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 JAUNPILS NOVADA PRIEKŠSĒDĒTĀJAS PRIEKŠVĀRDS 
Kopš Latvijas 

neatkarības atgūšanas 

ir pagājuši 20 gadi. Par 

saimniekošanu savā 

zemē – nav tik gludi 

gājis kā tautas dziesmā 

teikts, jo pie dzīvītes 

vajadzēja arī čaklas 

rokas, gudras galvas, laba, gudra padomiņa. 

Ar 2009.gada pašvaldību vēlēšanām ir iedibināta 

jauna vietējās varas politiskā struktūra – Jaunpils 

novadu veido Jaunpils un Viesatu pagasti. 

 Pašvaldībā viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir 

palīdzēt visu vecumu cilvēkiem pienācīgi 

sagatavoties pārmaiņām un tās pārvaldīt, 

nodrošināties ar pareizām prasmēm un zināšanām, 

jo vēlamies pozitīvas pārmaiņas sev apkārt. 

Jaunpils novada pastāvēšana un ilgtermiņa attīstība 

ir mūsu pašu iedzīvotāju rokās, mūsu spēkos un 

interesēs. 

Vissvarīgākā stiprā īpašība ir novada cilvēku spēja 

strādāt kopā – kopējam Labumam. Šī spēja ir 

sociālais kapitāls, ķīla veiksmīgai darbībai un 

attīstībai. Risināmo jautājumu ir daudz - zemes 

izmantošana, atkritumu savākšana, vides 

aizsardzība, nodarbinātība, iedzīvotāju līdzdalība 

lēmumu pieņemšanā, vēlēšanās, sportā, 

pašdarbībā, mūžizglītībā, pakalpojumu sniegšanā, 

dzīves telpas uzkopšanā, saglabāšanā un 

uzlabošanā.  

Jaunpils novadā sabiedriski aktīvi un pozitīvi 

domājoši iedzīvotāji ir stabilitātes un attīstības 

garants. Viņi zina, ka nevar vienkārši nīkt 

bezdarbībā un gaidīt labklājību: vienkārši ir jāstrādā 

kopā, lai labklājību sasniegtu. Novadā iedzīvotāji 

risina jautājumus, nevis uzbrūk cits citam. Visi 

iedzīvotāji cits ar citu nav vienisprātis, ir arī 

nesaskaņas, bet ar nesaskaņām tiek galā civilizētā 

veidā un rezultāti neliek ilgi sevi gaidīt. 

Visefektīvākais veids, kā virzīties uz konstruktīvu 

vietējo attīstību, ir sadarbība problēmu risināšanā. 

Sadarbība ir iespaidīgs līdzeklis, lai panāktu to, ko 

grib, strādājot ar citiem kopā. 

Dzīves kvalitāte un stipra vietas izjūta ir dzīvei 

nepieciešamas vērtības, kas uztur iedzīvotājus un 

balsta vietējo ekonomiku, saglabā un uzlabo dzīves 

telpu, jo parasti augsta dzīves kvalitāte veicina 

uzņēmējdarbību. 

Mēs darbojamies, lai Jaunpils novads arvien 

nostiprinās par vietu ar labu skolu, tīru gaisu un 

ūdeni, drošu un pievilcīgu vidi darbam, dzīvei un 

atpūtai, par vietu, ko mēs un mūsu bērni ar 

lepnumu saucam par savām Mājām. 

Paldies par kopdarbību. Lai piepildās mūsu vēlmes 

vislabākajā veidā un uz katra soļa gadās brīnumaina 

veiksme. 

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja  

Ligita Gintere 

 

  



 4 
 

SAĪSINĀJUMI 
AP   Attīstības programma 
AS   Akciju sabiedrība 
CSP   LR Centrālā statistikas pārvalde 
CSP  Centrālā statistikas pārvalde 
DUS  Degvielas uzpildes stacija 
EK  Eiropas Komisija 
ELFLA    Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
ELGF   Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds 
ERAF   Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
ES  Eiropas Savienība 
ESF   Eiropas Sociālais fonds 
EZF  Eiropas Zivsaimniecības fonds 
ha   Hektārs 
HES  Hidroelektrostacija 
iedz./km2 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru 
IZM   Izglītības un zinātnes ministrija 
IT  Informācijas Tehnoloģijas 
KF   Kohēzijas fonds 
Km  Kilometrs 
km2   Kvadrātkilometrs 
LAD   Lauku atbalsta dienests 
LIZ   Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
LR   Latvijas Republika 
LVĢMC  Latvijas Valsts Ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
LVL  Latvijas lats 
MK   Ministru kabinets 
NAP  Nacionālais Attīstības plāns 
NACE Nomenclature Générale des Activités Économiques dans les Communautés Européennes (no 

franču val., EU klasifikācijas sistēma) 
NR  Numurs 
NVA  Nodarbinātības Valsts Aģentūra 
NVO  Nevalstiskā organizācija 
PII   Pirmsskolas izglītības iestāde 
PMLP  Pilsonības un Migrācijas Lietu pārvalde 
SIA   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
SMS  Short messaging service (no angļu val.) 
SVID  Stiprās un vājās puses, iespējas un draudi 
TIC   Tūrisma informācijas centrs 
VAS LM  Valsts akciju sabiedrība Latvijas Meži 
VKPAI   Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
VRAA   Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
VUGD  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
VZD  Valsts Zemes dienests 
Z/S  Zemnieku saimniecība 
ZA   Ziemeļaustrumi  
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Ilgtspējība 

Cilvēki 

Daba 

Pakalpojumi 

Infrastruktūra 
Uzņēmējdarbība 

Publiskā pārvalde 

IEVADS 
Jaunpils novada Attīstības programma ir vidēja termiņa 
politisks dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums 
ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības programma sastāv 
no novada esošās situācijas un SVID analīzes, stratēģiskā 
daļas, rīcības plāna un programmas īstenošanas uzraudzības 
stratēģijas.  

Dokumentā noteikta novada attīstības vīzija, noteikti attīstības 
virzienu stratēģiskie mērķi un izvirzīti konkrēti uzdevumi un 
rīcības uzstādīto mērķu sasniegšanai. 

Attīstības programmas struktūra veidota balstoties uz piecām 
svarīgākajām novada attīstības vērtībām: cilvēki, daba, 
pakalpojumi, infrastruktūra, publiskās pārvaldes un 
uzņēmējdarbība. Visas šīs nozares ir cieši saistītas un to 
atsevišķa attīstība veido ilgtspējīgu, pievilcīgu un 
konkurētspējīgu novadu gan sociālā, gan ekonomiskā 
aspektā. 

Jaunpils novada Attīstības programma ir pamats novada 
domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai, kā arī var 
kalpot par pamatu vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei. 
Programmai jākļūst par praktisku vadības un kontroles 
instrumentu pašvaldības attīstībai. 

  

2010. gads 

• stiprās puses 
• vājās puses 
• iespējas 
• draudi 

Pašreizējā  
situācija 

• vīzija 
• prioritātes 
• mērķi 
• uzdevumi 

Strēģiskā  
daļa 

 
• darbības un  

projekti 
• atbildības 
• finanšu avoti 

Rīcības  
plāns 

2018. 
gads 
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PAŠREIZĒJĀ 
SITUĀCIJA 
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NOVADA VIZĪTKARTE 
Jaunpils novads atrodas apvidū, kur Zemgales 
līdzenums pakāpeniski pāriet paugurotā 
Austrumkursas augstienē. Teritorijai raksturīgs 
viegli paugurains reljefs. Jaunpils novads robežojas 
ar Dobeles, Tukuma, Kandavas un Brocēnu 
novadiem. Novads izveidots 2009.gadā, 
apvienojoties Jaunpils un Viesatu pagastiem.  

Attēls 1: Novada novietojums Latvijā 

 
Novada teritorijas platība: 209,5 km2 

Iedzīvotāju skaits1: 2738 

Iedzīvotāju blīvums: 13,1 iedz./km2 

 Administratīvais centrs: Jaunpils 

Tabula 1: Teritoriju raksturojošie galvenie rādītāji 

 

Izglītība: Jaunpils novadā ir Jaunpils vidusskola, 
kurā 2011./2012.gadā mācības uzsāka 367 skolēni. 
Skola piedāvā plašu un daudzpusīgu interešu 
izglītības programmu un tajā kopš 2009.gada 
darbojas arī bērnu dienas centrs „Zemenīte”. 
Novadā mūžizglītības aktivitātes organizē biedrība 
Jaunpils reģionālās attīstības centrs „Rats” 

Kultūra un sports: Novada kultūras dzīvi koordinē 
pašvaldības aģentūra „Jaunpils”, kuras sastāvā 
ietilpst Jaunpils un Viesatu kultūras nami, Jaunpils 
un Viesatu bibliotēkas, kā arī Jaunpils muzejs. 
Novadā ir plašs kultūras pasākumu kopums un 
darbojas Sporta nams. 
                                                
1 PMLP, dati uz 2011.01.07. 
2 2010.g. publiskais gada pārskats, Jaunpils novada 
dome 

Dabas resursi: Mežu platības aizņem 37% no 
kopējās teritorijas. Caur novadu tek vairākās upītes 
(Bikstupe, Rūšu strauts u.c.) un atrodas vairāki 
ezeri (Apsauju, Brandavu, Mellīzeris, Dambjakroga 
ezers u.c.). Jaunpils pagasta teritorijā savu 
tecējumu sāk Ventas lielākā pieteka Abava, 
savukārt Viesatu pagasta teritoriju šķērso Viesatas 
upes ieleja.  

Kultūrvēsturiskais mantojums:  

Novadā ir bagāts kultūrvēsturiskais mantojums ar 
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļiem – Jaunpils 
baznīca, Jaunpils viduslaiku pils, Jaunpils muižas 
parks, Dievkalns un Veckuipju pilskalns, kā arī 
vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi. Jaunpils 
novada kultūrvēsture saistīta ar izciliem 
novadniekiem – folklorists Krišjānis Barons, 
gleznotājs Hugo Grotuss, rakstnieki Kārlis Ieviņš un 
Jānis Jaunsudrabiņš, komponisti Voldemārs Linde 
un Oskars Šepskis, tēlniece Olita Nigule, dzejnieki 
Jānis Pavasaris un Elmārs Augusts Rumba. 
Transporta infrastruktūra: Novada teritoriju 
šķērso valsts reģionālās nozīmes autoceļš P104 
Tukums – Auce, savukārt tuvākais valsts galvenais 
autoceļš A9 Rīga – Liepāja atrodas 8 km attālumā.  

Uzņēmējdarbība: Novada teritorijā ir izteikta 
lauksaimnieciskā ražošana. Galvenās specializācijas 
nozares ir graudaugu (kvieši, mieži, rapsis) 
audzēšana un piena – gaļas lopkopība. Daļa 
zemnieku saimniecību darbojas netradicionālās 
lauksaimniecības jomā – bioloģiskā lauksaimniecība, 
lauku tūrisms, zivkopība, biškopība. Novadā 
darbojas dažādu nozaru rūpniecības uzņēmumi. 

Nodarbinātība: 2011.gada 28. februārī reģistrēto 
bezdarbnieku skaits3 Jaunpils novadā bija 192 jeb 
10,4% 

Teritorijas attīstības indekss: Teritorijas 
attīstības indekss ir vispārīgs rādītājs, kas parāda 
augstāku vai zemāku attīstību no vidējā valsts 
sociālekonomiskā attīstības līmeņa. Attīstības līmeņa 
indekss pēc 2010.gada datiem, salīdzinot ar 
2009.gada vidējiem rādītājiem ir 0,039, savukārt 
salīdzinot ar 2009.gada datiem4 ir 0,204. Starp 109 
Latvijas novadiem Jaunpils novads ieņem 46.vietu. 

                                                
3 NVA, dati uz 2011.28.03,  
4MK noteikumi Nr. 318, 2.pielikums – Teritorijas 
attīstības indekss novadiem 

Teritoriālā 
vienība 

Jaunpils 
pagasts 

Viesatu 
pagasts 

Pagasta centrs Jaunpils Viesatas 
Centra attālums 

līdz Rīgai 
92km 95km 

Platība 151,1 km2 52,4 km2 
Iedz. skaits2 2301 414 

Iedz. blīvums 15,2 iedz./km2 7,9 iedz./km2 
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CILVĒKI: IEDZĪVOTĀJU RAKSTUROJUMS 

Apdzīvojuma blīvums un struktūra 
Iedzīvotāju skaits5 Jaunpils novadā uz 01.07.2010 
bija 2738. Lielākais iedzīvotāju skaits ir Jaunpils 
pagastā – 2319, savukārt Viesatu pagastā tas ir 
419.  

Novada apdzīvojuma struktūru veido vairāki ciemi. 
Jaunpils pagastā tie ir Jaunpils, Leveste un Jurģi, 
savukārt Viesatas pagastā – Viesatas un Rāvi.  

Tabula 2: Iedzīvotāju skaits un apdzīvojuma blīvums 

 Salīdzinot ar apkārtējiem novadiem, Jaunpils 
novada apdzīvojuma blīvums ir viszemākais no 
visiem. Kopumā tas ir 2,6 reizes zemāks kā vidējais 
iedzīvotāju blīvums Latvijā (34,5). Tomēr pozitīva 
tendence ir rādītājs, ka Jaunpils novada 
apdzīvojuma blīvums 2011.gadā nav samazinājies 
salīdzinot ar 2010.gadu, kamēr visos apkārtējos 
novados un Latvijā tas ir sarucis.  

Attēls 2: Iedzīvotāju blīvums apkārtējos novados 

 

Iedzīvotāju skaita dinamika 
Salīdzinot iedzīvotāju skaitu 2006.gadā un 
2011.gadā, līdzīgi kā lielākā daļā Latvijas tam ir 
tendence samazināties, tomēr izmaiņas ir salīdzinoši 
nelielas un nav radikālas. Piecu gadu laikā novada 
iedzīvotāju skaits6 samazinājies par 223 
iedzīvotājiem. Vidējais iedzīvotāju skaits 2009.g. 
bija 2782, bet 2010.gadā – 2742. 

Arī apkārtējo novadu iedzīvotāju skaita dinamika 
pēdējos gados bijusi negatīva. Iedzīvotāju skaita 
ziņā Jaunpils novads, salīdzinot ar apkārt esošajām 
pašvaldībām, ir vismazākais. Tukuma novads ir 12 
reizes lielāks (33278 iedzīvotāji), Kandavas novads 

                                                
5 PMLP 
6 LR CSP 

– 3,6 reizes lielāks (9906 iedzīvotāji), Dobeles 
novads – 8,8 reizes lielāks (24260 iedzīvotāji), 
savukārt Brocēnu novads – 2,6 reizes lielāks 
(7036).  

Attēls 3: Iedzīvotāju skaita dinamika 

Jaunpils novadā7 2009.gadā noslēgtas 10 laulības, 
šķirta nav neviena laulība. Dzimušo skaits 20, 
savukārt mirušo skaits 28. Dabiskais pieaugums -8.  

Savukārt pēc pašvaldības datiem 2010.gadā 
Jaunpils novada dzimtsarakstu nodaļā veikti 20 
dzimšanas reģistri, 22 miršanas reģistri un 27 
laulību reģistri (t.sk. 5 laulības baznīcā). Dabiskais 
pieaugums arī 2010.gadā saglabājies negatīvs (-2), 
tomēr ar tendenci uzlaboties salīdzinājumā ar 
2009.gada rādītāju.  

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo 2009.gadā 
bija -53 (iebraukušo skaits 40, izbraukušo skaits 
93). Savukārt 2010.gadā migrācijas saldo rādītājs 
palielinājās līdz -11 (iebraukušo skaits 65, 
izbraukušo skaits 76). Tas liecina par pozitīvu 
tendenci, jo izbraukušo iedzīvotāju skaits 
salīdzinājumā ar iebraukušo samazinās.  

Apkārtējo novadu ilgtermiņa migrācijas saldo 
rādītājs, līdzīgi kā Jaunpils novadā, lielākoties bijis 
negatīvs. 2010.gadā tas ir bijis -129 - Brocēnu 
novadā, 42 – Dobeles novadā, -64 - Kandavas 
novadā, bet -130 – Tukuma novadā. Lielākajā daļā 
apkārtējo novadu, izņemot Dobeles un pašu 
Jaunpils novadu, salīdzinot ar 2009.gadu, tas ir bijis 
negatīvs.  

Nacionālais sastāvs 
Saskaņā ar LR Naturalizācijas pārvaldes informāciju 
uz 01.01.2011 Jaunpils novadā ir 2643 pilsoņi, 97 
nepilsoņi un 5 ārvalstnieki. Pēc nacionālā sastāva 
2534 iedzīvotāji pēc tautības ir latvieši, 60 lietuvieši, 
71 krievs, 42 baltkrievi un 38 pārējo tautību 
pārstāvji.  

 

                                                
7 LR CSP 
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Vecuma un dzimuma struktūra 
Saskaņā ar LR Iedzīvotāju Reģistra datiem8 uz 
01.01.2011., Jaunpils novadā no 2745 iedzīvotājiem 
1351 jeb 49,22% ir vīrieši un 1394 jeb 50,78% ir 
sievietes. Sadalījums pa vecuma grupām ir 
sekojošs: 

• Līdz darbaspējas vecumam: 397 
• Darbaspējas vecumā: 1839 
• Virs darbaspējas vecuma: 509 

 

Attēls 5: Vecuma un dzimuma struktūra 

 

Jaunpils novadā kopumā ir 506 bērni līdz 18 gadu 
vecumam. 151 bērns ir vecumā līdz 6 gadiem, un 
355 bērni vecumā no 7 līdz 18 gadiem. 435 no 
visiem bērniem tiem ir reģistrēti Jaunpils pagastā, 
bet 71 Viesatu pagastā. 

                                                
8 PLMP 

Demogrāfiskā slodze 
Jaunpils novada demogrāfiskā slodze9 2011.gadā 
bija 491, kas ir mazāka kā vidējais rādītājs valstī 
(520). Salīdzinot ar kaimiņu pašvaldībām, Jaunpils 
novada rādītājs ir vismazākais. Brocēnu novadā tas 
ir 491, Dobeles – 510, Kandavas – 535, bet Tukuma 
– 533. 

Demogrāfiskā slodze ir iedzīvotāju vecumstruktūru 
raksturojošs rādītājs - darbspējas vecumu 
nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji 
uz 1 000 personām darbspējas vecumā.  

Nodarbinātība 
Uz 2011.gada 28. februāri reģistrēto bezdarbnieku 
skaits10 Jaunpils novadā bija 192 jeb 10,4%, no 
kuriem 85 jeb 44,27% ir sievietes un 107 jeb 
55,73% ir vīrieši. Salīdzinot ar reģistrēto bezdarba 
līmeni valstī (11,1%), Jaunpils novadā tas ir 
zemāks, savukārt attiecībā uz kopējo bezdarba 
līmeni Rīgas reģionā (8,2%) - tas ir augstāks.  

Tabula 3: Bezdarbniekus raksturojošie rādītāji 

 
70 no 192 ir ilgstošie bezdarbnieki. 9 no reģistrēto 
bezdarbnieku izglītības līmenis ir augstākā izglītība, 
60 – profesionālā izglītība, 49 – vispārējā izglītība, 
57 – pamatizglītība un 17 – zemāka par 
pamatizglītību. 182 reģistrēto bezdarbnieku izglītību 
ieguvuši latviešu valodā, 2 ir valsts valodas 
augstākā pakāpe, 1 – valsts valodas vidējā pakāpe, 
7 nav valsts valodas atestācijas. 

 

                                                
9 LR CSP  
10 NVA, dati uz 2011.28.03 
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Attēls 7: Nacionālais sastāvs 
 

Attēls 4: Nacionālais sastāvs 
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Attēls 8: Apdzīvojuma struktūra 
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DABA: VIDES UN KULTŪRVĒSTURISKO VĒRTĪBU 
RAKSTUROJUMS 

Ģeogrāfiskais novietojums un reljefs 
Jaunpils novads atrodas 80km attālumā no Rīgas, 
30km attālumā no Tukuma un 20km attālumā no 
Dobeles. Novads robežojas ar Dobeles novadu, 
Tukuma novadu, Kandavas novadu un Brocēnu 
novadu. Jaunpils novads iekļauts Rīgas reģionā. 
Teritorijai raksturīgs viegli paugurains reljefs. 

Ūdens resursi 
Jaunpils novads ietilpst Ventas un Lielupes upju 
baseinu apgabalos. Novada teritorijai cauri tek 
vairākas upes – Abava, Viesata, Bikstupe, Rūšu 
strauts un citas mazākas upītes. Teritorijā ir vairāki 
ezeri – Apsauju ezers, Bautēlis, Brandavu ezers, 
Brencis, Dambjakroga ezers, Glūdainis un citi. 
Jaunpils centrā atrodas dzirnavu dīķis (11,3ha), 
Viesatās – dzirnavezers (3ha). 

Zemes dzīļu krājumi un ģeoloģiskie procesi 
Saskaņā ar Latvijas Valsts Vides, Ģeoloģijas un 
Meteoroloģijas centra datiem par 2009.gadu, 
Jaunpils novada teritorijā kā izmantojamo derīgo 
izrakteņu atradnes norādītas smilts (Miltiņkalns un 
Libārtiņi), smilts – grants (Libārtiņi) un kūdras 
(Lestenes – Enavas purvs) atradnes.11  

Attēls 9: Zemes resursi 

 

 Zemes resursi 
Novada kopējā teritorijas platība ir 20937,7 ha, no 
kuriem 687,8ha ir pašvaldības īpašumā un 
valdījumā. Saskaņā ar VZD datiem uz 01.01.2011 
par zemes sadalījumu pa nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu grupām un zemes lietošanas 
veidiem, Jaunpils novada teritoriju sastāda 10981,5 
ha jeb 52% lauksaimniecībā izmantojamā 
                                                
11LVĢMC 

 

zeme (tai skaitā 9605,4ha aramzemes, 112,7 ha 
augļu dārzu, 432,5 ha pļavu un 830,9 ha ganību). 
7732 ha jeb 37% no novada teritorijas veido 
meži, 234,3 ha jeb 1% krūmāji, 114,3 ha jeb 1% 
purvi. Ūdens objektu zeme kopumā sastāda 486,2 
ha jeb 2% no visas novada teritorijas, kas ir 460 ha 
zeme zem ūdeņiem un 26,2 ha zeme zem zivju 
dīķiem. 304,2 ha jeb 2% teritorijas ir zeme zem 
ēkām un pagalmiem savukārt 405,9 ha jeb 2% ir 
zeme zem ceļiem. 679,3 ha jeb 3% teritorijas ir 
pārējās zemes.  

