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VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR 2012. GADA PĀRSKATU 
 

Vietējās pašvaldības uzdevums ir sekmīga vietējās pārvaldes darbības  nodrošināšana un 

pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. 

Jaunpils novada pašvaldība ir izveidota 2009. gadā 1. jūlijā , apvienojot Jaunpils pagasta un 

Viesatu pagasta pašvaldības. 

Jaunpils novadā darba organizāciju nosaka Saistošie noteikumi Nr. 1 „Jaunpils novada 

pašvaldības nolikums”. 

Domes darbību  nodrošina domes priekšsēdētāja, vietniece un pašvaldības administrācijas 

darbinieki, atbilstoši pašvaldības pārvaldes  struktūrai. Jaunpils novada domē ievēlēti 13 deputāti. 

Novada pašvaldībā  izveidotas trīs pastāvīgās  komitejas. Pašvaldības atsevišķu funkciju 

pildīšanai un pašvaldības  administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome no vietējās pašvaldības 

deputātiem un iedzīvotājiem izveidojusi septiņas  komisijas. Darbojas Viesatu pagasta pārvalde, kurā 

struktūrvienību vadītāji  ierodas uz pieņemšanām, nodrošinot pakalpojumu pieejamību un saikni ar 

iedzīvotājiem.  

Pašvaldības funkciju veikšanai teritorijā nodrošina novada domes nodaļas,  vidusskola ar 

pirmskolas struktūrvienību, p/a „Jaunpils”, kurā ietilpst divi kultūras nami, divas bibliotēkas un muzejs. 

Sociālos jautājumus risina Sociālais dienests un Bāriņtiesa. 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja  četrās  kapitālsabiedrībās. PSIA “Jaunpils KS” un SIA  

“Jaunpils Pils”  pašvaldība ir vienīgais  īpašnieks. Pēc Tukuma rajona reorganizācija SIA “Tukuma 

slimnīca” un SIA “Piejūra” kapitāldaļas pieder pāšvaldībām ,  atbilstoši iedzīvotāju skaitam novadā.  

Kopīgos jautājumus  risinam novadu vadītāju sanāksmēs ( bijušā  Tukuma rajona robežās). 

Dažus pārvaldes pakalpojumus pērkam no vadošā  novada – Tukuma  novada , kā piemēram skolu 

pārvaldes , reģionālās  bibliotēkas  pakalpojumus. 

2012. gads salīdzinājumā ar iepriekšējiem  budžeta  gadiem bija pietiekami labs. Finanses 

pietika pamatvajadzībām, varēja veikt nelielus remontdarbus un finansēt nelielus projektus.  

Pozitīvā tendence ir tā, ka samazinās trūcīgo  personu skaits - iedzīvotāji atsāk darba gaitas, 

nostabilizējas situācija, var atzīmēt veiksmīga sociālā darba rezultātus. 

Pašvaldība veicina iedzīvotāju pašiniciatīvas - darbošanos biedrībās, atbalsts projektu 

īstenošanu, sniedzot līdzfinansējumu. 

Iedzīvotāju nodokļu parāda daudzums  palicis iepriekšējā līmenī. 

Nodrošinot  novada pašvaldības attīstību kopumā, atrodot labāko un ekonomiski izdevīgāko 

risinājumu strauji mainīgajos apstākļos, ievērojam  konkrētās  teritorijas īpatnības, esošo infrastruktūru 

un iedzīvotāju intereses. 

2013. gadā turpināsim apgūt ES struktūrfondu finansējumu, nodrošinot pašvaldības teritorijas 

ilgtspējīgu attīstību.  

   

Domes priekšsēdētāja:      Ligita Gintere 
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Ziņas par Jaunpils novadu 

1.1.Vispārīgas ziņas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunpils novads izveidojies apvienojoties Jaunpils un Viesatu pagastiem 2009.gada 1.jūlijā. 

