inovatīvus un radošus tūrisma pakalpojumus un produktus, 

kas iekļauti tūrisma maršrutos; 

Pastāvīgi 
JND, privātais 

sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

U.2 Palielināt tūristu skaitu un pagarināt tūristu uzturēšanās laiku Jaunpilī 



 

R.3.6 
Izstrādāt piedāvājumu 
individuālajiem tūristiem 

-individuālo tūristu skaita palielināšanās  Pastāvīgi 
JND, privātais 
sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.3.7 
Integrēties reģionālajos 
tūrisma maršrutos 

-Jaunpils novads iekļauts vairumā reģiona tūrisma maršrutu; Pastāvīgi 
JND, privātais 
sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.3.8 
Izstrādāt tūrisma maršrutus 
kājāmgājējiem, velobraucējiem 

-maršruts Kartavkalnos; 

-maršruts Elles kalnos; 

-Jaunpils muižas vēsturiskais centrs 

Pastāvīgi 
JND, privātais 
sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.3.9 
Apvienot esošos tūrisma 
produktus kopējā piedāvājumā 

-izstrādāta un piedāvāta programma „Viena diena Jaunpilī”; 

-plašs tūrisma pakalpojumu un atrakciju klāsts dažādām 
interesantu grupām 

Pastāvīgi 
JND, privātais 
sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 
privāti līdzekļi 

R.3.10 
Izveidot jaunus tūrisma 

objektus 

-izveidotas distanču slēpošanas, nūjošanas, pārgājienu, 

velobraukšanas trases; 
-izveidoti vairāki jauni, interesanti apskates objekti 

- iegādāties un attīstīt Dzirnavu kompleksu kā tūrisma un 

radošas uzņēmējdarbības vietu 

Pastāvīgi 
JND, privātais 

sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

VP8 Attīstīta vietējā uzņēmējdarbība 
U.3  Attīstīt cilvēkresursus 

R.3.11 
Veicināt mājokļu attīstību un 
teritoriju sakārtošanu un 

pilnvērtīgu izmantošanu  

-dzīvojamo platību piešķiršana jauniešiem, māksliniekiem, 
biedrībām un citiem novada potenciālu attīstošiem un 

uzņēmīgiem cilvēkiem/apvienībām 

Pastāvīgi 
JND, privātais 

sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.3.12 
Veidot publiskās atzinības 

sistēmu 
-Apbalvojums „Gada cilvēks” dažādās jomās; Pastāvīgi 

JND, privātais 

sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.3.13 
Rīkot praktiskās uzņēmēju 

dienas 
-regulāri praktiski pasākumi vietējiem uzņēmumiem Pastāvīgi 

JND, privātais 

sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.3.14 Izveidot „biznesa dārzu” 
- uzņēmējdarbības veicināšana un attīstība novadā, 

konsultāciju sniegšana, jaunu uzņēmumu veidošanas 

veicināšana utml. 

      

R.3.15 
Veicināt pieredzes apmaiņu 
starp novada esošajiem un 

potenciālajiem uzņēmējiem 

-ikgadējs uzņēmēju forums;  Pastāvīgi 
JND, privātais 
sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.3.16 

Informēt par uzņēmējdarbības 
uzsākšanas iespējām un 

praktiskas informačijas 
pieejamību. 

-vadlīnijas un praktiski padomi iedzīvotājiem, kuri vēlas 

uzsākt mazo uzņēmējdarbību novadā; 
Pastāvīgi 

JND, privātais 

sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.3.17 

Piesaistīt iniciatīvus bagātus 

cilvēkus novada veidošanā un 
attīstībā 

-plaši akumulēts radošums novada teritorijā; 

-regulāri mākslinieku plenēri; 
Pastāvīgi 

JND, privātais 

sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 
privāti līdzekļi 

U.4 Izstrādāt Jaunpils novada zīmolu 



 

R.3.18 

Piesaistīt māksliniekus un 

vietējos radošos iedzīvotājus 

zīmola veidošanā  

-aktīvas diskusijas par novada tēlu; 
-profesionālu speciālistu piesaistīšana zīmola izstrādē; 

2012.g. 
JND, privātais 
sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.3.19 
Izveidots novada sauklis un 
izstrādāts logo 

-konkurss novada saukļa un logo izstrādei; 2012.g. 
JND, privātais 
sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.3.20 
Veicināt novadnieku 

pašlepnumu 

-iedvesmojoši stāsti par novada iedzīvotājiem; 

-populāru novadnieku apzināšana un piesaiste novada 

pasākumos un diskusijās; 
-popularizēt Jaunpils novadnieku devumu Jaunpils novadam, 

Latvijai un pasaulei 

Pastāvīgi 
JND, privātais 

sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 
privāti līdzekļi 

R.3.21 

Veicināt vietējo uzņēmumu 

reprezentatīvo materiālu 

izstrādi 

-izmantoti uzņēmumu reprezentatīvos materiālus novada 
kopējā reklamēšanā; 

Pastāvīgi 
JND, privātais 
sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.3.22 
Mērķtiecīgi veidot Jaunpils 

novada tēlu 

-izstrādāts pasākumu kopums mērķtiecīgai Jaunpils novada 

reklamēšanai; 

-popularizēt www.jaunpils.lv lietošanu gan vietējo iedzīvotāju, 
gan citu interesentu vidū; 

Pastāvīgi 
JND, privātais 

sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

U.5 Veicināt sadarbību un starpnozaru komunikāciju 

R.3.23 
Veicināt nozaru pārstāvju 
savstarpējo komunikāciju 

-nozaru pārstāvju tikšanās reizi 3-6 mēnešos; Pastāvīgi 
JND, privātais 
sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.3.24 
Izveidot elektronisku 
informācijas datu bāzi 

informācijas ātrākai nodošanai 

-aktuālās informācijas nodošana uzņēmējiem izmantojot 
virtuālās komunikācijas instrumentus; 

Pastāvīgi 
JND, privātais 
sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.3.25 
Pārstāvēt novada uzņēmēju 
intereses valstiskā līmenī 

-interešu lobēšana valstiskā līmenī; Pastāvīgi 
JND, privātais 
sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.3.26 

Izvietot informāciju par 

vietējiem uzņēmējiem mājas 

lapā 

-baneri un cita saistoša un pamanāma informācija par 

uzņēmēju piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem 

www.jaunpils.lv 

Pastāvīgi 
JND, privātais 
sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

U.6 Veicināt specializētas, augsti produktīvas un konkurētspējīgas lauksaimniecības attīstību 

R.3.27 

Veicināt informācijas 

sniegšanu, izglītošanu, 
pieredzes apmaiņu un 

kooperāciju 

- aktuālās informācijas nodošana lauksaimniekiem, 
- regulāras tikšanās, pieredzes apmaiņa 

Pastāvīgi 
JND, privātais 
sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

R.3.28 
Sniegt atbalstu lauku 
saimniecībām to darbības 

dažādošanai 

- aktuālās informācijas nodošana lauksaimniekiem, 
zemniekiem 

- tikšanās, pieredzes apmaiņa 

Pastāvīgi 
JND, privātais 
sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, valsts 
budžets, fondu līdzekļi, 

privāti līdzekļi 

 

 

http://www.jaunpils.lv/
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