Piesārņotās vietas 
Saskaņā ar VA „Latvijas vides, meteoroloģijas un 
ģeoloģijas aģentūras datiem” Jaunpils novada 
teritorijā atrodas 1 piesārņota vieta - Z/S "Joži" 
teritorija, bijusī meliorācijas pārvaldes DUS. Veicot 
celtniecības darbus, vizuāli konstatēts grunts 
piesārņojums ar naftas produktiem. Piesārņotā 
teritorija atrodas 100m no Jaunpils Dzirnavu ezera.  

Kā potenciālās piesārņojuma vietas novadā 
norādītas 9 teritorijas:  

• Jurģu DUS "Rogās" (Nr. 90568/3227),  
• DUS "Saule" (Nr. 90568/3226),  
• Degvielas izsniegšanas stacija Jaunpilī (Nr. 

90568/3225), 
• Darbnīcu teritorija Levestē (Nr. 

90568/3224),   
• DUS „Leveste” (Nr. 90568/3223), 
• Sadzīves atkritumu izgāztuve 

"Vecvagares" (Nr. 90568/3326),  
• Sadzīves atkritumu izgāztuve "Sviļi" (Nr. 

90568/3325), 
• Bijusī DUS mehānisko darbnīcu teritorija 

Viesatos, (Nr. 90908/3295),   
• Bijusī kodinātava un pesticīdu noliktava 

Viesatos (Nr. 90908/3294). 
 
Kā vietas, kas nav potenciāli piesārņotas, bet ir 
bijušas uzskaitē, norādītas sekojošas: 

• Sadzīves atkritumu izgāztuve "Brieži" (Nr. 
90908/3293),  

• A/s „Jaunpils pienotava” teritorija (Nr. 
90568/4931),  

• Minerālmēslu glabātuve pie "Zutēniem" (Nr. 
90568/3230),  

• Šķūnis "Baltais Centrā" (Nr. 90568/3228) 
 

52% 37% 

1% 

1% 2% 2% 2% 3% 

LIZ
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Krūmāji

Purvi

Ūdens

Apbūve

Ceļi

Pārējās zemes

http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/pls/PPV_PCKG_WWW.VTA_VIEW?pn_vta_id=2783
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Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti 
Jaunpils novadā atrodas aizsargājamā dabas 
teritorija - Kartavkalna ieleja (kods – 9040), kas 
ir aizsargājams dabas piemineklis kopš 2005.gada.  

Kā aizsargājami koki Jaunpils novadā norādīti 50 no 
kuriem 48 atrodas Jaunpils pagasta teritorijā, bet 2 
Viesatu pagastā. 25 koku aizsardzības kategorija ir 
dižkoks, 23 – potenciālais dižkoks un 2 – retais 
svešzemju sugas koks. Jaunpils novada teritorijā 
atrodas sekojoši mikroliegumi: 

• Meža zemes, mikrolieguma kods 500, 
platība 25,8 ha, Jaunpils pagasts, VAS LM 
īpašums; 

• Abavas upes augšteces kreisajā krastā uz 
ZA no Jaunpils, pie Palansu ezera, 
mikrolieguma kods 1346, Jaunpils pagasts, 
Latvijas Valsts īpašums, 177,9 ha; 

• Mikrolieguma kods – 507, Viesatu pagasts, 
VAS LM īpašums, platība 12,9 ha. 

• Mikroliegums Nr.83002 ar kopējo platību 
6,7 ha, īpaši aizsargājamai putnu sugai 
Mazajam ērglim (Aquila pomarina). 

Kultūrvēsturiskie objekti 
Saskaņā ar Valsts Kultūras un Pieminekļu 
aizsardzības inspekciju, Jaunpils novadā atrodas 11 
valsts nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekļi un 4 
vietējas nozīmes pieminekļi. Nozīmīgākie 
kultūrvēsturiskie objekti Jaunpils novadā ir Jaunpils 
baznīca, Jaunpils pils, Jaunpils ūdensdzirnavas, 
Jaunpils parks.  

JAUNPILS BAZNĪCA – baznīca celta laika posmā no 
1592. gada līdz 1938. gadam. Galveno dekoratīvo 
akcentu Jaunpils baznīcā veido greznais altāris un 
kancele. Abi tie iekļauti valsts nozīmes mākslas 

pieminekļu sarakstā kā vērtīgi XVII gs. dekoratīvās 
mākslas priekšmeti. Jaunpils baznīcas altāris un 
kancele ir viens no greznākajiem baznīcu 
iekārtojuma ansambļiem Kurzemes luterāņu 
baznīcās. Nozīmīgs ir baznīcas zvans ar unikālu 
rotājumu, kā arī baznīcas altārglezna.  

JAUNPILS PILS -  Celta 1301. gadā. Tipiska pils – 
cietoksnis. Viena no retajām Livonijas ordeņa laika 
pilīm Latvijā, kas lieliski saglabājusies līdz mūsu 
dienām, bez tam maz mainījusi savu sākotnējo 
ārējo izskatu. Pilij daudz interesantas detaļas, kas 
piesaista uzmanību un fantāziju – velna figūra 
notekcaurules galā, mazās vītņu kāpnītes, 
viduslaiku pils tualetes balkons. Zālē marmora cilnis 
“Madonna ar bērnu”. Bez tam pils vēsture ir īpaši 
interesanta un atspoguļo daudzas slavenas 
Kurzemes vēstures lappuses. 

JAUNPILS ŪDENSDZIRNAVAS - celtas 1802.(1803.) 
g. Pilnībā saglabājušās visas iekārtas – apstājušās, 
reāli strādājušas dzirnavas. Te apskatāmas gandrīz 
visas malšanas ierīces. 

JAUNPILS PARKS - valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis. Parka teritorijā atrodas vairāki dižkoki: 
ozols – 5,3 m apkārtmērā; bērzs – 2,6 m; osis – 2,5 
– 2,8 m. Parks izveidots barona fon der Rekes 
valdīšanas laikā. Parkā atrodas interesanti apskates 
objekti. 2009. gada vasarā teritorijā uzcelta jauna 
estrāde. 

Kā citi nozīmīgi kultūrvēsturiski un apskates objekti 
novadā minami arī Struteles baznīca, Struteles 
parks, Zviedru mūris, Kartavkalni, Jaunpils baronu 
staļļi, Elles kalni, Jaunpils kapliča, Saulīšu kalns, 
Veckuipju kalns, Dievkalns, Mēra kalns un Viesatu 
HES.

Tabula 4: Aizsargājamie kultūrvēsturiskie pieminekļi 

Nosaukums Veids Atrašanās vieta VKPAI nr. Vērtības grupa 
Jaunpils viduslaiku pils Arheoloģija Jaunpils 2294  Valsts nozīmes 
Jaunpils Karātavu kalns – pilskalns Arheoloģija Jaunpils pagasts 2292  Valsts nozīmes 
Veckuipju pilskalns Arheoloģija Viesatu pagasts 2330  Valsts nozīmes 
Altāris Māksla Jaunpils 4408  Valsts nozīmes 
Kancele Māksla Jaunpils 4409 Valsts nozīmes 
Cilnis „Madonna ar bērnu” Māksla Jaunpils 4411 Valsts nozīmes 
Jaunpils pils apbūve Arhitektūra Jaunpils 6809 Valsts nozīmes 
Parks Arhitektūra Jaunpils 6813 Valsts nozīmes 
Jaunpils luterāņu baznīca Arhitektūra Jaunpils 6812 Valsts nozīmes 
Jaunpils ūdensdzirnavas Arhitektūra Jaunpils 6811 Valsts nozīmes 
Jaunpils pils Arhitektūra Jaunpils 6810 Valsts nozīmes 
Jaunpils Elles kalns – kulta vieta Arheoloģija Jaunpils pagasts 2290  Vietējas nozīmes 
Mazkursenieku senkapi Arheoloģija Jaunpils pagasts 2291 Vietējas nozīmes 
Sveikuļu senkapi Arheoloģija Jaunpils pagasts 2293  Vietējas nozīmes 
Dieva kalns – kulta vieta Arheoloģija Viesatu pagasts 2331  Vietējas nozīmes 
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PAKALPOJUMI: SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS 
RAKSTUROJUMS 
Izglītība 
Jaunpils novadā ir Jaunpils vidusskola, kas ir 
vienīgā izglītības iestāde novada teritorijā. 
2011./2012.gada mācību gadu uzsāka 367 skolēni, 
no kuriem 35 sāka mācības 1.klasē, 107 – 2.-
4.klasē, 124 – 5.-9.klasē un 51 skolēns – 
vidusskolā. Savukārt 26 bērni uzsāka mācības 5 
gadīgo vecuma grupā, bet 24 bērni – 6 gadīgo 
vecuma grupā. Skolā strādā 29 pedagogi.  

 

Salīdzinot ar 2010./2011.gada mācību gadu, kad 
mācības uzsāka 351 bērns, skolēnu skaitam ir 
tendence palielināties.   

Attēls 10: Skolēnu sadalījums 

 

Ar 2009.gada septembri vispārējās vidējās izglītības 
programmas vispārizglītojošā virziena programmā 
iekļauts priekšmets - tūrisma komerczinības ar 
pašas skolas izstrādātu standartu un programmu. 
Padziļināti tiek mācīta angļu valoda, vairāk stundu ir 
paredzētas sporta nodarbībām. Kā otrā svešvaloda 
tiek mācīta krievu valoda, ja skolēni vēlas, 
fakultatīvi var apgūt papildus arī vācu valodu. 

Skola ir Veselību veicinošo skolu projekta 
dalībskola. Skola piedāvā fakultatīvās nodarbības 
veselības mācībā 1.-3.klasēm un 5.-8.klasēm. No 
pašiem pirmsākumiem skola iesaistījusies projektā 
„Virtuālā enciklopēdija”. Arī šajā mācību gadā  
skolotājiem un skolēniem ir iespēja piedalīties 
starptautiskā projektā  COMENIUS. Projekts tika 
uzsākts 2009.gada septembrī un turpināsies divus 
gadus. Projektā iesaistītas partnerskolas no 
Lietuvas, Ungārijas, Polijas, Vācijas un Austrijas. 
Turpinās sadarbība ar Suolahti skolu Somijā un 
Mahtras ģimnāziju Tallinā, Igaunijā, Kelmes 
vidusskolu Lietuvā. 

Skolēniem ir iespēja iegūt B kategorijas 
autovadītāja apliecību un apgūt programmas 
„Komerczinības vidusskolēniem”, „Panākumu un 
veiksmes skola”. Skolēni var saņemt konsultācijas 
karjeras izglītībā. Jaunpils vidusskola piedāvā arī 
plašu un daudzpusīgu interešu izglītības 
programmu. 

Jaunpils vidusskolas skolēni un kolektīvi regulāri 
piedalās Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 
rīkotajās skatēs un konkursos. 2010./2011.m.g. 
skola kopumā piedalījās 20 ārpusskolas pasākumos 
un skatēs,15 godalgotas vietas. 

2009.gada novembrī darbību uzsāka bērnu dienas 
centrs „Zemenīte ” pirmsskolas bērniem no 2 līdz 
5 gadu vecumam. 2011./2012.mācību gadā centru 
apmeklē 32 bērni. 

Mūžizglītība 
Jaunpils novadā mūžizglītības pakalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem organizē biedrība Jaunpils 
reģionālās attīstības centrs „Rats”. Biedrība 
veiksmīgi darbojas jau desmito gadu. Šajā laikā, 
paplašinot telpas un iegūstot jaunu 
materiāltehnisko aprīkojumu, ir veiksmīgi 
attīstījusies biedrības darbība, piesaistot aizvien 
jaunus apmeklētājus, klausītājus un aktīvistus, 
sākot attīstīt brīvprātīgo kustību Jaunpilī.  

50 

142 

124 

51 

61 

104 

118 

68 

49 

84 

133 

56 

Pirmskola

Sākumskola

Pamatskola

Vidusskola

2009./2010 2010./2011 2011./2012.m.g.

7% 
7% 

9% 

29% 
34% 

14% 
5 gadīgo grupa

6 gadīgo grupa

1.klase

2. - 4. klase
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Attēls 11: Skolēnu skaita dinamika 
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 „Rata” izglītojošā darbība notiek 2 virzienos: 
profesionāli pilnveidojošā un vaļaspriekus attīstošā. 
Galvenā atšķirība starp abiem virzieniem ir sekojoša 
– profesionāli pilnveidojošos kursus beidzot, 
klausītājs saņem Tukuma TIC vai citas attiecīgās 
iestādes izsniegtu sertifikātu par papildizglītības 
iegūšanu, bet, darbojoties vaļaspriekus attīstošajos 
virzienos, dalībnieki pilnvērtīgi pavada savu brīvo 
laiku un gūst jaunas zināšanas, saņemot apliecības, 
bet ne sertifikātus. 

2010./2011. sezonā „Rats” piedāvāja sekojošus 
mūžizglītības kursus: angļu un vācu valodas apguve 
dažādiem līmeņiem, angļu valoda pirmskolas 
vecuma un 1.,2.klašu skolēniem, estētikas skola 
pirmskolas vecuma bērniem, datorzinību kursi un 
dārzkopības nodarbības, floristikas, jogas, 
psiholoģijas un citas nodarbības.  

Apmācības nodarbības amatniecībā saviem biedriem 
organizē arī biedrība „Dzīpars”. 

Veselības un sociālā aprūpe 
Jaunpils novada Jurģu ciemā darbojas Jurģu 
feldšeru punkts, Jaunpilī Ģimenes ārstu 
prakse. Zobārstniecības pakalpojumi 
iedzīvotājiem pieejami Jaunpilī, darbojas arī aptieka.  

Jurģu feldšerpunktā pieejama neatliekamā 
medicīniskā palīdzība, var veikt dažāda veida 
vakcinācijas un citas procedūras. Iestāde ir 
sertificēta ar vienu feldšeri – ārsta palīgu. 
2010.gadā feldšerpunktā reģistrēti 402 ambulatorie 
pacienti, no kuriem 84 gadījumos sniegta 
neatliekamā palīdzība. Slimnieki tiek pieņemti gan 
stacionāri, gan mājas vizītēs.  

Sociālos pakalpojumus pašvaldībā nodrošina 
Sociālais dienests. Sociālā dienesta darbu ikdienā 
veic trīs darbinieki: sociālā dienesta vadītājs, 
sociālais darbinieks darbam ar bērniem un ģimenēm 
un mājas aprūpes darbinieks. Darbinieku izglītības: 
sociālā dienesta vadītājam ir augstākā sociālā 
darbinieka izglītība, darbiniekam darbam ar bērniem 
un ģimenēm ir augstākā sociālā pedagoga izglītība, 
mājas aprūpes darbiniekam ir medmāsas izglītība. 

2010.gadā trūcīgas ģimenes (personas) statusā 
esošajiem pabalstos izlietoti 85807 LVL (kopā 163 
ģimenes, 542 personas ģimenēs). 

Pēc Jaunpils novada Bāriņtiesas datiem, 2010.gada 
31.decembrī bērnu skaits, kuri atradās 
ārpusģimenes aprūpē bija 13, savukārt adoptējamo 
bērnu skaits bija 4. Kopumā 2010.gadā pašvaldībā 
bija 13 audžuģimenes. 

Kultūra, sports un sabiedriskās aktivitātes 
Novada kultūras dzīvi koordinē pašvaldības 
aģentūra „Jaunpils”, kuras sastāvā ietilpst Jaunpils 
un Viesatu kultūras nami, Jaunpils un Viesatu 
bibliotēkas, kā arī Jaunpils muzejs. Novadā ir plašs 
kultūras pasākumu kopums un darbojas Sporta 
klubs. 

Jaunpils kultūras nams, kopš 1973.gada maija 
atrodas kultūrvēsturiskā objektā Jaunpils Pilī. 
Kultūras namā ir zāle ar 325 sēdvietām, kamīna 
telpa un laulību zālīte. Vasaras sezonas 
pasākumiem Jaunpils parkā uzcelta brīvdabas 
estrāde. 2010.gadā norisinājās 30 dažādi pasākumi, 
kuru apmeklētāju skaits bija no gan sākot no 
dažiem desmitiem līdz pat vairākiem simtiem. Kā 
visvairāk apmeklētākie pasākumi minami sekojošie: 
Jaungada karnevāls (400 apmeklētāji), Aerobikas 
festivāls (600 apmeklētāji), Pavasara gadatirgus 
(350 apmeklētāji), Zaļumballe (370 apmeklētāji), 
Netradicionālās kopienu spēles (400 apmeklētāji) 
un Viduslaiku svētki Jaunpils pilī un Jaunpagastu 
salidojums (500 apmeklētāji).  

Aģentūras paspārnē darbojas vairāki 
amatiermākslas pulciņi – Jaunpils jauktais koris, 
vokālais ansamblis „Vocalica”, Jauniešu deju 
kolektīvs, Vidējās paaudzēs deju kolektīvs, Senioru 
ansamblis „Pīlādzītis”, Senioru līnijdeju grupa 
„Vēlziedes”, Bērnu vokālais ansamblis „Ķipariņi” un 
Lietišķās mākslas biedrība „Dzīpars”.  

Dažādi pasākumi un sabiedriskās aktivitātes 
norisinās arī Viesatu kultūras namā, kurā ir zāle 
ar 300 vietām. Bez tradicionālo pasākumu 
atzīmēšanas, kultūras namā pieejamas dažādas 
amatiermākslas aktivitātes – floristika, vingrošana, 
aerobika pieaugušajiem, sporta klubs un citas 
aktivitātes novada iedzīvotājiem.  

Jaunpils novadā darbojas divas bibliotēkas. 
Jaunpils bibliotēkā izveidots Sabiedriskais 
Interneta pieejas punkts, kurā apmeklētājiem 
pieejami 10 datori ar pastāvīgo un bezvadu 
interneta pieslēgumu, krāsu multifunkcionālā 
iekārta, melnbaltais digitālais printeris – kopētājs un 
skeneris. Jaunpils pagasta bibliotēka atrodas 
Jaunpils pilī. 2010.gadā bibliotēkā pierakstījušies 
329 lasītāji (2009.gadā - 362 lasītāji), no tiem 180 
skolēni. Izsniegtas 12132 vienības (2009.gadā -
7198 vienības) no bibliotēkas fonda, tai skaitā 2477 
grāmatas (2009.gadā – 5513). 2010.gadā bibliotēka 
apmeklēta 7632 reizes (2009.gadā 7592 reizes), no 
tām 4816 reizes bibliotēku apmeklējuši skolēni 
vecumā līdz 18 gadiem. Jau 10 gadus bibliotēkā tiek 
veidota pagasta  un novada avīze "Jaunpils Vēstis" 
no idejas līdz apstrādei datorā un nodošanai 
tipogrāfijā. Uz 2011.gada 1.janvāri bibliotēkas 
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fondā ir 11282 vienības (2010.g. fonds tika 
papildināts ar 200 grāmatām par pašvaldības 
līdzekļiem). 

Viesatu pagasta bibliotēka atrodas Viesatu 
ciema centrā. 2010.gadā bibliotēkas pakalpojumus 
izmantoja 150 iedzīvotāji (2009.gadā - 160 
iedzīvotāji), kopumā sasniedzot 4473 bibliotēkas 
apmeklējumu skaitu (2009.gadā – 4433). Izsniegto 
vienību skaits 2010.gadā bija 5947, bet 2009.gadā 
– 5781. Kopumā bibliotēkas krājumā ir 5791 
vienības. Bibliotēkā regulāri norisinās dažādi 
pasākumi.  

Novadā darbojas Jaunpils muzejs, kas dibināts 
1991.gadā. Jaunpils muzejs vāc un glabā, pēta un 
popularizē Jaunpils kultūrvēsturiskās vērtības. 
Muzeja darbību nosaka muzeja darbības stratēģijā 
noteikti 4 darbības virzieni: 
• Muzeja krājuma pilnveidošana un uzturēšana.  
• Jaunpils novada kultūrvēsturiskā mantojuma 

izpēte, balstoties uz krājumu un citiem 
avotiem. 

• Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu 
pieejamības un popularizēšanas 
nodrošināšana. 

• Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar 
Jaunpils pašvaldību. 

Jaunpils muzeja misija ir popularizēt Jaunpils 
pagastam raksturīgo – viduslaiku pili un bagāto 
kultūrvēsturisko mantojumu no vissenākajiem 
laikiem līdz mūsdienām, lai celtu novada iedzīvotāju 
lepnumu par piederību Jaunpilij, veicinātu novada 
veidošanos par vietējiem iedzīvotājiem patīkamu 
dzīves un tūristiem – iecienītu atpūtas vietu. 

Materiāli tehniskā bāze izveidota, pateicoties 
Jaunpils pašvaldības atbalstam un vairāk kā 15000 
latu finanses piesaistītas ar projektu palīdzību. Liela 
nozīme muzeja darba pilnveidošanā un ilgtspējas 
nodrošināšanā ir tehnoloģiskā aprīkojuma iegāde. 

2010.gadā muzeja krājumā bija 2672 vienības, kas 
tika izmantotas pastāvīgā ekspozīcijā, izstādēs 
muzejā un dažādiem zinātniskajiem pētījumiem un 
projektiem. 