Novada platība – 209 km2 

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2012. – 2678 

Novada teritoriālās vienības : 

Jaunpils pagasts 

Viesatu pagasts 

Jaunpils novads robežojas ar Dobeles novadu, Tukuma novadu, Kandavas novadu un Brocēnu 

novadu. Atrodas 80km attālumā no Rīgas, 30km attālumā no Tukuma un 20km attālumā no Dobeles. 
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Jaunpils novads atrodas apvidū, kur Zemgales līdzenums pakāpeniski pāriet paugurainā Austrumkursas 

augstienē. Tā teritorijai raksturīgs viegli paugurains reljefs, caur pagasta teritoriju tek vairākas mazas 

upītes – 32km garā Bikstupe, Rūšu strauts (jaunpilnieku sauktā Nīla), kas ir 17km gara Bikstupes kreisā 

krasta pieteka. Jaunpils pagasta teritorijā Lestenes – Ēnavas purvā savu tecējumu sāk Ventas lielākā 

pieteka Abava, savukārt Viesatu pagasta teritoriju šķērso dziļā Viesatas upes ieleja, kas ir Abavas upes 

kreisā krasta pieteka. Tās vidējais platums - 5m, dziļums līdz 1,5m, vietām līdz 12m augsti stāvkrasti. 

Pagastā ir vairāki mazi ezeriņi: Apsauju (Lielapsauju) – 20,8ha, Brandavu – 12,3ha, Mellīzeris – 6,5ha, 

Dambjakroga ezers 5,8ha, Bautēlis – 2,2ha. Jaunpils centrā atrodas izveidots dzirnavu dīķis -11,3ha. 

Viesatās - dzirnavezers,  platība - 3ha, kā arī vēl virkne dīķu, kuri izveidoti 19.gs. Struteles muižā. No 

tiem lielākie – Glūdainis (31,2ha), Brencs, Skolas, Mežzinis, Lācis u.c. Novadā meža platības aizņem 

vairāk kā 40% no kopējās teritorijas.  

Novada teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļš Tukums – Auce, tuvākā automaģistrāle Rīga – 

Liepāja atrodas 8 km attālumā.  

Teritorijā ir izteikta lauksaimnieciskā ražošana. Jaunpils pagastā visos laikos ir bijusi augsti 

attīstīta lauksaimniecība, līdz ar to arī lauksaimniecības kultūras. Lielākās platības apsētas ar ziemas 

kviešiem un vasaras miežiem. Nav aizmirstas arī citas kultūras, pagastā var ieraudzīt rudzu, tritikāles, 

vasaras kviešu, kukurūzas, ziemas miežu, ziemas un vasaras rapšu u.c. laukus. Ņemot vērā, ka pagastā 

ir attīstīti lopkopības uzņēmumi, ir arī pļaujami zālāji un ganības. 

Lielākie lauksaimniecības uzņēmumi novadā ir AS LIS „Jaunpils”, Kurzemes CMAS, SIA „Joži”, 

SIA „Īves grupa”, SIA „Zentenes lauksaimnieks”, kā arī daudzas zemnieku saimniecības. Galvenās 

specializācijas nozares ir graudaugu (kvieši, mieži, rapsis) audzēšana un piena–gaļas lopkopība. Daļa 

zemnieku saimniecību darbojas ar netradicionālo lauksaimniecību –bioloģisko lauksaimniecību, lauku 

tūrismu, zivkopību un biškopību. 

Jaunpils novada rūpniecības uzņēmumi darbojas visdažādākajās nozarēs - SIA “Ēnavas” 

apsaimnieko Ēnavas purvu, izstrādājot kūdras briketes, produkcijas lielāko daļu eksportējot uz Eiropas 

valstīm; ar senām un labām tradīcijām pagastā darbojas „Jaunpils pienotava”. "Jaunpils pienotavas" 

pamatdarbības veids ir piena produkcijas ražošana un realizācija, patlaban uzņēmums koncentrējas uz 

eksporta tirgiem. Svarīgākā eksporta valsts ir Krievija. 2011.gadā „Jaunpils pienotava” paplašina ražotni-

uzsāk jaunas piena pārstrādes rūpnīcas būvniecību, kura noslēdzās 2012.gadā. Jau vairāk kā 10 gadus 

Jaunpilī veiksmīgi darbojas uzņēmums SIA „Līvas grupa”, savas darbības laikā arvien papildinot 

piedāvātās produkcijas klāstu, kas šobrīd ietver - PVH logus un durvis, koka logus un durvis, 

koka/alumīnija fasādes un ziemas dārzus, jumta logus, garāžu vārtus, koka kāpnes, kā arī kopš 

2007.gada – pildrežģu mājas. Tūrisma pakalpojumiem novada teritorijā ir nozīmīgs potenciāls, un šie 

pakalpojumi var dot lielāku ieguldījumu ekonomikas attīstībā, veicinot vietējo uzņēmējdarbību un radot 

jaunas darba vietas. 2012. gadā novada teritorijā lielākie tūrisma nozares uzņēmumi ir Jaunpils 

pašvaldības SIA „Jaunpils pils”, SIA „Niedru lija”, viesu nami „Bramaņi” un „Ķimsīši”, brīvdienu māja 



 

Jaunpils novada dome 
2012.gada publiskais pārskats 

 
 

© Jaunpils novada dome, 2012 
 

 

6 

„Avenes”, pirts „Struteles „Avotiņi”. Vairāki uzņēmēji Struteles puses dīķos piedāvā 

komercmakšķerēšanu. Vairāki uzņēmēji veiksmīgi uzsākuši mājražošanu, t.i., ZS “Arāji” – gaļas 

izstrādājumu ražošana, Kristīne Liniņa –maizes un miltu izstrādājumi, rokdarbnieces – austu, adītu, 

tamborētu, pērļotu u.c. izstrādājumu ražošanu un pārdošanu. Šis process būtu jāattīsta aktīvāk. 

Jaunpils novads var lepoties ar bagātīgu kultūrmantojuma klāstu. Novadā ir valsts nozīmes 

arhitektūras pieminekļi – Jaunpils baznīca, Jaunpils viduslaiku pils, Jaunpils muižas parks, Dievkalns un 

Veckuipju pilskalns, kā arī dažādi vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi. Jaunpils novada 

kultūrvēsture saistīta ar Krišjāņa Barona vārdu. Kr.Barons dzimis Struteles muižā, kuras teritorijā bijušas 

viņa dzimtas mājas. Krišjāņa Barona vārdu ilgus gadus nesusi pamatskola, kas atradusies Struteles 

muižā, vēlāk līdz 2008.gadam Viesatās. Viesatu pagasta „Ķunķuros” dzimis ievērojamais latviešu 

kartogrāfs Matīss Siliņš (1861-1942).  

Jaunpils novadā ir Jaunpils vidusskola, kurā 2011./2012.gadā mācās 355 audzēkņi un strādā 33 

skolotāji. Pie skolas ar 2009.gadu darbību uzsācis PII „Zemenīte”, kuru apmeklē 31 audzēknis. Skola ir 

Veselību veicinošo skolu projekta dalībskola. No pirmsākumiem skola iesaistījusies projektā „Virtuālā 

enciklopēdija”. Skolēniem ir iespēja piedalīties starptautiskos projektos (COMENIUS, sadarbības 

projektos ar Hamburgas 8.arodskolu, Suolahti skolu Somijā, Mahtras ģimnāziju Tallinā, Igaunijā un 

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. Skola piedāvā plašu un daudzpusīgu interešu izglītības programmu – koris, aerobika, 

pirmās palīdzības pulciņš, tautas dejas u.c. 

Jaunpils novadā pašvaldību funkciju izpildi nodrošina pašvaldības darbinieki, pārvaldes 

struktūrvienības vai iestādes, kā arī izveidotie pašvaldības uzņēmumi. Visas pašvaldības struktūrvienības 

ir tieši pakļautas novada domes priekšsēdētājai. 

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. Šeit darbojas divi tautas deju kolektīvi, jauktais koris, vairāki bērnu 

ansambļi, pensionāru ansamblis, līnijdeju grupa un audēju pulciņš. Daudz un dažādas kultūras 

aktivitātes notiek arī skolā. 

Novadā ir Sporta nams, kurā intensīvi noris dažādas sporta aktivitātes. Visa gada garumā notiek 

dažādas spartakiādes un sacensības. Populārākais sporta veids – basketbols. 

Pašvaldības kapitālsabiedrības ir PSIA „Jaunpils komunālā saimniecība”, kura nodrošina novada 

iedzīvotājus ar ūdens apgādi un kanalizāciju, siltumapgādi, notekūdeņu attīrīšanu, sadzīves atkritumu 

savākšanu un izvešanu, un SIA „Jaunpils pils”, kuras darbības pamatā ir sekojošu pakalpojumu 

sniegšana:  
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 ēdināšana (krogs - kafejnīca viduslaiku interjerā un gaisotnē, specpiedāvājums – 

viduslaiku maltītes, banketu apkalpošana), 

 viesnīcas pakalpojumi, 

 telpu noma (banketiem, semināriem, dažāda līmeņa pasākumiem, izmantojot 

viduslaiku pili un teritoriju), 

 ekskursijas (gan vienkāršas gida pavadībā, gan „performances” – teatralizētas 

izrādes viduslaiku gaisotnē ar klientu aktīvu līdzdalību). 