Muzeja krājums tiek izmantots patstāvīgajā 
ekspozīcijā, izstādēm muzejā, kā arī dažādiem 
projektiem, referātiem un zinātniskajiem 
pētījumiem. 2010.gadā izstāžu zālē notikušas 15 
izstādes. 2011.gadā izstāžu zālē saņemot projekta 
atbalstu veikta renovācija. Muzeja ekspozīcijas zālē 
tiek veidotas izstādes, kuru pamatā ir vēsturiskā 
izpēte. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Jaunpils 
novada cilvēkiem un norisēm – izveidota 
novadnieku kartotēka, kura publiski pieejama 
Jaunpils novada mājas lapā. Novada 

kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko objektu kartotēka 
kalpo kā bagātīgs izziņas avots un ir pieejams 
ikvienam. 

Sporta aktivitātes novadā organizē sporta klubs 
„Jaunpils”. Jaunpils novada domei pieder sporta 
komplekss un tiek algots vadītājs, kurš ir tieši 
atbildīgs par sporta dzīves organizēšanu novadā. 

Regulāri norisinās sacensības dažādos sporta 
veidos, turnīri, treniņi bērniem un dažādi pieaugošo 
aktīvās atpūtas pasākumi. Populārākie sporta veids 
bērniem ir basketbols, pieaugušajiem – loka 
šaušana, motosports, basketbols un futbols. Tāpat 
tiek rīkota Jaunpils spartakiāde visa gada garumā 
12 sporta veidos. 

Nevalstiskās organizācijas un sabiedrības 
līdzdalība 
Jaunpils novadā darbojas vairākas biedrības. Līdzās 
biedrībai „Jaunpils reģionālās attīstības centrs”, kas 
darbojas mūžizglītības jomā, novadā darbojas 
sekojošas nevalstiskās organizācijas: 

• biedrība „Levestes spicie”, kuras mērķis ir 
palīdzēt bērniem un jauniešiem sasniegt 
izglītības mērķus un attīstīt sevi par sabiedrībā 
dzīvotspējīgu cilvēku, 

• biedrība „Dzīpars”, aktīvi iesaistās LLSA 
mājamatniecības projektos, organizē rokdarbu 
izstādes Jaunpilī un rajonā, organizē apmācības 
rokdarbniecēm, organizē un piedalās audēju 
vasaras nometnēs. 

• Biedrība „Sporta klubs Jaunpils”, Rūpējas par 
sporta dzīvi Jaunpilī, nodrošinot un organizējot 
dažādas sacensības, turnīrus, kā arī rūpējoties 
par treniņdarba norisi 

• mednieku biedrība „Jaunpils”, 
• Tukuma dārzkopības biedrības Jaunpils nodaļa – 

organizē talkas, ekskursijas, konkursu „Sakopts 
pagasts” 

• Pensionāru apvienība „Jaunpils”, mērķis aktivizēt 
senioru piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē , 
uzlabojot savas dzīves kvalitāti 

• Biedrība „Lauku partnerība „Upe8””, kuras 
mērķis ir veicināt sabiedrības iniciatīvu un 
pilsonisko līdzdalību uzņēmējdarbības un darba 
vides uzlabošanai un sabiedrības labklājības 
celšanai, 

• Biedrība „Kamenes”, kuras mērķis ir veicināt 
vietējās sabiedrības attīstību, organizējot 
dažādas nodarbības saistībā ar latviskām 
tradīcijām, psiholoģiju, rokdarbiem, 

• Biedrība „Kultūras laboratorija”, kuras darbības 
virzieni ir bērnu un jauniešu sporta, kultūras un 
atpūtas pasākumu organizēšana, 

• Jaunpils Evaņģēliski Luteriskā draudze. 
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• Biedrība „7 balles” - Veicināt jaunās paaudzes 

radošo darbību lauku teritorijā, veidojot aktīvu, 
estētiski augstvērtīgu vidi, ievērojot dabas 
resursu saudzīgu un ilgtspējīgu izmantošanu; 

• Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība - 
Ugunsdzēsības pasākumu nodrošināšana un 
iedzīvotāju izglītošana ugunsdrošības jautājumos 
Jaunpils novadā. 

• Biedrības „Zaļā cibiņa” un „Dzīvot zaļi” – zaļā 
dzīvesveida popularizēšana; 

• Biedrības „Jaunpils Krastmaļi” un „Optimisti” – 
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana; 

• Biedrība „Laimes lācis” – kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana un popularizēšana 
novadā. 

 
Sabiedrības iesaistīšana dažādos ar novadu saistītos 
aktuālos jautājumos norisinās regulāri. Šeit jāmin 
Iedzīvotāju forumi, kas tika rīkoti 2004. un 
2008.gadā, kā arī Jaunpils Jauniešu forums 2010, 
kurā pulcējās gandrīz 70 novada jaunieši ar mērķi 
diskutēt par vēlmēm un idejām saistībā ar novada 
attīstību, kā arī meklēt risinājumus un uzsākt 
projektu izstrādi. Tiek rīkotas novada uzņēmēju 
tikšanās un semināri (Jaunpils Uzņēmēju diena 
2009). 

 

Sabiedriskā drošība un civilā aizsardzība 
Laika posmā no 01.01.2011.-31.05.2011. novada 
teritorijā reģistrēts tikai 1 ugunsgrēks12. Salīdzinot 
ar apkārtējiem novadiem tajā pašā laika posmā, tas 
ir krietni mazāks (Dobeles novads – 89, Tukuma 
novads – 140, Kandavas novads – 25, Brocēnu 
novads – 13), ko varētu raksturot ar novada platību 
un iedzīvotāju skaitu, kas ir salīdzinoši mazāks. 

Tuvākā Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas 
dienesta nodaļa ir Zemgales reģiona brigādes 
Tukuma daļa. Salīdzinoši tuvu novadam atrodas 
VUGD Dobeles un Saldus daļas. Kopš 2000 gada 
Jaunpilī pastāv Brīvprātīgā ugunsdzēsības vienība, 
kuras rīcībā ir 3 ugunsdzēsēju mašīnas tehniskā 
kārtībā.  

2010.gadā reģistrēto13 noziedzīgo nodarījumu skaits 
ir 41 (150 uz 10 000 iedzīvotājiem). Salīdzinot ar 
Latvijas vidējo noziedzības līmeni, kas ir 228 uz 
10 000 iedzīvotājiem un noziedzīgo nodarījumu 
skaitu Rīgas reģionā (317), Jaunpils novadā tas ir 
krietni zemāks. Lielākajā daļā apkārtējo novadu 
noziedzības līmenis ir augstāks: Brocēnu – 118, 
Dobeles – 248, Kandavas – 162 un Tukuma novadā 

                                                
12 VUGD 
13 LR CSP  

191 noziedzīgo nodarījumu skaits uz 10 000 
iedzīvotājiem.  

Par sabiedrisko drošību novadā rūpējas valsts 
policijas pilnvarots iecirkņa inspektors un 
pašvaldības algots municipālais policists. 2010.gada 
laikā saņemti aptuveni 500 izsaukumi. 
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INFRASTRUKTŪRA: TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA 
RAKSTUROJUMS 

Transports un ceļi 
Novada ceļu kopgarums ir 135,24 km. No tiem: 
ielas – 12,72 km, B grupas ceļi – 44,28 km un C 
grupas ceļi – 78,24 km. Jaunpils pagasta teritoriju 
šķērso viens valsts reģionālās nozīmes autoceļš 
Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi) P-104. 
Viesatu pagasta teritoriju nešķērso neviens valsts 
galvenais, nedz arī reģionālais autoceļš.  

Tuvākais valsts galvenais autoceļš, kas savieno 
novadu ar galvaspilsētu, ir autoceļš A10 (E22) Rīga 
– Ventspils. 

Novada teritoriju šķērso sekojoši valsts vietējie 
autoceļi: 

• V1428 Jurģi – Jostu stacija – Upenieki 
• V1429 Jaunpils – Ošenieki 
• V1457 Annenieki – Jaunpils 
• V1458 Jaunpils – Viesāti 
• V1459 Aizupe – Alkšņi - Strutele – Auziņas 
• V1484 Jaunpils – Mazbites 
• V1153 Doktorāts - Viesāti – Irlava 
• V1461 Grenči - Skārdi. 

Melnais segums Jaunpils novadā esošajiem 
autoceļiem ir valsts reģionālajam autoceļam, 
nelielos posmos valsts vietējiem autoceļiem V1457, 
V1458 un V1429, un autoceļa V1153 Doktorāts – 
Viesāti – Irlava posms caur Viesātām 1km garumā.  
Pārējie autoceļi ir ar grants segumu. 
 
Sliktā autoceļu kvalitāte ir viens no iemesliem, kas 
var kavēt attīstītu saimniecisko darbību pašvaldības 
teritorijā, tūrisma, kā arī kultūras dzīves attīstību.  

Sabiedriskais transports 
Sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 
autobusu pārvadājumi. Autobusi maršrutā Jaunpils 
– Tukums kursē 2 - 3 reizes dienā, savukārt 
Jaunpils – Biksti – Dobele 2 reizes dienā. Autobuss 
maršrutā Viesatas – Tukums kursē 3-4 reizes dienā.  

Jaunpils novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnija 
Liepāja – Jelgava. No 2011.gada 5.septembra 
atjaunota pietura „Biksti”, līdz ar to Jaunpils novada 
iedzīvotājiem nav jādodas uz Dobeli vai Saldu, lai 
izmantotu dzelzceļa pakalpojumus. Ekspresis 
„Liepāja” kursē tikai 2 reizes nedēļā- piektdienās un 
svētdienā virzienā Rīga – Liepāja, savukārt 
sestdienās un pirmdienās virzienā Liepāja – Rīga. 

Nepietiekami nodrošināta iespēja dzīvotājiem nokļūt 
līdz šosejai A9, kur sabiedriskā transporta plūsma 
uz galvaspilsētu un citām apdzīvotām vietām ir 
lielāka. Kopumā sabiedriskā transporta pakalpojumi 
vērtējami kā nepietiekami. 

Ūdensapgāde un kanalizācija 
Par ūdens apgādi un kanalizāciju, siltumapgādi, 
notekūdeņu attīrīšanu, sadzīves atkritumu 
savākšanu un izvešanu rūpējas pašvaldības 
uzņēmums SIA „Jaunpils KS” (Jaunpils Komunālā 
Saimniecība).  

Centralizētai ūdens sistēmai pieslēgti 524 ģimeņu 
mājokļi jeb 1010 patērētāju. 170 ģimenes jeb 462 
patērētāju ūdens patēriņu uzskaita ar ūdens 
skaitītājiem.  

Dzeramais ūdens tiek iegūts no ūdensapgādes 
urbumiem. Jaunpils novada Jaunpils pagasta  
teritorijā darbojas 15 urbumi, 3 ir rezervē, 7 netiek 
izmantoti, 3 jātamponē, bet 12 urbumi ir likvidēti. 
Viesatu pagasta teritorijā ūdens tiek iegūts no 2 
urbumiem, savukārt 5 artēziskie urbumi netiek 
izmantoti.  

Kanalizācijas sistēmai pieslēgti 379 ģimeņu mājokļi 
jeb 902 pagasta iedzīvotāji, kas sastāda 38% no 
pagasta iedzīvotāju skaita (54,1% ģimeņu). 

Siltumapgāde  
Siltumapgādes pakalpojumi tiek nodrošināti 171 
ģimeņu mājokļiem (353 patērētāji). Tai skaitā 
malkas apkure ir 88 ģimeņu mājokļiem, gāzes 
apkure – 83 ģimeņu mājokļiem. Centralizētu 
siltumapgādi nodrošina katlu māja „Zītari”, kur kā 
kurināmais tik izmantota gāze, un katlu māja 
Jaunpils pagasta Levestē, kur kurināmais ir malka. 
„Centrā” un „Jurģos” ir autonomās katlu mājas.   

Atkritumu saimniecība 
Atkritumu savākšanas pakalpojumu izmanto 395 
ģimenes jeb 1180 iedzīvotāju, kas sastāda 49.7% 
pagasta iedzīvotāju (jeb 56.3% ģimeņu).  

2008. gada augustā tika slēgta Jaunpils pagasta 
atkritumu izgāztuve „Vecvagares”. Ar 2008. gada 
septembri novads pievienojās Piejūras sadzīves 
atkritumu saimniekošanas reģionam un atkritumus 
sāka izvest SIA „Kurzemes ainava”.  

Elektroapgāde un komunikācijas pakalpojumi 
Novada teritorija nodrošināta ar elektroapgādi, 
telekomunikāciju stacionārajiem un mobilajiem 
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sakariem un datu pārraidi. Pasta pakalpojumus 
nodrošina divas pasta nodaļas – Viesata (Viesatu 
pagasta „Draudzības”) un Jaunpils („Pasta māja” 
Jaunpilī). 

Labiekārtošana 
Ikdienā labiekārtošanas dienestā darbus veic 7 
strādnieki un 2 kapu kopēji. Sadarbībā ar Valsts 
nodarbinātības aģentūru, papildus tiek piesaistīti 
bezdarbnieki programmā „Darba praktizēšanas 
pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu 
iegūšanai un uzturēšanai”. 

2010.gada laikā novadā tika veikti sekojoši 
labiekārtošanas darbi:  

• Nodrošināta tīrības uzturēšana Viesatu, Jaunpils 
centrā un parkā, zāles pļaušana novada 
teritorijā, zāles, lapu grābšana un puķu 
stādījumu ierīkošana un kopšana.  

• Kopti novada mazo ciematu centri- Leveste, 
Jurģi, Saule. Savākti atkritumi un pļauta, grābta 
zāle. Zāģēti koku zari. 

• Nodrošināta novada kapsētu darbība un 
uzturēšana. 

• Sniegta palīdzība vientuļajiem pensionāriem 
malkas sazāģēšanā, skaldīšanā un piegādē.  

• Gādātas egles Ziemassvētku un Jaungada 
pasākumiem vidusskolā un kultūras namos. 

• Kartavkalnos turpināts izzāģēt krūmus gar takām 
un izpļaut takas vasaras sezonas laikā. 

• Jaunpils pils un Viesatu kultūras nama 
darbiniekiem palīdzēts dažādos darbos, 
gatavojoties pasākumiem. 

• Izzāģēti bīstamie koki novada kapsētās, Jaunpils 
centra apstādījumos un Jaunpils parkā. 

• Programmā „Darba praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu 
iegūšanai un uzturēšanai” nodarbināti 35 
bezdarbnieki. 

• Iesaistoties NVA mērķprogrammā, par dežuranti 
sabiedriskās organizācijas „Levestes spicie” 
telpās strādāja 1 bezdarbnieks. 

• Apgādātas pašvaldības iestādes- autotransporta 
garāža, Jaunpils pils- ar malku. 

• Veikti palīgdarbi pašvaldības ēku (novada 
domes, Viesatu kultūras nama un pārvaldes 
ēkas) remontdarbos. 

• Sakopta un uzturēta kārtībā atpūtas vieta pie 
Bauteļa ezera. 

• Appļautas pašvaldības ceļu malas. Cirsti krūmi 
ceļmalās. 

• Veikta sniega stumšana un novešana no 
laukumiem un pagalmiem. 

• Koptas Evaņģēliski Luteriskās draudzes Jaunpils 
un Struteles baznīcu teritorijas: pļauta zāle, 
grābtas lapas, tīrīts sniegs, stādītas puķes. 

• Apkopti Otrā pasaules karā kritušo karavīru kapi 
Jaunpils un Viesatu teritorijā. 

1-2 reizes gadā tiek veikti pļaušanas darbi 14,5ha 
teritorijā un novada kapos 14 ha platībā. 10 – 12 
reizes gadā 0,8ha platībā un 5-6 reizes 0,4 ha 
platībā tiek veikta pļaušana ar mazo pļāvēju. 

Mājokļi 
2009.gadā Jaunpils novadā reģistrēto mājokļu 
skaits14 bijis 1057. Dzīvojamo māju skaits pavisam 
– 493, no kuriem  viena dzīvokļa mājas – 415, divu 
dzīvokļu mājas– 17, 3 un vairāk dzīvokļu mājas – 
61. 

Dzīvojamo māju kopējā platība bijusi 105,1 
tūkst.m2, no kuriem viena dzīvokļa – 51,9 tūkst.m2, 
divu dzīvokļu – 2,8 tūkst.m2, trīs un vairāk dzīvokļu 
– 50,5 tūkst.m2. 

                                                
14 LR CSP 
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Attēls 12: Autoceļu struktūra 
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UZŅĒMĒJDARBĪBA: EKONOMISKAIS RAKSTUROJUMS
Uzņēmumu skaits 
Uzņēmuma Reģistrā uz 2011.gadu Jaunpils novadā 
reģistrēti 337 subjekti. No tiem 202 ir zemnieku 
saimniecības, 2 paju sabiedrības, 1- pašvaldības 
uzņēmums, 14 – individuālie uzņēmumi, 10- 
kooperatīvās sabiedrības un 16 sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību (SIA). Tāpat novadā reģistrēts 
viens atklātais sabiedriskais fonds, viena sabiedriskā 
organizācija un 4 draudzes. Komercreģistrā 
reģistrētas 3 akciju sabiedrības, 43 sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību un 23 individuālie komersanti. 
Savukārt biedrību un nodibinājumu reģistrā 
uzrādītas 17 biedrības un 1 nodibinājums15.  

Attēls 13: Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas 
dinamika 

 

Uzņēmējdarbības jomas 
Populārākās uzņēmējdarbības jomas Jaunpils 
novadā ir sekojošas: 

• Graudkopība un lauksaimniecības kultūru 
audzēšana, 

• Piensaimniecība, 
• Mazumtirdzniecība, 
• Pakalpojumu nodrošināšana (tūrisma, 

arhitektūras, telekomunikāciju u.c. 
pakalpojumi). 
 

Kā vadošie novada uzņēmumi minami AS „Jaunpils 
pienotava”, kas vienlaicīgi ir lielākais nodokļu 
maksātājs novadā, SIA „Joži”, SIA „Priednieks”, Z/S 
„Kaulaiņi” un SIA „Pārtikas nams”.  
 
Līdzās vadošajiem uzņēmumiem, novadā darbojas 
citi mazāki uzņēmumi dažādās sfērās – 
elektroenerģijas ražošana (Viesatas HES), 
mežistrāde, veterinārija un citi. Izplatīti ir tūrisma 
                                                
15 www.lursoft.lv 

pakalpojumi. Novadā darbojas SIA „Līvas grupa”, 
kas nodarbojas ar mēbeļu, koka konstrukciju un 
logu ražošanu.  

Strādājošo skaits, darba samaksa un aizņemto 
darbavietu skaits 
Strādājošo skaits16 pamatdarbā Jaunpils novadā 
2009.gadā bijis 400 cilvēku, no kuriem 30,7% 
nodarbināti sabiedriskajā, bet 69,3% privātajā 
sektorā.  

2010.gadā strādājošo mēneša vidējā bruto darba 
samaksa novadā pavisam, bez privātā sektora 
komersantiem ar nodarbināto skaitu <50 bija 375 
LVL, neto – 268. Sabiedriskajā sektorā bruto alga 
bija 395, neto – 278, savukārt pašvaldību struktūrās 
un vispārējās vadības sektorā darba vidējā bruto 
samaksa sasniedza 403 LVL, neto – 283 LVL. 
Salīdzinot ar 2009.gadu, vidējā darba alga visos 
sektoros ir nedaudz pieaugusi.   

Aizņemto darbavietu skaits novadā 2011.gada 
1.ceturksnī sadalījums pa sektoriem bijis sekojošs: 

• pavisam, bez privātā sektora komersantiem 
ar nodarbināto skaitu <50, aizņemto 
darbavietu skaits kopā bija 241 (no tām 
pamatdarbā ar laika uzskaiti – 223), 

• sabiedriskajā sektorā – 130 (no tām 104 
pamatdarbā ar laika uzskaiti),  

• vispārējā valdības sektorā un pašvaldību 
struktūrās – 104 (no tām 93 pamatdarbā ar 
laika uzskaiti),  

• privātā sektora komersantu ar nodarbināto 
skaitu >=50 aizņemto darba vietu skaits 
kopā bija 111 (no tām 109 pamatdarbā ar 
laika uzskaiti). 

Ekonomiskā aktivitāte 
Ekonomiski aktīvo17 pašnodarbināto personu skaits 
Jaunpils novadā ir sekojošs: 

• Pašnodarbinātās personas – 41, 
• Individuālie komersanti - 9, 
• Komercsabiedrības – 33,  
• Zemnieku un zvejnieku saimniecības – 51,  
• Fondi, nodibinājumi un biedrības – 9, 
• Pašvaldības budžeta iestādes – 3. 

 
Kopumā novadā ir 48 ekonomiski aktīvās tirgus 
sektora vienības uz 1000 iedzīvotājiem, no kurām 
30,5% ir pašnodarbinātās personas, 6,7% 

                                                
16LR CSP  
17 LR CSP 
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individuālie komersanti, 24,6% komercsabiedrības 
un 38,1% zemnieku saimniecības.  
 
Attēls 14: Ekonomiski aktīvās tirgus sektora vienības 

 
 
Salīdzinot ar Latvijas un apkārtējo novadu 
rādītājiem, situācija ir diezgan līdzīga. Latvijā 
2009.gadā bija 57 ekonomiski aktīvās tirgus 
vienības uz 1000 iedzīvotājiem, Rīgas reģionā – 71,  
 
Brocēnu novadā – 50, Dobeles novadā – 45, 
Kandavas novadā – 46, savukārt Tukuma novadā – 
42 vienības. Vairāk kā citos apkārtējos novados, 
Jaunpils novadā ir ekonomiski aktīvās zemnieku 
saimniecības. Procentuāli Brocēnu novadā tie ir 
21,3%, Dobeles – 21,6%, Kandavas – 30%, 
Tukuma – 14,1, kamēr Jaunpils novadā 2009.gadā 
tie bija 38,1% no visām ekonomiski aktīvā tirgus 
sektora vienībām.  
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskās 
vienības Jaunpils novadā pavisam ir 134, no kurām 
123 ir mikro, 10 mazās un 1 vidējā. 