Ceļš, kā īstenot sabiedrības daļas interešu vai vajadzības apmierināšanu, ir nevalstisko 

organizāciju darbība. Jaunpils novadā 2012. gadā ir 22 biedrības. Šobrīd aktīvi darbojas biedrības: 

„Levestes spicie”, „Jaunpils RAC „Rats”, „Dzīpars”, pensionāru biedrība „Jaunpils”, „Kamenes”, 

„Ūdensroze”, „Optimisti”, „7 BALLES”, ”Jaunpils Krastmaļi”, Tukuma dārzkopības biedrības Jaunpils 

nodaļa, Mednieku biedrība „Jaunpils”, „Vīgriezes”, „Kultūras laboratorija” u.c. Lai atbalstītu biedrību 

idejas, 2012. gadā Jaunpils novada dome rīkoja projektu konkursu „Darām paši”. Kā arī ar 

līdzfinansējumu atbalstīja biedrību projektus LEADER programmā.  

 Novada teritorija ir 209 km2, no tās: 

 
55% – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 

35% – meži, 

  1% – purvi, 

  2% – ūdens klātas teritorijas, 

  1,5% – apbūve. 

1.tabula 

1.2.Iedzīvotāju skaits 2010.,2011. un 2012.gadā 

Jaunpils pagasts Viesatu pagasts 

 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads 

Līdz darba 

spējas 

vecumam 

351 441 293 59 70 56 

Darba spējas 

vecumā 

1421 1452 1520 285 293 301 

Pēc darba 

spējas vecuma 

529 421 459 70 57 58 

KOPĀ 2301 2314 2272 414 420 415 

 

 

 

 

1.diagramma 
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1.3.Pārvalde 

Jaunpils novada dome darbojas uz likuma „Par pašvaldībām” un 05.08.2009. apstiprinātā 

Jaunpils novada pašvaldības nolikuma  pamata. 

 

1.shēma 

Novada domes  lēmējvaras struktūra 
 

 

  

 

Novada dome 
 

  

 

          

          

Finanšu komiteja 
 

Attīstības komiteja 
 Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo lietu komiteja   

          

          

 
   

Domes 
priekšsēdētājs 

 
 

  

          

 
   

Priekšsēdētāja 
vietnieks 

 
 

  

          

 
 

Administratīvā 

komisija 
   

 
 

          

 
 

Administratīvo 
aktu strīdus 

komisija 

  
Viesatu 

konsultatīvā 

padome 

  

          

  Dzīvokļu komisija   Vēlēšanu komisija   
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Komitejās izskatītie jautājumi tiek apstiprināti  domes sēdēs. 2012.gadā notikušas 11  novada 

domes sēdes. Informācija par Domes sēdē pieņemtajiem  lēmumiem tiek regulāri publicēta laikrakstā 

„Jaunpils Vēstis”. Domes sēdē pieņemtie lēmumi  izvērstā veidā tiek publicēti interneta mājas lapā  

www.jaunpils.lv 

Jaunpils novada dome darbojas šādā deputātu sastāvā: Ligita Gintere,  Pēteris Baranovskis, Vija 

Zīverte, Dace Adiņa, Jānis Krūmiņš, Velga Pavlovska, Aigars Jakovels, Arvīds Jakovels, Inta Krūmiņa, 

Zinta Mielava, Raivo Altenburgs,  Kaspars Leimanis, Ēriks Strautiņš. 

 

Finanšu komiteja  

Komitejas priekšsēdētāja L.Gintere, komitejas locekļi: V.Zīverte, P.Baranovskis, J.Krūmiņš,  

A.Jakovels,  Z.Mielava,  Aig. Jakovels,  Ē.Strautiņš.  2012.gadā novadā notikušas   12  komitejas sēdes, 

no tām 9 apvienotās sēdes ar Attīstības komiteju.  