Populārākie ekonomiski aktīvā tirgus sektora 
vienību darbības veidi pēc NACE klasifikatora ir 
lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 
(86 vienības), vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu 
remonts (9 vienības), apstrādes rūpniecība (8 
vienības) augkopība un lopkopība, medniecība un 
saistītas palīgdarbības (82), profesionālie, 
zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (8 vienības). 

Tūrisms 
Pateicoties lielākajai novada kultūrvēsturiskajai 
vērtībai – Jaunpils pilij un citiem 
kultūrvēsturiskajiem un apskates objektiem, tūrisms 
novadā ir salīdzinoši attīstīts. Novadā ir 2 viesu 
nami un brīvdienu mājās – „Bramaņi” un „Ķirmīši”, 
kur tiek piedāvātas aktīvā tūrisma iespējas. 
Savukārt Jaunpils pilī tiek piedāvāti banketu 
organizēšanas, ēdināšanas, semināru un viesību 
rīkošanas, viesnīcu pakalpojumi. Pilī atrodas arī 
viduslaiku krogs, kas ir ļoti pievilcīga vieta novada 
apmeklētājiem. Jaunpils pils kā apskates objekts 
iekļauta dažādos Kurzemes tūrisma maršrutos. 

Dažādas Viduslaiku aktivitātes piedāvā SIA „Niedru 
lija”. Uzņēmums organizē pasākumus viduslaiku 
stilā ar loka šaušanu, šaušanu ar arbaletu, cirvja un 
šķēpa mešanu, monētu kalšanu, viduslaiku kalēja 
darba demonstrāciju, laimes liešanu. 

Tūrisma pakalpojumus sniedz arī z/s „Struteles 
Avotiņi”, kur pieejama pirts un sauna, dīķis atpūtai 
un makšķerēšanai. 
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Tabula 5: Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu pa gadiem 

  

Nr. Uzņēmums  Apgrozījums 
(mlj. LVL) Nozare Pret 2009 Pret 

2008 
1.   AS „Jaunpils pienotava” 4,485,019.00 Piensaimniecība 66% 22% 
2.   SIA „Joži” 1,416,059.00 Lauksaimniecība 33% -38% 
3.   SIA „Pētertāles” 837,281.00 Graudkopība 2% 14% 

4.   AS „Lopkopības izmēģinājumu 
stacija „Jaunpils””  815,323.00 Lauksaimniecība, lopkopība 42% -27% 

5.   SIA „Priednieks” 783,506.00 Arhitektūra un projektēšana 41% 58% 
6.   SIA „ĪVES GRUPA” 427,732.00 Graudkopība -32% -10% 
7.   Z/S „Kaulaiņi” 280,782.00 Jauktā lauksaimniecība 50% 45% 
8.   SIA "KaimS" 224,216.00 Būvniecība, karjeru izstrāde,  4.84 reizes - 
9.   SIA „Pārtikas nams” 205,534.00 Gaļas pārstāde - - 
10.   PSIA „Jaunpils KS” 171,898.00 Komunālie pakalpojumi 7% 12% 

11.   Z/S „Mazstrautiņi” 147,193.00 Lauksaimniecība 2.31 
reizes 24% 

12.   SIA „Mobīlie pakalpojumi” 136,318.00 Telekomunikāciju un poligrāfijas 
pakalpojumi -11% -30% 

13.   SIA „Jaunā Jaunpils Aptieka” 124,449.00 Farmaceitisko izstrādājumu 
tirdzniecība 14% 15% 

14.   Z/S „Rudzīši” 112,510.00 Graudkopība, dārzkopība -29% 35% 
15.   Z/S „Melkaļi” 52,019.00 Piena lopkopība - - 
16.   SIA „Kalnsili” 40,438.00 Automobiļu apkope 37% 14% 
17.   SIA „Gumsa” 39,980.00 Mazumtirdzniecība 8.08 reizes - 
18.   SIA „Levestes dārzs” 37,254.00 Būvniecība -34% -71% 
19.   SIA „KILS” 26,371.00 Kokapstrāde un mežsaimniecība -7% -11% 
20.   SIA „JAUNPILS ZOBĀRSTS” 23,121.00 zobārstniecība -16% -4% 
21.   Šāginas ZS „Vārpas” 22,852.00 Piensaimniecība - - 
22.   SIA „Bonso” 21,113.00 Viesu māja - - 
23.   SIA „Sandra AMT” 16,916.00 Mazumtirdzniecība -77% -90% 
24.   Z/S „Celmiņi” 13,404.00 Piensaimniecība - - 
25.   SIA „Eira” 9,096.00 IT pakalpojumi -59% -85% 
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PUBLISKĀ PĀRVALDE: ADMINISTRĀCIJAS 
RAKSTUROJUMS 

Lēmējvara 
Jaunpils novada dome darbojas uz likuma „Par 
pašvaldībām” un 05.08.2009. apstiprinātā Jaunpils 
novada pašvaldības nolikuma pamata.  

Administrācija 
Novada administrāciju veido vairākas nodaļas: 
Attīstības nodaļa, Sociālais dienests, Bāriņtiesa, 
Dzimtsarakstu nodaļa, Labiekārtošanas dienests, 
Būvvalde, Sporta nodaļa, Lietvedība un 
Grāmatvedība. Tāpat darbojas Nekustamo īpašumu 
speciālists, Lauksaimniecības konsultants.  

Budžets 
Saskaņā ar novada domes 2010.gada Publisko gada 
pārskatu, 2010.gada kopējie pašvaldības ieņēmumi 
bijuši 1301070 LVL, salīdzinot ar 2009.gadu 
(1236105 LVL) – tie ir pieauguši. Plānots, ka 
2011.gada ieņēmumu sasniegs 1139392 LVL. 
Nodokļu ienākumi liecina par pozitīvu tendenci 
attiecībā uz iedzīvotājiem (41% no 2010.gada 
budžeta ienākumiem sastādīja iedzīvotāju ienākumu 
nodoklis) un kopējo ekonomikas augšupeju novadā.  

 50% no budžeta ienākumiem 2010.gadā veidoja 
valsts budžeta transferti, 6% - īpašumu nodoklis, 
2% - pašvaldību budžeta transferti un 1% - pārējie 
nenodokļu ienākumi. Lielākie nodokļu maksātāji 
novadā 2009. un 2010.gadā bija Jaunpils 
vidusskola, AS „LIS Jaunpils”, Jaunpils pagasta 
padome, AS „Jaunpils pienotava”, ZS „Joži”, AS 
„Kurzemes ciltslietu mākslīgās apsēklošanas 
stacija”, SIA „Ēnavas”, AS „Zentenes lauksaimnieks” 
un ZS „Īves”. 

Pašvaldības izdevumi 2010.gadā bija 1644856 LVL, 
kas bija vairāk par 2009.gada budžeta izdevumiem 
(1133424 LVL). Plānots, ka 2011.gada izdevumi būs 
1186046 LVL apmērā.  

33% no kopējiem izdevumiem 2010.gadā sastādīja 
izglītības jomas finansēšana, tam seko ekonomiskās 
darbības izdevumi 23% apmērā, vispārējo valdības 
dienestu izdevumi 14% apmērā un atpūtas, 
kultūras un reliģijas jomas finansējums 13% 
apmērā no kopējiem izdevumiem. Tas ietver 
finansējuma nodrošināšanu PA „ Jaunpils”, kas 
ietver finansējumu muzejam, bibliotēkai, kultūras 
namam, pils un sporta nama uzturēšanai un Viesatu 
kultūras nama un bibliotēkas uzturēšanai. 10% no 
izdevumiem 2010.gadā tika novirzīti sociālai 
aizsardzībai, 4% - mājokļu apsaimniekošanai, 2% - 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, 0,7% bija 
procentu izdevumi, bet 0,3% - veselības aprūpes 
jomas izdevumi. 

Attēls 16: Pašvaldības 
pārvaldes struktūra 

 
 

 
Novada dome 

 
  

 

          
          

Finanšu komiteja 
 

Attīstības komiteja 
 Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo lietu komiteja   
          
          
    Domes priekšsēdētājs     
          
    Priekšsēdētāja vietnieks     

          
  Administratīvā komisija     Sociālo lietu komisija 
          
  Administratīvo aktu 

strīdus komisija   Viesatu konsultatīvā 
padome   

          
  Dzīvokļu komisija   Vēlēšanu komisija   
          
  Būvvalde   Iepirkumu komisija   

1236105 

1133424 

329200 

1301070 

1644856 

801510 

1137392 

1186046 

551035 

Ieņēmumi

Izdevumi

Saistības

2011.g. (plānots) 2010.g. 2009.g.

Attēls 15: Pašvaldības budžets 



 27 
 
Projekti 
Jaunpils novadā kopš 2007.gada notiek aktīva ES 
fondu apguve, realizējot daudzus novada attīstībai 
nozīmīgus projektus ar fondu ESF, ERAF, ELGF, 
ELFLA finansēm un pašvaldības līdzfinansējumu. 

Pašvaldība atbalstījusi biedrības „Jaunpils RAC 
„Rats”” iniciatīvu un darbību projektu īstenošanā, lai 
veicinātu un aktīvi iesaistītu novada iedzīvotājus 
novada attīstības plānošanā un veidošanā, t.i. 2004. 
un 2008.gadā organizējot iedzīvotāju forumus, un 
2006., 2008. un 2010.gadā organizējot Nīderlandes 
korporatīvā fonda KNHM finansētu vietējo mazo 
projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi”. 
Projektu konkursu ietvaros 3 gadu laikā Jaunpils 
novadā paši iedzīvotāji un biedrības īstenoja 30 
idejas, lai uzlabotu vietējo dzīves kvalitāti. Fonda 
KNHM darbības nosacījumi paredz, ka iedzīvotāju 
projektus vienā teritorijā atbalsta 3 reizes, līdz ar to 
2010.gadā bija pēdējais KNHM daļēji finansētais 
iedzīvotāju projektu konkurss. Lai turpinātu aktivizēt 
un atbalstītu iedzīvotāju iniciatīvas, 2011.gadā 
dome pieņēma lēmumu organizēt un finansēt 
projektu konkursu biedrībām „Darām paši”. 
2011.gadā finansiāli atbalstīti 11 biedrību projekti. 

Sadarbība un līdzdalība 
Pašvaldībai ir sadarbība ar citām pašvaldībām 
ārvalstīs. Aktīvākās no tām - Perano (Itālija), 
Kungalv (Zviedrija) un Dušeti (Gruzija).  

Jaunpils novada dome līdzdarbojas LPS, SIA 
„Latvijas pašvaldību Mācību centrā”, RPRAP un BO 
SIA „Rīgas reģiona attīstības aģentūrā”. 

Komunikācija ar iedzīvotājiem 
Galvenie informācijas kanāli iedzīvotāju vispārīgai 
informēšanai par novada aktualitātēm ir pašvaldības 
bezmaksas ikmēneša laikraksts „Jaunpils Vēstis”, 
novada mājas lapa www.jaunpils.lv, kā arī 
iedzīvotāju sapulces.  

Avīzes „Jaunpils Vēstis” tirāža ir 900 eksemplāri 
mēnesī. Tā ir pieejama gan sabiedriskās vietās 
(novada domē, pagastu pārvaldēs un tirdzniecības 
vietās), gan tiek piegādāta individuāli novada 
iedzīvotāju pastkastēs. Laikraksts ir populārākais 

informācijas avots un tiek pozitīvi novērtēts 
iedzīvotāju vidū. Iedzīvotāju papildus informēšanai, 
katrā novada centrā ir informatīvie stendi, kur tiek 
publicēti svarīgākie paziņojumi. 

2004. un 2008.gadā tika organizēts Iedzīvotāju 
Forums, savukārt 2010.gadā – Jauniešu Forums. 
Šiem pasākumiem ir būtiska loma sabiedrības 
iesaistīšanai sabiedriskos un kopīgas attīstības 
plānošanas pasākumos un aktivitātēs.  

Pašvaldības īpašumi 
Lielāko daļu Jaunpils novada teritorijas aizņem 
fizisko un juridisko personu īpašumā esošās zemes 
platības. Novada pašvaldībai piederošā zeme ir 
687,8 ha (kas ir 3,3% no teritorijas kopplatības).  

Visvairāk pašvaldības īpašumā atrodas 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme (50%), ielas un 
ceļi (20%), pagalmi (8%). Lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme atrodas ciematu centros, to 
izmanto daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji 
palīgsaimniecību uzturēšanai.  

Aprēķinātā kopējā bilances vērtība pašvaldības 
201.gadā īpašumiem bija 582689.00 LVL. Savukārt 
aprēķināta Jaunpils novada domes ēku bilances 
vērtība 2010.gadā bija 707080.00 LVL, būvju – 
305523.00 LVL un dzīvokļu – 51554.00 LVL.  

 

Attēls 17: Pašvaldības īpašumi 
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Tabula 6: Realizētie projekti 2009. un 2010.gadā 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Finansu 
avots 

Projekta nosaukums Aktivitātes Statuss 

ESF Attīstības un kapacitātes 
paaugstināšana Jaunpils novadā 

• Jaunpils novada attīstības programmas 2012.-
2018.gadam izstrāde. 

• Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam izstrāde 

Līdz 2013.g. 

ELGF Ceļu rekonstrukcija Jaunpils pagastā Putnu, Mednieku un Kalna ielas rekonstrukcija Īstenots 
ELFLA Lauku produktu tirdzniecības vietas 

izveidošana Jaunpilī 
Lauku produktu tirdzniecības paviljona izbūve Jaunpilī Īstenots 

ERAF Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana Jaunpils vidusskolā 

• Telpu renovācija 
• Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju 

iegāde un uzstādīšana 
• Izveidotas 25 darbavietas darbam ar datoru 

prioritārajos priekšmetos 
• Mācību materiāla un programmatūras iegāde, kā 

arī bibliotēku mācību fondu pilnveide 

Īstenots 

ELFLA Pamatpakalpojumu uzlabošana 
Jaunpils pagastā 

Vienkāršotas rekonstrukcijas darbi sabiedriskajā 
centrā „Jaunkalni”, veicot jumta un fasādes 
rekonstrukciju un koplietošanas telpu remontu 

Īstenots 

ELFLA Viesatu pagasta kluba rekonstrukcijas 
darbi un atpūtas vietu labiekārtošanas 
darbi 

Viesatu pagasta kluba 1.stāva telpu vienkāršota 
rekonstrukcija . 
 

Īstenots 

ELFLA Pamatpakalpojumu uzlabošana 
Jaunpils pag. 2 

Mesteru ielas rekonstrukcija Līdz 2012.g. 

ESF Speciālista-projektu vadītāja piesaiste 
Jaunpils novada administratīvās 
kapacitātes stiprināšanai. 

Pieņemts darbā speciālists-projektu vadītājs Jaunpils 
novada domes Attīstības nodaļā. 

Īstenots 

ERAF Gājēju celiņa un ielas apgaismojuma 
izbūve Jaunpilī 1. kārta 

2011. gadā tiks izbūvēts gājēju celiņš „Leveste- 
Jaunpils vidusskola - Jaunpils ciema centrs”. 

Līdz 2011.g. 
beigām 

ELFLA Skolas muzeja izveide Jaunpils 
vidusskolā 

Telpu renovācija skolas muzeja izveidei un to 
aprīkošana ar speciālām muzeja mēbelēm-vitrīnām. 

 
Īstenots 

ELFLA Dzīvosim radoši, krāsaini un būsim 
zinoši 

Muzeja izstāžu zāles vienkāršota renovācija. Līdz 2011.g. 
beigām 

EZF Gājēju celiņa tīkla rekonstrukcija pie 
sabiedriskā centra  
„ Jaunkalni” 

Gājēju celiņa tīkla rekonstrukcija. Līdz 2012.g. 
sākumam 
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SVID analīze ir metode, ar kuras palīdzību tiek novērtētas novada stiprās un vājās puses, kā arī pastāvošās 
iespējas un gaidāmie draudi. Novada attīstības stratēģija un izvirzīto mērķu sasniegšana tiek izstrādāta, 
balstoties uz šīm četrām kritiskajā informācijas daļām.  

Stiprās puses ir novada īpašības, kas var palīdzēt sasniegt noteiktos mērķus, vājās puses – kavēt to 
sasniegšanu. Iespējas un draudi ir ārējie faktori, kas novada var palīdzēt sasniegt vai kavēt izvirzīto 
mērķu sasniegšanu. 

SVID analīze ir sadalīta 5 daļās, līdzīgās kādās ir veikts pašreizējās situācijas raksturojums. Atsevišķas nozares ir 
sadalītas sīkāk, lai veidotu detalizētāku nozares analīzi. Pakalpojumu raksturojums ir sadalīts 2 daļās – (1) 
izglītība, kultūra, sports, NVO sektors, drošība un (2) sociālā un veselības aprūpe. Savukārt uzņēmējdarbības 
raksturojuma analīzē atsevišķi raksturota tūrisma nozare. 

 
CILVĒKI: IEDZĪVOTĀJU RAKSTUROJUMS 
STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES  
• Latviska vide, 
• Atsaucīgi kaimiņi, 
• Daudz izglītotu un aktīvu cilvēku, 
• Pietiekoši daudz jauno ģimeņu, 
• Nav tukšu lauku viensētu un lielākā daļa zemju ir 

apstrādātas. 
 

• Cilvēku inertums, 
• Mazs iedzīvotāju skaits, 
• Darbaspēka trūkums. 

IESPĒJAS DRAUDI 
• Sabiedrisko centru izveide centros, 
• Jaunu ģimeņu un jauniešu atgriešanās novadā, 
• Jauniešu darba koordinēšana. 

• Iedzīvotāju skaita samazināšanās un sabiedrības 
novecošanās, 

• Iedzīvotāju kvalitatīvā sastāva pasliktināšanās 
(Jurģos). 

 

DABA: VIDES UN KULTŪRVĒSTURISKO VĒRTĪBU 
RAKSTUROJUMS 
STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES  
• Ainavu plāns, 
• Esošais teritorijas plānojums, 
• Bagāts kultūrvēsturiskais mantojums, 
• Labiekārtotas un publiski pieejamas atpūtas vietas 

(Kartavkalni, Elles kalni, Birzīte Viesatās), 
• Sakārtota kapsētu infrastruktūra, 
• Apzinātas piesārņotās vietas, 
• Ekoloģiski tīrs gaiss, 
• Bagāta augsne lauksaimniecībai. 

• Jaunpils HES nelabvēlīgā ietekme uz vidi, 
• Nesakārtotas lauksaimnieciskās ražošanas 

teritorijas, 
• Ezera stāvoklis, 
• Grausti, 
• Dzirnavu tehniskais stāvoklis un neestētiskais 

izskats, 
• Kritušo dzīvnieku apglabāšanas (utilizēšanas) 

problēmas, 
• Maz virszemes ūdens resursu. 

 
IESPĒJAS DRAUDI 
• Stingrāka HES darbības uzraudzība, 
• Jaunpils ezera sakopšana, 
• Popularizēt vides sakopšanu,  
• Iesaistīt iedzīvotājus vides sakopšanā un 

labiekārtošanā, 
• Vides izglītības un informācijas popularizēšana. 

• Latvāņu izplatība, 
• Nelegālo izgāztuvju skaita palielināšanās. 
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PAKALPOJUMI: SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS 
RAKSTUROJUMS 
 
Izglītība, kultūra, sports, NVO sektors un drošība 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES  
• Dabas zinību priekšmetu materiāltehniskā bāze 

Jaunpils vidusskolā 
• Attīstības centrs „Rats”, 
• PII „Zemenīte”, 
• Plašs nodrošinājums ar kultūras, sporta un atpūtas 

pasākumiem, 
• Kultūras pasākumi dažādām vecuma un interešu 

grupām, 
• Iedzīvotāju aktivitāte un uzņēmība, 
• Iedzīvotāju patriotisms, 
• Vadošo speciālistu kompetence, 
• Sporta infrastruktūra, 
• Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums, 
• Pieredzes apmaiņas braucieni, 
• Svešvalodu apguves iespējas, 
• NVO sektora aktivitāte (kopumā 21 aktīva NVO), 
• Regulāri iedzīvotāju forumi, 
• Trenažieru zālē Viesatās. 

 

• Apmācību trūkums iedzīvotāju riska grupām, 
• Tehniskās bāzes trūkums atsevišķos mācību 

priekšmetos, 
• Zems pašnovērtējums vidusskolai, 
• Nepietiekami spēcīgs vidusskolas tēls, 
• Mūzikas un mākslas skolas trūkums (t.sk. 

kvalificētu speciālistu trūkums šajā jomā), 
• Peldvietas trūkums, 
• Pasniedzēju un treneru trūkums , 
• Sporta jomu dažādības trūkums, 
• PII „Zemenīte” nepietiekošā kapacitāte, 
 

 

IESPĒJAS DRAUDI 
• Internāta saglabāšanas un vakarskolas izveides 

iespēja, 
• Uzlabot mācību kvalitāti un vidusskolas 

konkurētspēju, 
• Uzlabot vidusskolas pašnovērtējumu, 
• Sadarbība ar augstskolām, 
• Labiekārtot parku, 
• Uzlabot informācijas apriti, starpnozaru 

komunikāciju, 
• Sporta inventāra dažādošana, 
• Brīvprātīgā darba veicināšana, attīstīšana, 
• Informācijas sniegšana un aprite sabiedrībā, 
• Mājas lapas popularizēšana, elektronisko 

pakalpojumu attīstība, 
• Dienas centru izveide. 

• Nepietiekama iesaistīto pušu savstarpējā 
komunikācija, 

• Sabiedrības novecošanās un depopulācija, 
• Vidusskolas konkurētspējas mazināšanās, 
• Skolotāju novecošanās, 
• Katastrofāls sabiedriskā transporta nodrošinājums, 
• Valsts politiskā nestabilitāte, 
• Attīstības tempu samazināšanās, pašvaldības 

darbības efektivitātes samazināšanās, nerisinot 
komunikāciju jautājumiem. 

 

 

Sociālā un Veselības aprūpe 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES  
• Sociālā dienesta kvalificētie speciālisti, 
• Ģimenes ārsta prakses Jaunpilī un Viesatās, 
• Aptieka, 
• Zobārsta pakalpojumi, 
• Feldšeru punkts Jurģu ciemā, 
• Sociālais aprūpētājs (mājas aprūpe), 
• Spēcīgs speciālistu komandas darbs (bāriņtiesa, 

policija, Sociālais dienests), 

• Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes 
ierašanās ātrums, 

• Nav pieejami psihologa pakalpojumi, 
• Nav sociālo dzīvokļu, 
• Nav atbalsta grupas alkoholiķiem, 
• Sociālā dienesta telpas atrašanās pašvaldības ēkas 

4.stāvā, kas ierobežo tā sasniegšanu cilvēkiem ar 
ierobežotām kustību iespējām, 
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• Laba savstarpējā starpnozaru sadarbība, 
• Laba sadarbība ar audžu ģimenēm (16 ģimenes – 

viena Jaunpilī, pārējās Viesatās), 
• Kvalitatīvi skolēnu ēdināšanas pakalpojumi, 
• Regulārs preventīvais darbs ar riska grupām, 
• Sarkanā Krusta Jaunpils novada darbība, 
• Veselīga dzīvesveida jaunieši,  
• Plašs veselīga un aktīva dzīvesveida iespēju klāsts 
• PII „Zemenīte”. 

 

• Informācijas trūkums un sarežģīta veselības aprūpes 
sistēma valstī,  

• Nepietiekoša medicīniskā profilakse skolā, 
• Specializētā transporta trūkums, 
• Tiek izmantoti personīgie transporta līdzekļi darba 

vajadzībām (Sociālais dienests). 
 

IESPĒJAS DRAUDI 
• Izveidotā NVO sektora daudzfunkcionāla 

izmantošana („Levestes spicie”, Jaunpils 
pensionāru apvienība, „Kamene”, „Ūdensroze”, 
„Dzīpars”, „Sporta klubs”), 

• Izmantot Viesatu bijušo skolu sociālo dzīvokļu 
izveidei, 

• Pilnveidot sociālā dienesta sasniedzamību, 
• Nodrošināt psihologa pakalpojumus novadā, 
• Auklīšu dienesta izveide, 
 

• Veselības aprūpes sistēmas nepiemērotība 
iedzīvotāju vajadzībām, 

• Valsts politika un sistēma, kas nemotivē un rada 
iespēju nemeklēt darbu, 

• Nekvalitatīva alkohola pieejamība, 
• Sociālo darbinieku „izdegšanas” draudi. 

 
 

INFRASTRUKTŪRA: TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA 
RAKSTUROJUMS 
STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES  
• Labs telekomunikāciju un elektroenerģijas tīklu 

izvietojums, 
• Asfaltētas ielas un gājēju celiņi vietās ar 

intensīvāko cilvēku plūsmu, 
• Sakārtotas daudzas ielas (Cukura ceļš, Putnu iela, 

Kalnu iela, gājēju celiņš uz skolu, gājēju celiņš 
Līvmaņa parkā), 

• Kvalitatīvs dzeramais ūdens, 
• Pieejams internets visā novadā, 
• Asfaltēti ceļi centrā un uz Tukumu, 
• Sakārtota ūdenssaimniecība, 
• Ikdienas pašvaldības ceļu uzturēšana labā līmenī, 
• Ir tirgus namiņš tirgotājiem, 
• Liela daļa pašvaldības ceļu salīdzinoši labā kārtībā, 
• Sakārtota ūdenssaimniecība un kanalizācija novada 

ciemos, 
• Kvalitatīvs grīdas segums estrādei parkā, 
• Infrastruktūras sakārtotība: ceļi, gājēju celiņi, 

atpūtas vietas. 
 

• Ceļu sliktā kvalitāte Viesatas – Jaunpils, Tukums – 
Jaunpils daži posmi, Viesatas – Tukums, 

• Apgaismojums Levestē, Viesatu centrs, Jaunpilī – 
uz parku, gar Jaunkalniem, 

• Nav lifta novada domē (Sociālais dienests atrodas 
4.stāvā) 

• Sliktā stāvoklī ielas pie daudzdzīvokļu namiem 
(Vējiņi – Aizvēji, Tālava – Rosmes) un pagalmi, 

• Valsts autoceļu Annenieki – Jaunpils, Jaunpils – 
Viesatas sliktā kvalitāte,  

• Nav labiekārtotu peldvietu, 
• Valsts autoceļu seguma sliktais stāvoklis no 

Anneniekiem,  
• Kalnu ielā nav kanalizācijas sistēmas, 
• Nav asfaltētas visas ielas, 
• Slikta sabiedriskās tualetes kvalitāte, 
• Valsts nozīmes ceļu uzturēšana ļoti zemā līmenī, 

ieskaitot ceļmalu sakopšanu, 
• Ezera un slūžu infrastruktūra, 
• Trūkst informācijas centrā par to, kur atrodas 

nozīmīgi objekti (piem., tualete), 
• Ceļu kvalitāte – Saules ceļš, 
• Nepieciešami jauni gājēji celiņi – gar pienotavu uz 

Laimām, gar Tukuma ceļu starp abiem 
krustojumiem. 
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IESPĒJAS DRAUDI 
• Finanšu piesaiste ar dažādiem projektiem, fondu 

izmantošana infrastruktūras uzlabošanai, 
• Vietējo tūrisma maršrutu un objektu iekļaušana 

starptautiskos maršrutos, 
• Bērnu spēļu laukuma izveide Jaunpils centrā, 
• Dzimstības paaugstināšanās, 
• Ceļa sakārtošana pie Kalna skolas, 
• Saules ceļa uzlabošana, 
• Daudzdzīvokļu māju biedrību izveide,  
• Attīstīt dažādu kurināmo veidu izmantošanu 

enerģijas ražošanā, 
• Novada teritorijas ceļu sakārtošanas lobēšana 

valsts līmenī, 
• Pašvaldības policijas kapacitātes palielināšana un 

iesaistīšana novada sakopšanas un aizsardzībā 
(kūlas dedzināšana u.c.), 

• Transporta kustības sakārtošana pie Jaunpils 
vidusskolas, 

• Bērnu spēļu laukuma uzlabošana un 
modernizēšana Viesatās, 

• Iedzīvotāju iesaistīšana novada teritoriju 
sakopšanā, 

• Gājēju celiņa uzlabošana Viesatās no centra uz 
Kultūras namu, 

• Ceļu kvalitātes uzlabošana Viesatās. 

• Autoceļu stāvokļa pasliktināšanās, 
• Finansējuma samazināšanās visās jomās, 
• Ceļa fonda samazinājums un autoceļu tīkla 

sabrukums, 
• Daudzdzīvokļu māju neapsaimniekošana mazajos 

ciematos, 
• Sabiedriskais transports, maršrutu un reisu skaita 

samazināšana 
 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA: EKONOMISKAIS RAKSTUROJUMS 
STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES  
• Izglītoti cilvēkresursi, 
• Pašvaldība ir atvērta un domā par to, kā uzlabot 

uzņēmējdarbības vidi, neliek šķēršļus attīstībai, 
• Kopumā pietiekami laba un sakārtota tehniskā 

infrastruktūra (gāzes apgāde, interneta 
nodrošinājums utt.), 

• Ģeogrāfiskais novietojums, 
• Jaunpils vārds – pozitīvas asociācijas Latvijā, 
• Vidējais intelekta darbaspēks, 
• Vairāki spēcīgi uzņēmēji un uzņēmumi, 
• Kultūrvēsturiskais mantojums, 
• Amatniecības attīstība. 
 

• Modernu komunikāciju trūkums (interneta 
kvalitāte), 

• Dažkārt vājas svešvalodu zināšanas (krievu un 
angļu valoda), 

• Informācijas trūkums par mazo uzņēmējdarbību, 
iespējām veidot uzņēmumu, 

• Kvalificētā darbaspēka trūkums, 
• Kvalificētā darbaspēka trūkums, 
• Mazs iedzīvotāju skaits, 
• Iedzīvotāju kūtrums un ksenofobija, 
• Nepiemērota izglītība un izglītības sistēma kopumā 

valsts līmenī, 
• Izteikts lielo uzņēmumu īpatsvars, 
• Sadarbības un starpnozaru komunikācijas trūkums, 
• Informācijas trūkums par uzņēmēju vajadzībām, 
• Nedraudzīga valsts politika uzņēmējdarbībai, sevišķi 

mazajiem uzņēmējiem. 
IESPĒJAS DRAUDI 
• Izmantot iedzīvotāju vēlmi dzīvot savā novadā, 

patriotismu (caur sabiedrisko transportu, ceļu 
kvalitāti), 

• Ģeogrāfiskais novietojums,  
• Veicināt uzņēmēju kooperāciju, 
• Kultūrvēsturiskais mantojums, 
• Mazo uzņēmu veidošana pakalpojumu sniegšanā, 

• Sabiedriskais transports, 
• Kvalificētā darbaspēka aizplūšana, 
• Profesionālās izglītības trūkums jauniešiem, 
• Neprognozējama valsts politika, 
• Neloģiski veidots novads (sākotnēji plānoti 8 

pagasti), 
• Mazo uzņēmumu neveidošanās, 
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• Konkurētspējīgs novads (apkārtējais līmenis 

salīdzinoši zemāks), 
• Elastība (ņemot vērā to, ka novads mazs), 
• Daudz neapgūta potenciāla, 
• Tūrisma attīstība, 
• Infrastruktūras attīstība, 
• Motivēt uzņēmējus un investorus veidot 

uzņēmumus augsti kvalificētam darbaspēkam, 
• Cilvēku palikšana un atgriešanās novados, 
• Sadarbības veicināšana starp novada domi un 

uzņēmējiem, 
• Investīciju piesaiste, 
• Iedzīvotāju motivācija. 

• Iedzīvotāju ienākumu samazināšanās, 
• Samazinās novada iedzīvotāju skaitliskais un 

kvalitatīvais sastāvs. 

 
Tūrisms 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES  
• Jaunpils pils un kultūrvēsturiskais centrs, 
• Cilvēkresursi, 
• Laba sabiedriskā ēdināšana, 
• Vidējās izglītības specializācija tūrismā. 

• Tūrisma un aktīvās atpūtas resursu trūkums, 
• Nepietiekams kultūras aktivitāšu piedāvājums, 
• Novada zīmola trūkums, 
• Iedzīvotāju svešvalodu zināšanu trūkums, 
• Nav nakšņošanas iespējas lielām grupām. 

 
IESPĒJAS DRAUDI 
• Zīmola izstrāde, 
• Velotūrisma attīstība, 
• Pakalpojumu dažādošana, 
• Nometņu izmitināšana un organizēšana, 
• Tūrisma koncepcijas aktualizācija, 
• Apmācību nodrošināšana par lauku tūrismu, gidu 

sagatavošana. 

• Sabiedriskā transporta nodrošinājums, 
• Tūristu skaita samazināšanās, 
• Tūrisma sezonalitāte Latvijā, 
• Nacionālā mentalitāte  

 

PUBLISKĀ PĀRVALDE: ADMINISTRĀCIJAS 
RAKSTUROJUMS 
STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES  
• Mājas lapa, avīze “Jaunpils vēstis”, 
• Profesionāli un pastāvīgi strādājoši darbinieki un 

speciālisti, 
• Operatīvs darbs, pateicoties nelielajam novadam 

izmēram, 
• Efektīva pakalpojumu sniegšanas orientācija uz 

klientiem, 
• Elastīgs domes darba laiks, 
• Spēcīgs komandas darbs, 
• Sociāla dienesta, pašvaldības darbs, 
• Labs ceļu tīkls, kas veicina iedzīvotāju iesaistīšanos 

novada dzīves veidošanā, 
• Pakalpojumu saņemšanas un risināšanas ātrums. 

• Iedzīvotāju neinformētība, 
• Nav atgriezeniskās saites (gan no darbiniekiem, 

gan iedzīvotājiem), 
• Mājas lapai trūkst “dzīvīguma”, 
• Nepietiekama starpnozaru komunikācija, 
• Komunikācijas trūkums starp iedzīvotājiem un 

pārvaldi. 

IESPĒJAS DRAUDI 
• Informācijas sistēmu uzlabošana, komunikācijas ar 

iedzīvotājiem attīstīšana, 
• Aktualizēt komandas darbu un attīstīt komunikāciju 

• Birokrātijas pieaugums valstī, 
• Informācijas nesabalansētība un pieprasīšanas 

nelietderība, 
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starp darbiniekiem, struktūrvienībām, iedzīvotājiem 
utt., 

• Mājas lapas uzlabošana, 
• Elektronisku pakalpojumu ieviešana un 

popularizēšana mājas lapā. 

• Sarežģīta likumdošana, 
• Atsevišķu speciālistu pārāk liels noslogojums. 
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ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZES KOPSAVILKUMS 

Jaunpils novada simbols un svarīgākā 
kultūrvēsturiskā vērtība ir Jaunpils pils, ar ko 
novads ir atpazīstams visā Latvijā.  

Jaunpils vārds Latvijā  ir atpazīstams arī ar A/S 
Jaunpils pienotava produkciju. Novadā ir vairāki 
spēcīgi vidēja līmeņa uzņēmumi, savukārt 
salīdzinoši maz ir mazo uzņēmumu.  

Novadā atrodas aizsargājamā dabas teritorija 
Kartavkalna ieleja. Jaunpilī atrodas Jaunpils 
vidusskola, kas ir vienīgā izglītības iestāde novadā. 
Darbojas PII „Zemenīte”, tomēr tās kapacitāte nav 
pietiekoša esošajam pieprasījumam. 

Vietējo darbaspēka tirgu veido nodarbinātie 
lielākajos novada uzņēmumos – Jaunpils pienotava, 
SIA „Līvas grupa”, SIA „Joži”, SIA „Priednieks” un 
citos. Viena no būtiskām darba tirgus problēmām ir 
kvalificēta darbaspēka trūkums profesionālos 
darbos. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka daļa iedzīvotāju 
strādā apkārtesošajās pilsētās – Tukumā, Saldū, 
Dobelē un Kandavā.  

Iedzīvotāji ir patriotiski un jaunieši, lai arī devušies 
prom no novada studēt un strādāt citur, joprojām 
saglabā augstu motivāciju atgriezties novadā un 
piedalīties tā attīstībā. Vietējo sabiedrību var 
uzskatīt par salīdzinoši aktīvu, regulāri notiek 
iedzīvotāju forumi, kuros tiek strādāts pie kopīgas 
novada nākotnes plānošanas. Īpaši aktīvs ir NVO 
sektors, kurā darbojas 21 biedrība ar dažādiem 
mērķiem un virzieniem.  

Novada ģeogrāfiskais stāvoklis ir labs, netālu 
atrodas šosejas A9 Rīga - Liepāja un A10 Rīga - 
Ventspils, tomēr viena no būtiskākajām problēmām 
ir salīdzinoši sliktais sabiedriskā transporta 
nodrošinājums, kas ierobežo iedzīvotāju mobilitāti.  

Novadā tiek nodrošināta sociālā un veselības 
aprūpe  - darbojas feldšeru punkts,  ir 2 ģimenes 
ārstu prakses, zobārsts. Sociālās aprūpes funkcijas 
veic pašvaldības Sociālais dienests.  

Būtiskākās funkcionālās saites novadam ir ar 
apkārtējo novadu administratīvajiem centriem, kas 
ir pilsētas un nodrošina pakalpojumus, kas nav 
pieejami novadā.  

Novads ir sakopts un vide vērtējama kā tīra un 
nepiesārņota, tomēr joprojām novada teritorijā ir 
vairāki objekti un teritorijas, kuras nepieciešams 
rekultivēt un labiekārtot. Novads robežojas ar 
teritoriāli krietni lielākiem novadiem, ar kuriem tas 
nevar konkurēt atsevišķās jomās, tomēr vairāki 
rādītāji ir ar pozitīvu tendenci. Lai arī iedzīvotāju 
skaits katru gadu turpina samazināties, izmaiņas 
nav ļoti krasas. 
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STRATĒĢISKĀ 
DAĻA 
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Misija 
 

Vīzija 
 

Stratēģiskie mērķi 
  

Prioritārie 
virzieni 

Uzdevumi 

Rīcības 

Rādītāji 

Uzsverot stiprās 
puses un 
izmantojot novada 
iespējas  

 

Mazinot vājās 
puses un reaģējot 
uz novada 
draudiem  

 

SVID 

un/vai 

KO 
mēs 
darā
m? 

KĀ 
mēs 
darā
m? 

Rezultāti 

No 
aug
stāk
a uz 
not
eikt

u 
līm
eni 

Attīstības programmas Stratēģiskā daļa ir viena no Attīstības programmas sastāvdaļām. Tajā definēta novada 
attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un uzdevumi. Konkrētu pasākumu (rīcību) kopums un investīciju 
plāns noteikto uzdevumu īstenošanai iekļauts Rīcības plānā. 

Skaidri definējot misiju (kāpēc mēs esam?) un vīziju (uz ko 
mēs tiecamies?) tiek noteikti galvenie organizācijas darbības 
virzieni un vērtības. Ikvienas Latvijas pašvaldības galvenās 
funkcijas ir noteiktas likumā „Par pašvaldībām”, tādēļ arī par 
Jaunpils novada misiju var uzskatīt iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanu. 

Pašvaldība ir vietējās pārvaldes institūcija, kas ar pilsoņu 
vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto 
institūciju starpniecību nodrošina pašvaldības kompetencē 
esošo funkciju un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, 
ievērojot valsts likumdošanu un novada iedzīvotāju 
intereses.  

Pašvaldības galvenie uzdevumi ir organizēt iedzīvotājiem 
komunālos pakalpojumus, gādāt par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, gādāt par 
iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 
jaunrades attīstību. Pašvaldības nodrošina veselības aprūpes 
pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, 
nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sniedz palīdzību 
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, sekmē 
uzņēmējdarbību, rūpējas par bezdarba samazināšanu, gādā 
par sabiedrisko kārtību, nosaka zemes izmantošanas un 
apbūves kārtību, organizē sabiedriskā transporta 
pakalpojumus. 

Stratēģiskā programma veidota, ievērojot stratēģiskās 
plānošanas pamatprincipu – definēt sasniedzamos rezultātus 
no augstāka un konkrētāku līmeni.  

 

M isija – precīzi izteikts pamata mērķis, kādēļ 
novads vispār pastāv. 

Vīzija - lakonisks ilgtermiņa nākotnes 
redzējums, kas vienlaikus parāda novada 
unikālās vērtības. 

Stratēģisk ie mērķi - koncentrēts politisku 
uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas 
pārmaiņām noteiktā laika periodā, kas ir 
vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas 
sasniegšanu, un kas kalpo par pamatu 
prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo 
darbību identificēšanai. 

Prioritārie virzieni – definēti rezultāti 
konkrētās jomās, kas raksturo stratēģisko 
mērķu izpildi.   

Uzdevumi - izvirzīti mērķu īstenošanai, 
ņemot vērā integrētās pieejas dimensijas 
(telpiskā, tematiskā, laika) un nodrošinot 
savstarpēji papildinoša un kompleksa atbalsta 
mehānisma izveidi. 

Rīcības - konkrētu pasākumu kopums, kas ir 
noteikts izvirzīto uzdevumu izpildei 

Rādītāji – indikatori, kas apraksta rezultātus, 
kuri raksturo uzdevumu izpildi 
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Lai pašvaldība nodrošinātu savas misijas izpildi, tai 
ir nepieciešama vīzija, kuras sasniegšanai tiek 
izvirzīti stratēģiskie mērķi un to prioritārie virzieni. 
Mērķu izpildei sastādīti uzdevumi ar konkrētām 
rīcībām. Uzdevumu izpilde tiek mērīta pēc 
rezultatīvajiem rādītājiem, kas arī ir galvenais 
indikators tam, vai plānotie rezultāti konkrētā laika 
posmā tiek sasniegti.  

Stratēģiskie mērķi, prioritārie virzieni un uzdevumi 
atbild uz jautājumu: „Ko mēs darām, lai sasniegtu 
izvirzīto vīziju?”, savukārt rīcības uz: „Kā mēs 
darām, lai sasniegtu izvirzīto vīziju?”. 

Rādītāji ir būtiski Attīstības programmas elementi, 
ar kuras palīdzību iespējams izmērīt teritorijas 
attīstību, attīstības programmas īstenošanas 
rezultātus un tiešos iznākumus, kā arī novērtēt šo 
rezultātu radīto ietekmi ilgākā laika posmā. 

Jaunpils novada Attīstības Programmas 2012.-
2018.gadam stratēģiskā daļa izvirzīta vīzija, 
stratēģiskie mērķi, noteikti prioritārie virzieni un 
uzdevumi. Savukārt rīcības iekļautas rīcību plānā 
atsevišķā nodaļā. Par misiju tiek uzskatīta iepriekš 
minētā likuma „Par pašvaldībām” noteiktās 
pašvaldības funkcijas.  

Dokumentā noteikti 3 stratēģiskie mērķi, kas ietver 
sevī arī galvenās pamatvērtības.  

Katram stratēģiskajam mērķim noteikti savi 
prioritārie virzieni, kas iezīmē svarīgākās 
pašvaldības jomas un funkcijas. Kopumā noteikti 
10 prioritārie virzieni. 

Novada vīzija un stratēģiskie mērķi noteikti, ņemot 
vērā arī novada viedokļu līderu redzējumu par savu 
novadu pēc 7 gadiem, kā arī tā unikālajām 
vērtībām, ar kurām novads var lepoties un ir 
pārāks par citiem Latvijas novadiem. 