Komitejā galvenie risināmie jautājumi – novada domes budžeta sastādīšana, tā grozījumi, 

dažādu tarifu un izcenojumu apstiprināšana, atalgojuma sistēmas izstrādāšana,  nekustamā īpašuma 

nodokļu piedziņu bezstrīdus kārtībā,  pašvaldībai piederošo telpu iznomāšana, pašvaldībai  piederošo 

īpašumu pārdošana, dažādu saistošo noteikumu izstrādāšana  un pagasta līdzfinansējuma iespēju 

izvērtēšana ES fondu finansētiem projektiem, par finansējumu sadarbības jomā  ( piedalīšanās New 

Castle  asociācijā,  aizņēmumu ņemšana, pašvaldības un pašvaldības uzņēmumu  gada pārskatu 

akceptēšana  par  skolēnu ēdināšanas maksas atvieglojumiem u.c. jautājumi. 

 

Attīstības komiteja  

Komitejas priekšsēdētāja Z.Mielava,  komitejas locekļi : K.Leimanis V.Zīverte P.Baranovskis, 

A.Jakovels.  2012.gadā novadā notikušas 10  komitejas sēdes,  t. skaitā  9 apvienotās sēdes ar Finanšu 

komiteju. 

Biežāk risinātie jautājumi komitejā: nekustamo īpašumu jautājumi, zemes ierīcības projektu 

izstrāde, Jaunpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam, Jaunpils novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2024.gadam un Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 

izstrāde, starpnovadu sadarbības veicināšana tūrisma jomā, 2012.gada projekti Jaunpils novadā, 

pašvaldības interneta mājas lapas uzlabošana, par  konkursu  „Skaista mana sēta” par Jaunpils 

Evanģēliski Luteriskās draudzes darbību, par novada nozīmes dabas un kultūrvēsturisko objektu 

aktualizāciju  pašvaldības atbalsts  novada biedrību darbībai,  sadarbība ar novada uzņēmējiem, 

sadarbība ar SIA „Piejūra” un SIA „Tukums slimnīca”, Rīgas  plānošanas reģionu u.c.   

 

  Būvvalde   Iepirkumu komisija   

         

 

 Izsoles komisija   

Nekustamo 

īpašumu 
vērtēšanas 

komisija 
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Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komiteja 

Priekšsēdētājs K.Leimanis, komitejas locekļi: L.Gintere, D.Adiņa, V.Pavlovska, R.Altenburgs, 

I.Krūmiņa. 2012.gadā novadā notikušas 3 komitejas sēdes. 2012.gadā  būtiskākie komitejā risinātie 

jautājumi:  pakļauto iestāžu - Jaunpils vidusskolas, sporta nama un p/a „Jaunpils” darbības prioritāšu 

noteikšana, budžetu izpildes, budžeta projektu sastādīšana, Viesatu kultūras nama un Viesatu 

bibliotēkas prezentācija, biedrību „Ūdensrozes” un „Kamenes” prezentācijas. 

 

Administratīvā komisija    

Komisijas priekšsēdētāja L.Gintere, komisijas locekļi: D.Adiņa, M.Lagzdiņš, 

V.Pavlovska, Ē.Strautiņš.  

2012.gadā notikušas  7 administratīvās komisijas sēdes, kurās izskatīti 31 

administratīvie protokoli, administratīvi sodītas 31 personas. 

Naudas sods uzlikts 23 personām par  Ls 1045, no kuriem iekasēti 160,00 Ls , 8 personām 

izteikts brīdinājums. 

Administratīvi sodīti: 

 Par bērnu audzināšanas pienākumu nepildīšanu pēc APK 173.panta sodītas 10 personas, no 

kurām 4 brīdinātas, bet 6 personas sodītas ar naudas sodu Ls 425, iekasēti Ls 150; 

Par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā pēc APK 171.panta sodītas 2 personas  ar 

naudas sodu Ls 110, no kuriem iekasēts Ls 10; 

Par nepilngadīgo iesaistīšanu alkohola lietošanā pēc APK 172.panta sodītas 3 personas ar 

naudas sodu Ls 95; 

Par emocionālo vardarbību pret bērniem pēc APK 1722.panta sodīta 1 persona ar naudas sodu– 

Ls 25; 

Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu 

vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais pēc APK 1711.panta 1. daļas sodītas 11 

personas ar naudas sodu Ls 190, 2 personām izteikts brīdinājums; 

Par kūlas dedzināšanu pēc APK 179.panta 4.daļas 1 persona sodīta ar naudas sodu Ls 200,00. 