  

1 vīzija 

3 stratēģiskie mērķi 
(SM) 

8 prioritārie 
virzieni 
(PV) 

22 uzdevumi 
(U) 

127 rīcības 
(R) 
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TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS POLITIKA  

 

Jaunpils novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam izstrādāta, ievērojot telpiskās attīstības plānošanas 
dokumentu hierarhiju Latvijā. Attīstības programma ir pakārtota un saskaņota ar Rīgas plānošanas reģiona 
attīstības plānošanas dokumentiem. Ņemti vērā arī apkārt esošo novadu pašvaldību (Dobeles, Tukuma, 
Kandavas un Brocēnu novadiem) telpiskās attīstības noteiktie virzieni.  

Attīstības programma veidota uz attīstības plānošanas integrētas pieejas, kas paredz koordinētu telpisko, 
tematisko un laika dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem (nacionālo, 
reģionālo, vietējo) un ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijās u.c.), 
izmantojot konkrētus instrumentus, lai tiktu sasniegti izvirzītie mērķi un prioritātes. 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 

līdz 2030.g. 

Latvijas Nacionālais  
attīstības plāns  
2007. – 2013. 

Nozaru politikas 
plānošanas 
dokumenti 

Institūciju darbības 
stratēģijas 

Rīgas plānošanas reģiona 
attīstības stratēģija  

2000. – 2020. 
 

Rīgas plānošanas reģiona 
teritorijas plānojums 

2005. – 2025. Jaunpils pagasta 
teritorijas plānojums 

2008. – 2020.g 

Viesatu pagasta 
teritorijas plānojums 

2007.-2019.g. 

Rīgas reģiona attīstības 
programma 2005. – 

2011. 

Jaunpils novada 
attīstības programma 

2012. – 2018. 

Ilgtermiņa konceptuālais dokuments: “Latvijas 
izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā” 

Budžeta plānošana 

Ilgtermiņa 
attīstības 

plānošanas 
dokuments 

Vidēja 
termiņa 
attīstības 

plānošanas 
dokuments 

Nacionāla līmeņa 
attīstības plānošanas 

dokumenti 

Reģionāla līmeņa 
attīstības plānošanas 

dokumenti 

Vietēja līmeņa 
attīstības plānošanas 

dokumenti 

Nozaru plānošanas 
dokumenti 

Iestādes rīcības plāni  
1 -3 gadi 

Jaunpils novada 
teritorijas plānojums 

2013. – 2024.g 

Īstermiņa 
attīstības 

plānošanas 
dokuments 

Savstarpējā saskaņotība 
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Jaunpils novads - nodrošinātu, sabiedriski un 
ekonomiski aktīvu un pozitīvi domājošu iedzīvotāju 

mājas. 

VĪZIJA 

 
 

Nodrošināts iedzīvotājs – piedāvājot kvalitatīvus pakalpojumus un infrastruktūru un 
veicinot vietējās uzņēmējdarbības attīstību, kas vienlaicīgi palielina iedzīvotāju 
nodarbinātību, novada iedzīvotājs varēs justies sociāli un materiāli drošs.  

Attīstīta vietējā uzņēmējdarbība un tūrisms, izglītots, kvalificēts, produktīvs darbaspēks 
un inovatīva un dabai draudzīga uzņēmējdarbības vide, kas ir vienlīdz pievilcīga gan 
mazo, gan vidējo uzņēmumu attīstībai un izveidei, sekmē novada kopīgo ekonomisko 
augšupeju. Tā ir priekšnoteikums kopīgai novada labklājībai.  

Sakārtota veselības un sociālā aprūpe, civilā aizsardzība un sabiedriskā kārtība, 
iedzīvotāju tiesību aizsardzība, nodrošināti izglītības un mūžizglītības pakalpojumi 
raksturo iedzīvotāju sociālo nodrošinātību.  

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.  

 

Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs – pilnvērtīga un dažādota mūžizglītība un interešu 
izglītība, kultūras un sporta nodarbes, NVO sektora veiksmīga darbība un dalība novada 
ikdienas procesos, dažādas novada sabiedriskās aktivitātes un pasākumi (tai skaitā 
iedzīvotāju forumi), par aktualitātēm labi informēts novada iedzīvotājs – tas viss veido 
aktīvu, izglītotu un pozitīvi domājošu sabiedrību. 

Šāda sabiedrība galvenais novada enerģijas un ideju īstenošanas avots – pamats 
novada pastāvēšanai ilgtermiņā.   

 

Ekonomiski aktīvs iedzīvotājs – šāds iedzīvotājs dod finansiālu pienesumu novada 
budžetā i, kas vistiešākā veidā saistīts ar novada attīstības iespējām, kvalitatīvu 
funkciju izpildu un kapacitātes celšanu. Būtiska ir vietējo iedzīvotāju radošā domāšana, 
mūsdienīgi uzņēmējdarbības risinājumi, vēlme veidot savus mazos un vidējos 
uzņēmumus, kas veicina novada ekonomisko attīstību un vispārējo konkurētspēju ar 
citiem novadiem. Svarīga ir iedzīvotāju profesionālā kvalifikācija, kas ļauj atrast 
atbilstošu un sev piemērotu nodarbi savā novadā. Vienlīdz nozīmīgs ir novada 
iedzīvotājs, kurš par savām mājās izvēlas Jaunpils novadu, saglabājot darba vietu citos 
novados un pilsētās.  

Īpaši gaidīti atgriežamies novadā ir jaunieši, kuri devušies izglītoties citur, tomēr 
joprojām saglabā lielu vietējo patriotismu un svaigas idejas. Kopīgi ar esošajiem 
sabiedriski un ekonomiski aktīvajiem novada iedzīvotājiem, jaunās paaudzes ir tās, 
kuras var veidot novada vidi vēl pievilcīgāku dzīvei un spārnot pārējos iedzīvotājus 
ideju realizēšanai. 
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Ģeogrāfiskā novietojuma dēļ, novadam ir liels mazās 
uzņēmējdarbības potenciāls, kuru nepieciešams attīstīt, veicinot 
iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti. Kopīgs vispārējās labklājības 
pieaugums, veicina katra iedzīvotājā individuālo labklājību.  

Pozitīvi domājošs iedzīvotājs – sakārtota apkārtējā vide (tai 
skaitā tehniskā infrastruktūra), efektīva un atvērta novada 
pārvalde, Latvijā atpazīstams un pozitīvs novada tēls (zīmols), 
attīstīta starptautiskā un vietējā sadarbība, veido pozitīvi 
domājošu, tolerantu un saliedētu sabiedrību.  

Pozitīvi domājoši novada iedzīvotāji ir daudz atvērtāki inovācijām, 
tendēti uzlabot, pilnveidot un padarīt savu novadu konkurētspējīgu 
un vēl pievilcīgāku dzīvošanai ilgtermiņā. Pozitīvi tendēta 
sabiedrība, kopā darbojoties, ir spējīga sasniegt labākus rezultātus 
gan īstermiņa, gan ilgtermiņā.  

Mājas – būtiskākā novada funkcija ir nodrošināt pievilcīgu dzīves 
vidi, kas apmierina esošos novada iedzīvotājus, kā arī piesaista 
novadam jaunus iedzīvotājus, aicina atpakaļ atgriezties mājās 
novada jauniešus, kuri devušies izglītoties vai strādāt citur, kā arī 
saglabā augstu jau esošo visu vecuma grupu iedzīvotāju vēlmi par 
savu patstāvīgo dzīvesvietu izvēlēties Jaunpils novadu.  

Sakārtots publisko pakalpojumu sektors, aktīva kultūras un sporta 
dzīve, dažādās brīvā laika pavadīšanas iespējas un labiekārtota 
apkārtējā vide veicina iedzīvotāju vēlmi par savām mājām 
izvēlēties tieši šādu novadu, kurā nodrošinātas visas kvalitatīvai un 
patīkamai dzīvei nepieciešamās lietas, pakalpojumi un iespējas 
pilnveidoties.  

Ar šo vīziju Jaunpils novads nodrošina savu misijas - sekmēt 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, izpildi. 

Vīzija ir ilgtermiņa uzstādījums 2030.gadam. 

NOVADA EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJA 
Ņemot vērā esošos resursus, novada 
uzņēmējdarbības specializācijas galvenokārt var 
tikt balstīta uz sekojošu jomu attīstību: 

• Lauksaimnieciskā ražošana (t.sk. 
piensaimniecība un graudkopība), 

• Tūrisms, 
• Kokapstrāde, 

 
Viens no lielākajiem novada uzņēmumiem ir AS 
Jaunpils pienotava, kuras galvenais eksporta 
tirgus ir Krievija (realizēts 91% no kopējā 
eksporta apjoma), kā arī uzsākts biezpiena 
eksports uz Vāciju. Kopumā no saražotās 
produkcijas 65% tiek eksportēti, bet pārējā 
produkcija realizēta vietējā Latvijas tirgū18.  
Uzņēmuma produkcija ir labi atpazīstama Latvijas 
tirgū, kas veicina arī novada atpazīstamību, tādēļ 
piensaimniecība var tikt uzskatīta par galveno 

                                                
18 Dienas Bizness, 2011. gada 8. martā 

Eiropa 

Latvija 

Rīgas  
reģions 

•Piensaimniecība 

•Tūrisms 
•Lauksaimnieciskā 
ražošana 

•Kokapstrāde 

•Tūrisms 
•Lauksaimnieciskā 
ražošana 

 
Nodrošināt - apgādāt (piemēram, 
cilvēkus, uzņēmumu) pietiekama 
daudzumā (ar ko). 
Sabiedrisks – Saistīts ar sabiedrību, 
tai raksturīgs; tāds, kurā piedalās, kuru 
organizē vai izmanto samērā daudzi 
sabiedrības locekļi. Tāds, kam ir bieža, 
aktīva saskarsme ar citiem cilvēkiem, 
kādām cilvēku grupām un kas jūtas 
tajās labi. 
Aktīvs – Tāds, kas enerģiski, rosīgi 
darbojas; darbīgs. 
Domāšana - cilvēka smadzeņu darbība 
- process, kurā objektīvā īstenība 
atspoguļojas priekšstatos, jēdzienos, 
spriedumos. 
Pozitīvs – labs, vēlams, apstiprinošs. 
Tāds, kas ir atzīstams, uzskatāms par 
labu, vēlamu, arī derīgu; tāds, kas ir 
labs, vēlams, arī derīgs. 
Iedzīvotājs - cilvēks, kas apdzīvo kādu 
teritoriju. 
Mājas - Dzīvesvieta, cilvēka mājoklis. 

 
*No latviešu valodas skaidrojošās vārdnīcas 
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Jaunpils novads - 
nodrošinātu, sabiedriski 
un ekonomiski aktīvu un 

pozitīvi domājošu 
iedzīvotāju mājas 

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  

novada specializāciju visos līmeņos – gan Eiropā, 
Latvijā un arī Rīgas reģionā.  

Cits spēcīgs novada uzņēmums ir SIA „Līvas grupa”, 
kas veicina Jaunpils novada ekonomisko 
specifikāciju kokapstrādē, mēbeļu un māju ražošanā 
Latvijā. Novadā darbojas citi vidēja līmeņa 
uzņēmumi un saimniecības.  

Ņemot vērā novada kultūrvēsturiskās vērtības (t.sk. 
Jaunpils pili) novada specializācija gan Latvijā, gan 
Rīgas reģionā ir tūrisms, kuru var attīstīt, vēl vairāk 
apgūstot dabas, kultūrvēsturiskos un cilvēkresursus.   

 
FUNKCIONĀLO SAIŠU 
STIPRINĀŠANA 
Ņemot vērā novada resursus, ir identificētas 
vairākas funkcionālās saites ar blakus esošiem 
novadiem pa jomām, kurās sadarbība ir jau 
izveidojusies un to nepieciešams saglabāt vai 
izveidot. Lai veiksmīgi attīstītu Jaunpils novadu, 
nepieciešams stiprināt saites ar apkārējiem 
novadiem sekojošās jomās un veidos: 

• Dobele: darba tirgus, izglītība, 
sabiedriskais transports; 

• Tukums: izglītība, interešu izglītība, 
veselības aprūpe, sabiedriskais 
transports, loģistika, darba tirgus, 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests, 
valsts policija, iepirkšanās, sadzīves 
pakalpojumi, brīvais laiks; 

• Rīga: darba tirgus, izglītība, veselības 
aprūpe, darba tirgus, iepirkšanās, 
sadzīves pakalpojumi, brīvais laiks; 

• Kandava: darba tirgus, izglītība; 
• Brocēni: darba tirgus; 
• Saldus: darba tirgus, iepirkšanās, 

sadzīves pakalpojumu, brīvais laiks;  

 
 
 

 
 

STRATĒĢISKIE 
UZSTĀDĪJUMI 
Lai sasniegtu uzstādīto vīziju: „Jaunpils novads – 
nodrošinātu, sabiedriski un ekonomiski aktīvu un 
pozitīvi domājošu iedzīvotāju mājas”, ir noteikti 3 
stratēģiskie mērķi jeb uzstādījumi, kuri balstīti uz 3 
pamatvērtībām: vietējo sabiedrību, dzīves vidi 
un ekonomisko vidi. 

Stratēģiskais mērķis SM1 ir līdzdarbīga, nodrošināta, 
radoša un pozitīvi domājoša vietējā sabiedrība. SM1 
tiecas uz Jaunpils novadu kā sabiedriski aktīvu un 
pozitīvi domājošu iedzīvotāju mājām. 

Stratēģiskais mērķis SM2 ir droša, pieejama un 
labiekārtota dzīves vide. SM2 tiecas uz Jaunpils 
novadu kā nodrošinātu un pozitīvi domājušu 
iedzīvotāju mājām. 

Stratēģiskais mērķis SM3 ir dažādota ekonomiskā 
vide, kas veicina pievienoto vērtību radīšanu. SM3 
tiecas uz Jaunpils novadu kā ekonomiski aktīvu un 
pozitīvi domājošu iedzīvotāju mājām. 
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PRIORITĀTES 

Ilgtermiņa prioritāte 
Novada ilgtermiņa prioritāte ir augsts iedzīvotāju 
labklājības līmenis, kas ir arī galvenā un vienīgā. 
Tā ietver sevī visu jomu un nozaru sabalansētu 
attīstību un mijiedarbību un tiešā veidā atbalsta un 
tiecas uz novada misijas (noteikto pastāvēšanas 
funkciju) īstenošanu.  

Vidēja termiņa prioritātes 
Kā vidēja termiņa prioritātes Jaunpils novadā 
noteiktas trīs: (1) sabiedriskos procesos iesaistīts un 
spēcīgs cilvēkkapitāls, (2) veselīgai un nodrošinātai 
dzīvei iekārtota telpa un (3) efektīvi izmantoti 
resursi ekonomiskai augšupejai.  

Cilvēkkapitāls nozīmē cilvēka spēju un iemaņu 
kompleksu, no kura atkarīgs viņa ekonomiskās un 
sociālās aktivitātes kopums. (1) Cilvēkkapitāls ietver 
sociālās, kā arī tehniskās iemaņas. To raksturo ar 
indivīda izglītību, prasmēm un zināšanām, kas 
palielina ekonomiskās darbības produktivitāti. (2) 
Dzīves telpa, kas ir piemērota veselīgam 
dzīvesveidam un nodrošina visus iedzīvotājiem 
nepieciešamos pamatpakalpojumus, ir tikpat 
būtiska prioritāte. (3) Efektīvi izmantoti resursi 
ekonomiskai augšupejai ir nepieciešami, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un maksimāli 
izmantotu novada resursus, vienlaicīgi saglabājot un 
aizsargājot. 

 

  

Vīzija: Jaunpils novads - nodrošinātu, sabiedriski un ekonomiski aktīvu un pozitīvi 
domājošu iedzīvotāju mājas 
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Stratēģiskie mērķi 

Līdzdarbīga, nodrošināta,  
radoša un pozitīvi 
domājoša vietējā 

sabiedrība 

Droša, pieejama un 
labiekārtota dzīves vide 

Dažādota ekonomiskā vide, 
kas veicina pievienoto 

vērtību radīšanu 

Ilgtermiņa prioritāte: augsts iedzīvotāju labklājības līmenis 

Vidēja termiņa prioritātes: 
•Sabiedriskos procesos iesaistīts un spēcīgs cilvēkkapitāls 
•Veselīgai un nodrošinātai dzīvei iekārtota telpa 
•Efektīvi izmantoti resursi ekonomiskai augšupejai 

res://\\ld1062.dll/type=1_word=veselums
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NOVADA VIEDOKĻU LĪDERU REDZĒJUMS 
KĀDU JŪS VĒLĒTOS REDZĒT JAUNPILS NOVADU PĒC 7 GADIEM? 

..lai novads būtu kluss un mierīgs..  

..vismaz tikpat laba līmeņa darbošanos.. 

..lai pašvaldība ir neatkarīga un lēmumi tiek pieņemti Jaunpilī.. 

..atjaunotas un renovētas vecās celtnes, sakārtots ezers.. 

..ar sakoptu centru.. 

..lai novads tiktu veidots, mijiedarbojoties jaunajam ar seno.. 

..lai neviena lieta nepazustu un būtu vairāk cilvēku..  

..sakārtotu savstarpējo darbu organizētību, savstarpējo jomu sadarbību, līmeni, tad daudzas lietas varētu iet 
raitāk.. 
..attīstību tūrisma jomā.. 
..saglabāta neatkarība un ņiprums.. 
..labāka starpnozaru sadarbību un attīstītāka savstarpējā komunikācija.. 
..lai iedzīvotājiem būtu lielāka iniciatīva, daudz mazie uzņēmumi un veiksmīgi attīstīta uzņēmējdarbība..  
..lielākā intelekta koncentrācija novadā..  
..svarīgi, lai arī nākotnē viss notiktu pozitīvā virzienā – gan būvniecībā, gan labiekārtošanā.. 
..lai pēc 7 gadiem novads joprojām pastāvētu.. 
..lai iedzīvotāju skaits palielinātos.. 
..saglabāts dabas mantojums.. 
..novads balstās uz vietējo uzņēmējdarbību.. 
..attīstīta un populāra vietējā amatniecība.. 
..lai iedzīvotāji rod iespēju darboties paši ar savu lietu.. 

 
AR KO JŪS LEPOJATIES SAVĀ NOVADĀ? 

..ar skaisto un sakopto vidi, infrastruktūru, kultūras pasākumiem.. 

..ar to kas notiek Jaunpils sporta dzīvē, aktīvi darboties gribētāji, jaunatne, bērni.. 

..ar cilvēkiem.. 

..ar to, ka Jaunpils novads pastāv un kolektīvu līmenis palielinās.. 

..mazs, bet kārtīgs novads; paši saimnieki savā novadā.. 

..mazā teritorijā sakoncentrēti daudz seni, vēsturiski objekti.. 

..ar aktīvajiem un gudrajiem cilvēkiem, to, ka cilvēki atgriežas un vēlas savu novadu celt; ar to, ka šeit 
atbraucot, ir miers sirdī.. 
.. visiem Jaunpiliešiem liela misijas apziņa par savu novadu; cilvēkiem ir idejas par to kā atšķirties, liels 
potenciāls.. 
..ar to, ka jūtama attīstība un ir cilvēki, kas vēlas darīt.. 
..ar daudzajiem projektiem.. 
..to, ka novads ir mazs un ņiprs..  
..ar kultūrvēsturisko mantojumu.. 
..to, ka vidējais Jaunpils iedzīvotājs ir izglītotāks un gudrāks kā vidējais Latvijas iedzīvotājs.. 
..novads ir laba vieta uz Latvijas fona.. 
..uzņēmējdarbība ir nopietnā līmenī.. 
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PRIORITĀRIE VIRZIENI 
Efektīva, atvērta, inovatīva un iniciatīvu veicinoša pārvalde PV1 ir 
veiksmīgi funkcionējoša un uz attīstību vērsta novada priekšnosacījums. 
Pārvaldei jādarbojas gan kā iniciatīvu veicinošam, rīcību izpildes un 
koordinācijas, gan kontroles instrumentam. Pašvaldība, kas rūpējas par 
ārējo komunikāciju ar visām novada darbībā iesaistītajām pusēm, veido 
atvērtu un iniciatīvu veicinošu vidi, kas savukārt darbojas kā labs 
stimulējošs impulss daudzu citu jomu attīstībai visā novadā. Aktīvs NVO 
sektors risina labāku sociālo dialogu, toleranci vienam pret otru un novadu 
kopumā, patriotismu un motivē arvien jaunus iedzīvotājus iesaistīties 
dažādās aktivitātēs. 

Nodrošināti kvalitatīvi izglītības, sporta un kultūras pakalpojumi 
PV2 izglītība ir viena no būtiskākajām vērtībām pilnvērtīgai cilvēku dzīvei 
un izaugsmei. Savukārt sporta un kultūras aktivitātes nodrošina 
iedzīvotājiem kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Dažādotas brīvā 
laika pavadīšanas iespējas ir būtiskas sabiedrības saliedēšanā kā arī 
piederības un patriotisma veicināšanā.  

Nodrošināti kvalitatīvi sociālās un veselības aprūpes pakalpojumi 
PV3 veicina novada drošības sajūtu atsevišķām iedzīvotāju grupām, 
kurām sociālā aprūpe ir nepieciešama. Šādi pakalpojumi būtiski ietekmē 
kopējo novadu labklājību, kā arī rada drošības sajūtu par to, ka novads ir 
vieta, kur rūpējas par ikvienu, kam palīdzība ir nepieciešama. 

Sakārtota tehniskā infrastruktūra un publiskā ārtelpa PV4 veicina 
iedzīvotāju vēlmi uzturēties un dzīvot novadā, pavadīt šeit savu brīvo laiku. 
Dzīves telpa ir viena no svarīgākajām cilvēka fizioloģiskajām vajadzībām, 
tāpēc ir būtiski, lai tā ir piemērota un patīkama. 

Aizsargāta un ilgtspējīga apkārtējā vide PV5 nodrošina seno vērtību 
saglabāšanu nākamajām paaudzēm, kā arī unikālo dabas vērtību 
aizsardzību novada teritorijā. Kultūrvēsturiskās vērtības veicina spēcīgāku 
kopīgu identitāti. 

Nodrošināta sabiedriskā drošība PV6 ir būtiska iedzīvotāju drošības 
sajūtai, kas ir viens no cilvēku pamatvajadzībām aiz fizioloģiskajām 
vajadzībām. Iedzīvotājs, kas jūtas drošs par sevi, ģimeni, tuvākajiem un 
mājokli, būs ieinteresēts saukt novadu par savām mājām. 

Pilnvērtīgi izmantots tūrisma potenciāls PV7 veicina novada 
atpazīstamību Latvijā, kas savukārt būtiski ietekmē iedzīvotāju 
pašlepnumu par savu novadu. Tūrisms ir nozīmīga uzņēmējdarbības joma. 

Attīstīta vietējā uzņēmējdarbība PV8 ir nosacījums sekmīgai novada 
ekonomiskai pastāvēšanai. Darbavietu nodrošināšana, produkcijas un 
pakalpojumu realizēšana gan vietējā, gan eksporta tirgū it atbalsts vietējai 
ekonomikai, kas savukārt veicina kopējo novada attīstību. 

  

Jaunpils novads -  
nodrošinātu, 
sabiedriski un 

ekonomiski aktīvu un 
pozitīvi domājošu 
iedzīvotāju mājas 

 
 SM1 Līdzdarbīga, 

nodrošināta,  radoša 
un pozitīvi domājoša 
vietējā sabiedrība 
•Efektīva, atvērta, inovatīva un 
iniciatīvu veicinoša pārvalde,  

•Nodrošināti kvalitatīvi 
izglītības, kultūras un sporta 
pakalpojumi 

•Nodrošināti kvalitatīvi sociālās 
aprūpes pakalpojumi 

SM2 droša, pieejama 
un labiekārtota dzīves 
vide 
•Sakārtota tehniskā 
infrastruktūra un publiskā 
ārtelpa 

•Aizsargāta un ilgstpējīga 
apkārtējā vide 

•Nodrošināta sabiedriskā 
drošība 

SM3 Dažādota 
ekonomikā vide, kas 
veicina pievienoto 
vērtību radīšanu  
•Pilnvērtīgi  izmantots tūrisma 
potenciāls 

•Attīstīta vietējā 
uzņēmējdarbība 
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UZDEVUMI 

SM1 
Līdzdarbīga, 
nodrošināta, 

radoša un 
pozitīvi 

domājoša 
vietējā 

sabiedrība 
 

Vidēja termiņa 
prioritāte: 

Sabiedriskos 
procesos iesaistīts 

un spēcīgs 
cilvēkkapitāls 

 

Prioritārie virzieni Uzdevumi 
PV1 Efektīva, atvērta, 
inovatīva un iniciatīvu 
veicinoša pārvalde 
 

U.1 Nodrošināt efektīvu un atvērtu pašvaldības darbu 
U.2 Veidot kvalitatīvu komunikācijas procesu ar visām 

ieinteresētajām pusēm 

PV2 Nodrošināti 
kvalitatīvas izglītības, 
sporta un kultūras 
pakalpojumi 

U.3 Nodrošināt kvalitatīvas mūžizglītības iespējas novada 
iedzīvotājiem 

U.4 Attīstīt izglītības infrastruktūru 
U.5 Nodrošināt daudzveidīgu un atraktīvu kultūras 

pievadājumu 
U.6 Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un tradīcijas 
U.7 Aktivizēt iedzīvotāju līdzdarbību kultūras procesos 
U.8 Attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru 
U.9 Attīstīt sporta un atpūtas infrastruktūru un pakalpojumu 

nodrošinājumu 
PV3 Nodrošināti 
kvalitatīvi sociālās 
aprūpes pakalpojumi 

U.10 Attīstīt sociālo infrastruktūru un uzlabot sociālo 
pakalpojumu kvalitāti 

U.11  Veicināt veselīgu dzīvesveidu 
U.12  Uzlabot veselības aprūpes kvalitāti 

 

 

  

SM2 
droša, pieejama 
un labiekārtota 

dzīves vide 
 

Vidēja termiņa 
prioritāte: 
Veselīgai un 

nodrošinātai dzīvei 
iekārota telpa 

 

Prioritārie virzieni Uzdevumi 
PV4 Sakārtota tehniskā 
infrastruktūra un publiskā 
ārtelpa 

U.13 Uzlabot tehnisko un satiksmes infrastruktūru 
U.14  Uzlabot publisko ārtelpu 
 

PV5 Aizsargāta un 
ilgtspējīga apkārtējā vide 

U.15 Saglabāt vides daudzveidību un attīstīt lauku telpu 
U.16 Uzlabot enerģētikas infrastruktūru 

PV6 Nodrošināta 
sabiedriskā drošība 

U.17 Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību 

SM3 
Dažādota 

ekonomikā vide, 
kas veicina 

pievienoto vērtību 
radīšanu 

 
Vidēja termiņa 

prioritāte: Efektīvi 
izmantoti resursi 

ekonomiskai 
augšupejai 

 

Prioritārie virzieni Uzdevumi 
PV7 Pilnvērtīgi izmantots 
tūrisma potenciāls  

U.18 Izstrādāt tūrisma mārketinga stratēģiju 
U.19 Palielināt tūristu skaitu un pagarināt tūristu 

uzturēšanās laiku Jaunpilī 

PV8 Attīstīta vietējā 
uzņēmējdarbība  

U.20 Attīstīt cilvēkresursus 
U.21 Izveidot Jaunpils novada zīmolu 
U.22 Veicināt sadarbību un starpnozaru komunikāciju 
U.23 Veicināt specializētas, augsti produktīvas un 

konkurētspējīgas lauksaimniecības attīstību 
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ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SASKAŅOTĪBA UN 
PĒCTECĪBA 
 Jaunpils novada Attīstības programmas izstrādē 
ņemti vērā hierarhiski augstāk stāvošo attīstības 
plānošanas dokumenti saskaņā ar kuriem veidota 
programmas stratēģiskā daļa – noteikti stratēģiskie 
mērķi, prioritātes, prioritārie virzieni.  

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 laika posmam no 2007. Līdz 
2013.gadam. Dokuments ir Latvijas hierarhiski 
augstākais vidēja termiņa plānošanas dokuments. 
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.  

Saskaņā ar NAP dzīves kvalitāti raksturo: materiālā 
labklājība - stabils darbs un ienākumi, izglītības 
līmenis, veselības stāvoklis, mājokļa kvalitāte, 
infrastruktūra, pievilcīga telpa darbam, dzīvei un 
atpūtai, vides kvalitāte, kultūrvide un 
kultūrvēsturiskais mantojums, drošība. 

NAP prioritātes ir trīs:  

• Izglītots un radošs cilvēks, 
• Uzņēmumu tehnoloģiskā izcilība un elastība, 
• Zinātnes un pētniecības attīstība. 

Valsts izaugsmes priekšnosacījumi ir sekojoši:  

• Izaugsme reģionos, 
• Iekļaujošs un noturošs darba tirgus, 
• Vesels cilvēks ilgtspējīgā sabiedrībā, 
• Droša pilsoniska un saliedēta sabiedrība, 
• Moderna infrastruktūra un pakalpojumi, 
• Latvijas izaugsmes starptautiskā dimensija, 
• Pieejams mājoklis un sakopta dzīves telpa, 
• Laba pārvaldība kā ilgtspējīgs izaugsmes politikas 

nodrošinājums. 

 

 
Tabula 7: Saskaņotība ar Latvija 2030 

Latvija 2030 Jaunpils novada Attīstības Programma  
Prioritāte: Kultūras telpas 
attīstība  

PV2 Nodrošināti kvalitatīvas izglītības, sporta un kultūras pakalpojumi 

Prioritāte: Ieguldījumi 
cilvēkkapitālā  

SM1 Līdzdarbīga, nodrošināta, radoša un pozitīvi domājoša vietējā 
sabiedrība 
Vidēja termiņa prioritāte: Sabiedriskos procesos iesaistīts un 
spēcīgs cilvēkkapitāls 

Prioritāte: Paradigmas maiņa 
izglītībā 

PV2 Nodrošināti kvalitatīvas izglītības, sporta un kultūras pakalpojumi 

Prioritāte: Inovatīva un 
ekoefektīva ekonomika  

SM3 Dažādota ekonomikā vide, kas veicina pievienoto vērtību radīšanu 

Prioritāte: Daba kā nākotnes 
kapitāls 

PV5 Aizsargāta un ilgtspējīga apkārtējā vide 
Vidēja termiņa prioritāte: Efektīvi izmantoti resursi ekonomiskai augšupejai 

Prioritāte: Telpiskās 
perspektīvas attīstība 

Vidēja termiņa prioritāte: Veselīgai un nodrošinātai dzīvei iekārtota telpa 

Prioritāte: Inovatīva pārvalde 
un sabiedrības līdzdalība 

PV1 Efektīva, atvērta, inovatīva un iniciatīvu veicinoša pārvalde 
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Atbilstība Rīgas plānošanas reģiona Attīstības 
stratēģijai 
 Rīgas plānošanas reģiona Attīstības stratēģija 
2000.-2020 iezīmē reģiona attīstības mērķus un 
uzdevumus, ko nevar veikt viena atsevišķa 
pašvaldība, bet kam nepieciešama savstarpēja 
vienošanās un kopējas rīcības. Stratēģija ir 
priekšnoteikums reģiona un visu tajā ietilpstošo 

pašvaldību ilgtspējīgai attīstībai. Dokuments 
aktualizēts 2008.gadā. 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. 

 
Tabula 8: Saskaņotība ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģiju 

Rīgas reģiona Attīstības stratēģija Jaunpils novada Attīstības programma 
Mērķis: Rīgas reģiona cilvēku potenciāla – spēju un sociālās 
aktivitātes pieaugums, paplašinot  
zināšanu ieguves iespējas un nodrošinot visiem pieejamu un 
kvalitatīvu veselības  
aprūpi, sociālo aizsardzību un pakalpojumu 

PV2 Nodrošināti kvalitatīvas izglītības, sporta un 
kultūras pakalpojumi 
PV3 Nodrošināti kvalitatīvi sociālās aprūpes 
pakalpojumi 

Mērķis: Konkurētspējīga tautsaimniecība un labvēlīga 
uzņēmējdarbības vide, īpašu vērību  
veltot uz zināšanām un pētniecību balstīto moderno 
tehnoloģiju un inovāciju attīstībai  
un reģiona kā starptautiski atzīta pakalpojuma centra 
attīstība 

SM3 Dažādota ekonomikā vide, kas veicina 
pievienoto vērtību radīšanu 
 

Mērķis: Efektīva sadarbība starp reģiona pašvaldībām, ar 
pārējiem Latvijas reģioniem un valsts  
institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem 
Latvijas kopīgās attīstības  
un izaugsmes interesēs 

PV1 Efektīva, atvērta, inovatīva un iniciatīvu 
veicinoša pārvalde 
 

Mērķis: Attīstību rosinošas reģiona satiksmes, komunikāciju, 
informācijas, enerģijas un vides  
infrastruktūra 

SM2 droša, pieejama un labiekārtota dzīves 
vide 
 

Mērķis: Droša, ērta un videi draudzīga reģiona starptautiskā 
un vietējā sasniedzamība 

PV4 Sakārtota tehniskā infrastruktūra un 
publiskā ārtelpa 

Mērķis: Vietējā un starptautiskā tūrisma attīstība balstoties 
uz daudzveidīgās vides, savdabīgās  
kultūras un kultūrvēsturiskajām vērtībām  

PV7 Pilnvērtīgi izmantots tūrisma potenciāls 

Mērķis: Augstas kvalitātes veselīga dzīves vide, sekmējot 
ilgtspējīgas, daudzcentru  
apdzīvojuma sistēmas attīstību, harmonijā ar dabas vidi un 
saskaņotām pilsētu un  
lauku attiecībām 

SM2 droša, pieejama un labiekārtota dzīves 
vide 
 

Vietēja līmeņa plānošanas dokumenti 
Jaunpils novads kā administratīvi teritoriāla vienība 
izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojot 2 pagastus 
– Jaunpils un Viesatu.  

Spēkā esošais Jaunpils novada teritorijas plānojums 
sastāv no: 

1. Jaunpils pagasta teritorijas plānojuma, kas 
apstiprināts ar Jaunpils pagasta padomes 
2009.gada 25.maija lēmumu Nr.5, 20.§ 
„Par Jaunpils pagasta teritorijas plānojuma 

2009.-2021.gadam” apstiprināšanu un 
saistošo noteikumu izdošanu 

2. Viesatu pagasta teritorijas plānojuma, kas 
apstiprināts ar Viesatu pagasta padomes 
2008.gada 29.janvāra lēmumu Nr.1, 1.§ 
„Par Viesatu pagasta Teritorijas plānojuma 
2007. – 2019. gadam apstiprināšanu un 
saistošo noteikumu izdošanu”. 
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2011.gadā uzsākta Jaunpils novada teritorijas 
plānojuma izstrāde 2013. – 2024.gadam, kas 
stāsies spēkā līdz 2011.gada 30.novembrim. 

Kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumenti 
Jaunpils novads robežojas ar Tukuma, Dobeles, 
Kandavas un Brocēnu novadiem. 

Tukuma novadam ir 2 spēkā esoši teritorijas 
plānošanas un attīstības dokumenti: (1) Tukuma 
novada integrētās attīstības programma 2011.-
2017.gadam, kas apstiprināta ar Tukuma novada 
Domes 2011.gada 25.augusta lēmumu prot. Nr. 
12,9.§. „Tukuma novada integrētās attīstības 
programmas 2011.-2017.gadam" gala redakcija un 
(2) kā arī teritorijas plānojumus, kuru sastāda 
Tukuma pilsētas un novadā ietilpstošo pagastu 
teritorijas plānojumi. Jauns novada teritorijas 
plānojums ir izstrādes stadijā.  

Tukuma novada vīzija: Tukuma novads kā 
kvalitatīva un ilgtspējīga dzīves vide, kas sekmē 
radošu, izglītotu un aktīvu iedzīvotāju labklājību. 
Novada iedzīvotāji novērtē un saglabā tradīcijas un 
novada kultūrvēsturisko mantojumu. Teritorijā 
attīstīta videi draudzīga, konkurētspējīga 
uzņēmējdarbība ar augstu pievienoto vērtību, ko 
veicina kvalitatīva, moderna transporta un sakaru 
infrastruktūru.  

Noteiktie stratēģiskie attīstības mērķis:  

• Augsta iedzīvotāju attīstības iespēju 
kvalitāte;  

• Nodrošināta resursu ilgtspējīga attīstība;  
• Latvijas un starptautiskajā tirgū 

konkurētspējīga uzņēmējdarbība. 

Dobeles novada attīstības programmai 2011.-
2014.gadam ir izstrādāta 1.redakcija.  

Plānotā novada attīstības vīzija ir uzņēmējdarbības, 
inovāciju, izglītības un sporta attīstības centrs ar 
harmonisku, sociāli stabilu un videi draudzīgu dzīves 
vidi iedzīvotājiem, attīstītu infrastruktūru, aktīvu 
novada kultūras un tūrisma dzīvi.  

Noteiktie stratēģiskie attīstības mērķi: 

• Izglītota, veselīga, kulturāla, sociāli aktīva 
un materiāli nodrošināta sabiedrība 

• Droša, sakārtota un pieejama vide 

Spēkā esošs ir novada teritorijas plānojums, kas 
ietver gan Dobeles pilsētas, gan visu pagastu 
plānojumus. Jauns novada teritorijas plānojums ir 
izstrādes stadijā.  

Kandavas novada teritorijas plānojums 2011.-
2013.gadam ir izstrādes stadijā. Savukārt attīstības 
programma 2010-2016. gadam apstiprināta ar 
2010.gada 30.novembra Kandavas novada domes 
sēdes lēmumu Nr. 11 8.§.  

Novada attīstības programmā noteiktas 3 
prioritātes: 

• Izglītotas, sociāli nodrošinātas, veselīgas un 
aktīvas sabiedrības veidošana 

• Ilgtspējīgas ekonomikas un nodarbinātības 
attīstība 

• Teritorijas pieejamības, sasniedzamības 
nodrošināšana un videi draudzīgas 
attīstības veicināšana 

Brocēnu novada teritorijas plānošanas 
dokumentu veido 2 spēkā esoši teritorijas 
plānojumi: (1) Brocēnu novada teritorijas 
plānojums 2006.-2018.gadam un (2) Gaiķu pagasta 
teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam. 
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Jaunpils novada Attīstības programmas 2012.-
2018.gada ietvaros izstrādāts Rīcības plāns, kas ir 
viena no 3 galvenajām dokumentu veidojošajām 
daļām.  

Rīcības plāns sastādīts 7 gadiem secīgi visiem 
Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem un 
ietver: 

• Rīcības (aktivitātes vai projektus) atbilstoši 
Stratēģiskajā daļā noteiktajiem 
uzdevumiem, 

• Aprakstu par plānoto darbības rezultātu, 
• Plānoto rīcības izpildes termiņu vai periodu, 
• Par rīcības īstenošanu atbildīgos izpildītājus; 
• Rīcības izpildei nepieciešamo finanšu 

resursu avotus. 
 

Rīcības ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir 
noteikts izvirzīto uzdevumu izpildei 

Rīcības plāna aktualizāciju, nemainot pārejās 
Attīstības programmas daļas, ieteicams veikt katru 
gadu, pārskatot to statusu, iekļaujot jaunas rīcības 
un projektu idejas, kas atbilst Stratēģiskajā daļā 
noteiktajiem uzdevumiem. 

Rīcības plānā iekļautās rīcības ieteicams aktualizēt, 
veicot ikgadējo Attīstības programmas uzraudzības 
ziņojuma izstrādi.  

Jaunpils novada Attīstības Programmas 2012.-
2020.gadam Rīcības plānu kopumā sastāda 127 
rīcības. 
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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 

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 speciālists, 
IT speciālists  

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

R.1.6  Izveidot rokasgrāmatu par 
novada iedzīvotājiem un viesiem 
svarīgāko informāciju 

-izstrādāta rokasgrāmata „Kā dzīvot Jaunpils 
novadā” – ar telefona numuriem, informāciju 
par pakalpojumiem; 
-rokasgrāmata (t.sk. arī elektroniskā formā) 
tiek lietota kā vienreizējs informatīvs buklets 

2012.g. 
 
 
Pastāvīgi 

JND Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

http://www.jaunpils.lv/
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gan esošajiem, gan jaunajiem novada 
iedzīvotāju informēšanai; 

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 
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 sabiedrisko 
attiecību 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 sabiedrisko 
attiecību 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 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 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 

Pastāvīgi JND Attīstības 
nodaļa, biedrība 
„Jaunpils RAC 
„Rats”” 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi 

http://www.jaunpils.lv/
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līderu un dalībnieku atbalstam veidošana; 
-izveidota informatīvā bāze par NVO darbību 
novadā; 
-saglabāts/pieaudzis aktīvo NVO skaits 

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, 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 
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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 
līdz. 2018.- 
realizācija 

JND, Jaunpils 
vidusskola 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāti 
līdzekļi 

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 

-pasākumi bērniem; 
-pasākumi senioriem; 

Pastāvīgi JND, P/A Jaunpils, 
NVO 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāti 
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grupām -pasākumi jauniešiem; 
-pasākumi ģimenēm; 
-pasākumi citām atsevišķām iedzīvotāju 
grupām; 

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.6  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; 
-pasākuma „Viduslaiku dienas” atjaunošana; 

Pastāvīgi JND, P/A Jaunpils, 
NVO 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāti 
līdzekļi 

U.7  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 

Pastāvīgi JND, P/A Jaunpils, 
NVO 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāti 
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mērķauditorijām – jaunieši) līdzekļi 
U.8  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 

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.9   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. JND, Sporta klubs 
„Jaunpils” 

Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāti 
līdzekļi 

R.1.45  Rīkot Vietējus un starptautiskus 
pasākumus rīkošana 

-regulāras sporta nometnes; 
-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.10  Attīstīt sociālo infrastruktūru un uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti 

R.1.47  Nodrošināt sociālo darbu -izpildīta Rīgas reģiona sociālo pakalpojumu 2011.-2016.g. JND, Sociālais Pašvaldības budžets, 
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saskaņā ar Rīgas reģiona sociālo 
pakalpojumu attīstības 
programmu 

attīstības programmas punkti  dienests valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

R.1.48  Izveidot daudzfunkcionālu 
pakalpojumu centru 

- izveidots daudzfunkcionāls pakalpojumu 
centrs Viesatās, veicot  

2014.g JND, Sociālais 
dienests 

Pašvaldības budžets, 
valsts budžeta līdzekļi, 
fondu līdzekļi 

R.1.49  Piesaistīt psihologu -pieejami psihologa pakalpojumi  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 nepieciešamības gadījumos 

2013.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 žūpības 
izkaušanai; 

2012.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.11 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 
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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, privāti 
līdzekļi 

U.12 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. Rīcības (aktivitātes vai 
projekta) nosaukums 

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 kanalizācijas sistēmu 
Kalna ielā, 

 Kalna ielas māju kanalizācija pieslēgta 
centralizētajai Jaunpils ciema kanalizācijas 
sistēmai 

2016.g. JND Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāti 
līdzekļi 
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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 „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; 

2013.g. JND, NVO Pašvaldības budžets, 
fondu līdzekļi, privāti 
līdzekļi 

R.2.12  Labiekārtot publiskās atpūtas -labiekārtota un sakopta peldvieta pie ezera; 2016.g. JND, privātais Pašvaldības budžets, 
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vietas pie ūdeņiem sektors 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 -labiekārtota un apgūta parka Austrumu daļa; 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; 

 JND Pašvaldības budžets, 
valsts budžets, fondu 
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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 
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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.17 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; 

2012.g. 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 

-dienesta mašīnas un rācijas nodrošināšana; Pastāvīgi JND Pašvaldības budžets, 
valsts budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 
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Nr. Rīcības (aktivitātes vai 

projekta) nosaukums 
Plānotais darbības rezultāts Izpildes 

termiņš/ 
periods 

Atbildīgais Finanšu resursi/avoti 

VP7 PILNVĒRTĪGI IZMANTOTS TŪRISMA POTENCIĀLS 
U.18  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.19 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 -izstrādāta un piedāvāta programma „Viena Pastāvīgi JND, privātais Pašvaldības budžets, 
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produktus kopējā piedāvājumā  diena Jaunpilī”; 
-plašs tūrisma pakalpojumu un atrakciju klāsts 
dažādām interesantu grupām 

sektors, NVO 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 

Pastāvīgi JND, privātais 
sektors, NVO 

Pašvaldības budžets, 
valsts budžets, fondu 
līdzekļi, privāti līdzekļi 

VP8 ATTĪSTĪTA VIETĒJĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA 
U.20  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  Izstrādāt rokasgrāmatu mazās 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 
Jaunpils novadā 

-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.21 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 
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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.22 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.23 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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Investīciju plāns izstrādāts kā Rīcības plāna
sastāvdaļa, kurā ietvertas plānotās novada 
pašvaldības investīcijas 3 gadiem.  
 
Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju: 

• projekta nosaukums; 
• projekta pamatojums – saistība ar 

Attīstības programmā noteiktajiem 
uzdevumiem, kā arī projektu 
savstarpējā papildinātība; 

• projekta indikatīvā summa un finanšu 
instrumenti; 

• plānotie projekta rezultāti; 
• informācija par plānoto projekta 

uzsākšanas un noslēguma laiku un 
projekta partneriem. 

• Investīciju plānu ieteicams aktualizēt 
katru gadu, ņemot vērā tā izpildes 
progresu un kārtējam gadam 
apstiprināto budžetu, nemainot 
Attīstības programmas Stratēģisko daļu. 
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N. 
p.k. 

 
 
 
Projekta nosaukums 

 
 
 

Atbilstība 
vidēja 

termiņa 
priori-
tātēm, 
uzde-

vumiem 

 
Papildinā
-tība ar 
citiem 

projek-
tiem 

(norādīt 
projekta 
N.p.k.) 

 
Indikatī-

vā 
summa 
(LVL) 

Finanšu instruments, (LVL vai %)  
Projekta plānotie 
darbības rezultāti 
un to rezultatīvie 

rādītāji 

Plānotais laika posms  
Part-
neri 

 
 

Pašvaldī-
bas 

budžets 

 
ES fondu 
finansē-

jums 
 

 
 

Privā-
tais 
sek-
tors 

 
Citi 

finansē
-juma 
avoti 

 
Projekta 
uzsāk-
šanas 

datums 

 
Projekta 
realizāci-
jas ilgums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ES fondu līdzfinansēti projekti 
1. Gājēju celiņa un ielas 

apgaismojuma izbūve 
Jaunpilī, 1.kārta 

SM2, 
U.13 

3,4,6 115 944 14 806 ERAF 
101 138 

0 0 Izbūvēts gājēju celiņš 
un ielas 
apgaismojums 1813m 
garumā no skolas līdz 
Levestei 

21.12.2010. 20.07.2012. nav 

2. Attīstības plānošanas 
kapacitātes 
paaugstināšana Jaunpils 
novadā 

SM1,SM2, 
SM3 

U.1, U.15, 

1,3,4,5,6, 
7,8, 

28905 0 ESF 
28905 

0 0 Izstrādāta Jaunpils 
novada Attīstības 
programma 2012.-
2018. 
Izstrādāts Jaunpils 
novada teritorijas 
plānojums 

22.02.2010. 31.12.2012. nav 

3. Speciālista-projektu 
vadītāja piesaiste Jaunpils 
novada administratīvās 
kapacitātes stiprināšanai. 

SM1, 
U.1. 

1,2,4,5,6, 
7,8 

13570.34 0 ESF 
13570.34 

0 0 Pieņemts darbā 
speciālists-projektu 
vadītājs Jaunpils 
novada domes 
Attīstības nodaļā 

  nav 

4. Speciālista - projektu 
koordinatora piesaiste 
Jaunpils novada 
administratīvās 
kapacitātes stiprināšanai. 

SM1, 
U.1. 

1,2,3,5,6, 
7,8 

4 906,44 

 

0 ESF 
4906,44 

 

0 0 Pieņemts darbā 
speciālists-projektu 
koordinators Jaunpils 
novada domes 
Attīstības nodaļā 

  nav 
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5. Teritorijas „Jaunkalni” 
labiekārtošana Jaunpilī 

SM2, 
U.14 

3,4 26266,60 6889.60 ELFLA 
19377,00 

0 0 Rekonstruēts 
automašīnu 
stāvlaukums, gājēju 
celiņi un apstādījumi 

26.04.2011. 10.01.2012. nav 

6. ES fondu un citu ārvalstu 
finanšu instrumentu 
piesaiste ilgtspējīgai 
Jaunpils novada attīstībai 

SM1, 
U.1. 

1,2,3,4,5, 
7,8 

  ESF      nav 

7. Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai 
Jaunpils novada 
pašvaldību ēkās 

SM2,  
U.16 

2,3,4,6 188 224,93 37 644.99 KPFI 
150 579,94 

0 0 Projekta mērķis ir 
oglekļa dioksīda 
emisiju samazināšana, 
samazinot 
siltumenerģijas un 
apgaismojuma 
elektroenerģijas 
patēriņu Jaunpils 
novada pašvaldības 
ēkās. 

  nav 

8. Rotaļu laukuma 
rekonstrukcija Jaunpilī 

SM2, 
U.14 

2,3,4,6 10600,00 1900,00 ELFLA 
8700,00 

0 0 Rekonstruēts bērnu 
rotaļu laukums skolas 
teritorijā 

11.11.2011. 30.12.2012. nav 

9. PII „Zemenīte” 
kapacitātes palielināšana 

SM1 
U.4 

2,3,4,6,8 950000,00 142500.00 ERAF 
807500.00 

0 0 Palielināta PII 
„Zemenīte” 
kapacitāte, novada 
bērniem nodrošinātas 
pirmsskolas izglītības 
iespējas no 1,5 gadu 
vecuma. 

2013. 2014. nav 

10. Daudzfunkcionāla 
pakalpojumu centra 
izveide Viesatās 

SM1 
U.10 

2,3,4,6 150000.00 22500.00 ERAF 
127500.00 

0 0 Izveidots 
daudzfunkcionāls 
sociālo pakalpojumu 
centrs 

2013. 2014. nav 
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Nr. Projektu idejas  Atbilstība vidēja termiņa 

prioritātēm, uzdevumiem 

1. Sporta infrastruktūras sakārtošana pie Jaunpils vidusskolas SM1, U.4 

2. Distanču slēpošanas trases ierīkošana SM1, SM3, U.11, U.18 

3. Daudzfunkcionāla pakalpojumu centra izveide Viesatās SM1, U.10 

4. Sociālo dzīvokļu izveide SM1, U.10 

5. Sociālā dienesta mobilās aprūpes brigādes izveide SM1, U.10 

6. Kalna ielas kanalizācijas sistēmas sakārtošana SM2, U.13 

7. Apgaismojuma rekonstrukcija novada ciemos SM2, U.14, U.17 

8. Apgaismota gājēju celiņa izbūve līdz „Laimām” Jaunpils ciemā SM2, U.14, U.17 

9. Gājēju celiņa rekonstrukcija Jaunpils ciemā gar Pils ielu SM2, U.14, U.17 

10. Bērnu spēļu laukumu izveide Jaunpilī un Viesatās SM1, SM2, U.9, U.14 

11. Daudzfunkcionāla sabiedriskā centra izveide nekustamajā īpašumā „Centrs ” SM1, U.8, U.9 

12. Jaunpils parka labiekārtošana SM2, U.14 

13.  Jaunpils ezera rekonstrukcija SM2, U.14, U.15 

14. Novada uzņēmēju pieredzes apmaiņas organizēšana SM1,SM3, U.2, U.20, U.22 

15. Gājēju celiņa rekonstrukcija/izbūve Viesatās SM2, U.14, U.17 
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UZRAUDZĪBAS 
PLĀNS 
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ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA UN 
UZRAUDZĪBA 
Attīstības programmas īstenošana 
Attīstības programmas veiksmīgas īstenošanas 
priekšnoteikumi: 

• noteikts atbildīgais par attīstības 
programmas īstenošanu; 

• attīstības programmas īstenošana notiek 
organizēti; 

• attīstības programmas īstenošana ir 
sasaistīta ar Jaunpils novada budžetu. 

Attīstības programmas īstenošana tiek nodrošināta: 

• politiskajā līmenī, ko nodrošina Jaunpils 
novada dome un domes komitejas; 

• izpildes līmenī, ko nodrošina novada 
administrācija, pagastu pārvaldes, iestāžu 
vadītāji. 

Attīstības programmas īstenošanas 
uzraudzība 
Attīstības plānošanas procesa svarīgs elements ir 
uzraudzības sistēmas izveide, ar kuras palīdzību 
iespējams: 

• izmērīt teritorijas attīstību; 
• izmērīt attīstības programmas īstenošanas 

rezultātus; 
• novērtēt attīstības programmas īstenošanas 

rezultātu radīto ietekmi ilgākā laika periodā. 
 

Uzraudzības sistēmas uzdevumi: 
• nodrošināt attīstības programmā izvirzīto 

mērķu sasniegšanu, identificējot pārmaiņas 
pašvaldībā kopumā un pa jomām; 

• nodrošināt pašvaldības attīstības 
novērtēšanas iespējas; 

• sekmēt kvalitatīvu, efektīvu un caurspīdīgu 
attīstības programmas ieviešanu un 
uzraudzību, nodrošinot ar informāciju par 
attīstības plānošanas dokumenta 
īstenošanas sasniegumiem - sabiedrību, 
politiķus un citas ieinteresētās puses; 

• pamatot attīstības programmas 
aktualizācijas nepieciešamību; 

• veicināt pašvaldības struktūrvienību, valsts 
institūciju, komersantu un sabiedrības 
koordinētu darbību pašvaldības attīstības 
jautājumos. 

 

Priekšlikums Attīstības programmas 
Uzraudzības ziņojuma struktūrai  
 
Uzraudzības ziņojumu veido 3 daļas: ievads, AP 
ieviešanas izvērtējums, secinājumi un priekšlikumi.  
 
Ievads: Uzraudzības ziņojuma sagatavošanas 
mērķis, laika periods, par kādu uzraudzības 
ziņojums sagatavots, uzraudzības ziņojuma 
struktūra un sagatavošanā iesaistītie. 

 
Attīstības programmas ieviešanas 
izvērtējums: ieviešanas process un sadarbība ar 
sociālajiem partneriem, izvērtējums par izvirzīto 
prioritāšu, mērķu un rīcību sasniegšanu, rezultatīvo 
rādītāju izvērtējums un ietekme uz novada attīstību, 
Investīciju plāna izvērtējums, kas ietver pārskatu 
par finanšu izlietojumu un prognozes sasaistē ar 
pašvaldības budžetu. 
 
Secinājumi un priekšlikumi: galvenās problēmas 
un iespējas novada turpmākai attīstībai, secinājumi 
par nepieciešamo problēmu risināšanu vai 
padziļinātu izpēti, rekomendācijas Attīstības 
programmas grozījumiem un/vai aktualizācijai, 
priekšlikumi Attīstības programmas aktualizēšanai. 
 
Pamatojoties uz sagatavoto Uzraudzības ziņojumu, 
Jaunpils novada dome pieņem lēmumu par 
Attīstības programmas grozījumiem un/vai 
aktualizāciju. Uzraudzības ziņojums var tikt 
izmantots novada budžeta plānošanai un publiskā 
pārskata sagatavošanai. 

Attīstības programmas Uzraudzības ziņojumu 
sagatavošanai, Jaunpils novada pašvaldība ir 
izveidojusi rezultatīvo rādītāju datu bāzi, kura 
regulāri tiek uzskatītas izmaiņas rādītājos, kas 
norādīti attīstības programmas sadaļas „Pielikumi”. 
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Uzraudzības process 
Katru gadu vienlaicīgi ar pašvaldības 
publiskā pārskata izstrādi tiek veikts 
Attīstības Programmas uzraudzības process 
3 soļos:  

• tiek apkopoti dati par īstenotajām 
rīcībām, saskaņā ar Rīcības plānu, 

• tiek apkopoti teritorijas attīstības 
rādītāju dati, 

• tiek apkopoti datu par darbību 
rezultatīvajiem rādītājiem 

Izrietot no šiem trim soļiem, tiek izstrādāts 
ikgadējais uzraudzības ziņojums par 
attīstības programmas ieviešanu (norādītas 
veiktās darbības uzdevumu izpildes 
sasniegšanas virzienā, ietverts uzraudzības 
rādītāju apkopojums)  

 
Reizi 3 gados papildus katru gadu 
veicamajām darbībām uzraudzības procesa 
ietvaros tiek veikts Attīstības Programmas 
uzraudzības process 2 soļos: 
 

• veikta novada iedzīvotāju aptauja  
• apkopoti iegūtie politikas rezultātu 

rādītāji  

Izrietot no šiem diviem soļiem, tiek 
izstrādāts 3 gadu pārskata ziņojums par 
attīstības programmas ieviešanu, norādot 
attīstības programmas rādītāju sasniegumus 
3 gadu periodā. 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

 
 
Gads 

 
Bezdarba līmenis 

( % ) 

Iedzīvotāju 
ienākuma 

nodokļa apmērs 
uz vienu 

iedzīvotāju 
(latos) 

Demogrāfiskās 
slodzes līmenis 

Pastāvīgo 
iedzīvotāju skaita 

izmaiņas 

Teritorijas 
attīstības indekss 

Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas 
2011. 10,4% -  - 491 - 2733 -  - 
2012.           
2013.           
2014.           
2015.           
2016.           
2017.           
2018.           

dati par 
īstenotajām 
rīcībām, 

teritorijas 
attīstības 
rādītāju dati 

dati par darbību 
rezultatīvajiem 
rādītājiem 

ikgadējais 
uzraudzības 
ziņojums 

novada 
iedzīvotāju 
aptauja 

politikas 
rezulātu 
rādītāji 

3 gadu 
pārskata 
ziņojums 

Teritorijas attīstības rādītāji 
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Nr. 

 
Rādītājs 

 
Datu 
avots 

 
2012.g. 

 

 
2013.g. ... 

 
 

2018.g. 
 
 

Tendence 
salīdzinājumā 

ar 
 iepriekšējo 

 gadu (↑ ↓ →) 

Plānotais 
ilgtermiņa 
attīstības 
virziens 

1.  Pašvaldības iestāžu modernizēto telpu 
skaits 

      pieaug 

2.  Piedāvāto elektronisko pašvaldības 
pakalpojumu skaits 

      pieaug 

3.  Sadraudzības pašvaldību skaits       saglabājas iepriekšējā 
līmenī vai pieaug 

4.  Pārvaldes darbinieku skaits, kuri 
iesaistījušies prasmju līmeņa 
paaugstināšanas programmās 

      pieaug 

5.  Starptautiskās sadarbības projektu skaits       pieaug 
6.  Reģionālas sadarbības projektu skaits       pieaug 

7.  Pārvaldes izdevumi no pašvaldības budžeta 
kopsummas 

      samazinās 

8.  Aktīvo NVO skaits       saglabājas iepriekšējā 
līmenī vai pieaug 

9.  Mecenātu skaits       pieaug 
10.  Izglītojamo skaits Jaunpils vidusskolā       pieaug 
11.  Izglītojamo skaits PII „Zemenīte”       pieaug 
12.  Pirmsskolas vecuma bērnu īpatsvars, kas 

apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes 
      pieaug 

13.  Interešu izglītības programmu skaits       pieaug 
14.  Interešu izglītības programmu apmeklētāju 

skaits 
       

15.  Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skaits 
par Jaunpils novadam saistošu tēmu 

      pieaug 

16.  Atbalstīto jauniešu iniciatīvas projektu 
skaits 

      pieaug 

17.  Īstenoto mūžizglītības projektu skaits       pieaug 

Darbības rezultātu rādītāji 
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18.  Mūžizglītības programmu apmeklētāju 

skaits 
      pieaug 

19.  Modernizēto vidusskolas mācību telpu 
skaits 

      pieaug 

20.  Modernizēto sporta objektu skaits       pieaug 
21.  Kultūras pasākumu apmeklētāju skaits        pieaug 

22.  Vietēja mēroga kultūras pasākumu skaits       pieaug 

23.  Starptautiska mēroga kultūras pasākumu 
skaits 

      pieaug 

24.  Vietēja mēroga sporta pasākumu skaits       pieaug 
25.  Starptautiska mēroga sporta pasākumu 

skaits 
      pieaug 

26.  Pašdarbnieku kolektīvu skaits       pieaug 

27.  Apmeklētāju skaits bibliotēkās       saglabājas iepriekšējā 
līmenī vai pieaug 

28.  Aktīvās atpūtas un sporta maršrutu skaits       pieaug 
29.  Uzlaboto un modernizēto ģimenes ārstu 

prakšu vietu telpu skaits 
      pieaug 

30.  Veiktas aktivitātes veselīga dzīvesveida un 
vides izglītības jomā 

      pieaug 

31.  Sociālās palīdzības pabalstus saņēmušo 
skaits 

      samazinās 

32.  Sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits       vērtē kontekstā 
ar vajadzību 

33.  Atbalsta grupu skaits       pieaug 
34.  Psihologa pakalpojumi       pieejami 

35.  Sociālo dzīvokļu skaits       Pieaug 
36.  Mobilā sociālās aprūpes brigāde       izveidota 
37.  Audžu ģimeņu skaits       vērtē kontekstā 

ar vajadzību 
38.  Rekonstruētie un modernizētie gājēju celiņi 

(km) 
      pieaug 
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39.  Pašvaldības ceļi un ielas ar asfaltbetona 
segumu (km) 

      pieaug 

40.  Apgaismoto ielu īpatsvars (%)       pieaug 

41.  Remontēti ceļi (km)       pieaug 

42.  Labiekārtoto teritoriju skaits       pieaug 

43.  Sabiedrisko tualešu skaits       pieaug 
44.  Jaunu vai modernizētu rotaļlaukumu skaits        pieaug 
45.  Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas 

biedrību skaits 
      pieaug 

46.  Vidi degradējošo objektu un teritoriju 
skaits 

      samazinās  

47.  Vides izglītības un sakopšanas pasākumu 
skaits 

      pieaug 

48.  Energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi pašvaldības iestādēs un 
daudzdzīvokļu ēkās 

      pieaug 

49.  Sabiedriskās drošības preventīvo pasākumu 
skaits 

      pieaug 

50.  Sabiedriskās vietas ar videonovērošanu       pieaug 
51.  Noziedzīgo darījumu skaits       samazinās 

52.  Ugunsgrēku skaits       samazinās 

53.  Tūrisma maršrutu skaits       pieaug 

54.  Tūristu skaits       pieaug 

55.  Tūrisma objektu skaits       pieaug 

56.  Starpnozaru komunikācijas pasākumu 
skaits 

      pieaug 

57.  Pašvaldības budžeta ieņēmumi       pieaug 
58.  Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits       pieaug 
59.  Mazo uzņēmumu skaits       pieaug 
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Politikas rezultātu rādītāji 
 

 
Nr. 

 
 

Rādītājs 

 
 

2012.g. 

 
 

2014.g. 
 

 
 

2016.g. 

 
 

2018.g. 

Tendence 
salīdzinājumā ar 

iepriekšējo 
periodu (↑ ↓ →) 

 
Plānotais 
ilgtermiņa 
attīstības 
virziens 

1.  Novada pārvaldes darbības efektivitāte      pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

2.  Pašvaldības izglītības iestāžu pakalpojumu 
pieejamība un kvalitāte 

     pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

3.  Interešu izglītības pakalpojumu pieejamība un 
kvalitāte 

     pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

4.  Mūžizglītības pakalpojumu pieejamība un 
kvalitāte 

     pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

5.  Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
novērtējums 

     pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

6.  Skolēnu transporta nodrošinājums       pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

7.  Veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte      pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

8.  Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 
daudzveidība, pieejamība un kvalitāte 

     pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

9.  Kultūras pasākumu daudzveidība, pieejamība un 
kvalitāte 

     pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

10.  Amatiermākslas kolektīvu un pulciņu 
daudzveidība, pieejamība un kvalitāte 

     pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

11.  Sporta aktivitāšu pieejamība un kvalitāte      pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

12.  Aktīvās atpūtas iespēju pieejamība un kvalitāte 
 

     pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

13.  Sabiedriskās kārtības nodrošināšana      pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

14.  Apdzīvoto vietu publiskās ārtelpas (parki, skvēri, 
apstādījumi) sakoptība, labiekārtojums 

     pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 
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15.  Vides pieejamības nodrošināšana (tai skaitā 

izglītības, kultūras, sporta u.c. iestādēs) un 
publiskajā telpā 

     pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

16.  Kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu 
pieejamība un kvalitāte apdzīvotajās vietās 

     pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

17.  Siltumapgādes kvalitāte apdzīvotajās vietās      pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

18.  Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitāte      pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

19.  Pašvaldības ceļu un ielu tehniskais stāvoklis      pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

20.  Gājēju un velo celiņu kvalitāte      pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

21.  Uzņēmējdarbības vide      pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

22.  Jaunpils novada atpazīstamība      pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

23.  Vispārēja apmierinātība ar dzīves telpu      pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

24.  Lepnums par savu novadu      pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 

25.  Iedzīvotāju materiālā un sociālā nodrošinājuma 
līmenis 

     pozitīvā vērtējuma 
% paaugstinās 
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Šī „Jaunpils novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam” ir veidota 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 Attīstības programmas 2012.-2018.gadam” saturu atbild Jaunpils novada dome. 

 
 

Jaunpils novada Attīstības Programmas 2012.-2018.gadam izstrādātājs SIA „Reģionālie Projekti”.  

Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 502, Rīga, LV – 1045, Latvija.  
Tel.: +371 67 32 08 09, Fakss: +371 67 32 09 07  
www.rp.lv  
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