2 nepilngadīgām personām piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis – brīdinājums. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Jaunpils pagasta padomē ir izveidotas vēl šādas 

komisijas un valdes: 

Būvvalde: priekšsēdētājs E.Samušenoks, komisijas locekļi: V.Zīverte, G.Jubiņš, Z.Mielava, Ē.Strautiņš;  

Dzīvokļu komisija: priekšsēdētāja  : priekšsēdētāja L.Gintere,  komisijas locekļi:  G.Jubiņš, 

Ē.Strautiņš, Z.Mielava, I.Krūmiņa  

Iepirkumu komisija : priekšsēdētāja L.Gintere,  komisijas locekļi:  Z.Mielava,  G.Jubiņš, A.Jakovels, 

Ē.Strautiņš, Aig.Jakovels 

Vēlēšanu komisija: priekšsēdētāja M.Jēkabsone, komisijas locekļi: L.Pavlova, Z.Arika, B.Rasa, V.Rasa, 

G.Tone, E.Liepiņa 
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Administratīvo aktu strīdus komisija : priekšsēdētāja L.Gintere, komisijas locekļi V.Zīverte, 

M.Lagzdiņš,  K.Leimanis 

Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisija: priekšsēdētāja L.Gintere, komisijas locekļi A.Jakovels, 

Z.Mielava, A.Līvmane, K.Leimanis 

Nekustamo īpašumu izsoles komisija: priekšsēdētāja L.Gintere, komisijas locekļi A.Jakovels, 

Z.Mielava, A.Līvmane, K.Leimanis 

Kancelejas vadītāja: Ita Lapsa 

 

1.4. Iedzīvotāju informēšana par pašvaldības darbu 

Pārskata gadā Jaunpils  novada domes kā viens no galvenajiem mērķiem bija nodrošināt 

iedzīvotāju informētību.  

 Informācijas izziņošana Jaunpils novada iedzīvotājiem notiek galvenokārt sešos veidos: 

 laikrakstā „Jaunpils Vēstis”; 

 mājas lapā www.jaunpils.lv ; 

 mikroblogu vietnē twitter.com, lietotāja konts @jaunpilsnovads; 

 lapā sociālajā portālā draugiem.lv/Jaunpils novada dome; 

 lapā sociālajā portālā facebook.com/Jaunpils novada dome; 

 iedzīvotāju sapulcēs. 

Jaunpils  novada dome vienu reizi mēnesī  izdod laikrakstu „Jaunpils  Vēstis” 950 eksemplāros. 

Avīzi iespiež Talsu  tipogrāfijā. Šo avīzi novada iedzīvotāji saņem bez maksas, to nogādā katram novada 

iedzīvotājam pastkastītē. Avīze tiek sagatavota, tiražēta un izplatīta tūlīt pēc Domes sēdes, lai iedzīvotāji 

pēc iespējas ātrāk uzzinātu Domes sēdē nolemto un nākošā mēneša plānoto pasākumu norises laikus 

un saturu.  Iedzīvotāju attieksme pret izdevumu ir pozitīva. 

Jaunpils  novada domei ir sava interneta vietne www.jaunpils.lv. Jaunpils novada mājas lapā 

http://www.jaunpils.lv/ pieejama informācija par novadu un politisko un administrācijas struktūru, kā arī  

informācija par aktuālākajiem notikumiem novadā. Mājas lapā tiek ievietoti arī domes publiskie 

dokumenti. 

Lai nodrošinātu, ka informācija savlaicīgi sasniedz visas novada iedzīvotāju grupas, tiek 

izmantota mikroblogu vietne twitter.com, lapa sociālajā portālā draugiem.lv un lapa sociālajā portālā 

facebook.com. 

 Jaunpils  novada tēla atpazīstamību  nodrošina novada ģerbonis, ko heraldikas komisija 

apstiprināja 2010.gada aprīlī. 

Novada teritorijā katrā centrā ir informatīvie stendi. Tajos tiek izvietota svarīga informācija, 

piemēram, par sapulcēm, apspriešanām u.c., kā arī afišas par kultūras pasākumiem.   

 Kancelejas vadītāja: Ita Lapsa 

http://www.jaunpils.lv/
http://www.jaunpils.lv/
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2. Jaunpils novada budžets 

2. tabula 

2.1.Budžets 2010. – 2012.gads  
 

Gads 2010.g., Ls 2011.g., Ls 2012.g., Ls  

Ieņēmumi 1448091.- 1476255.- 1627216.- 

Izdevumi 1623864.- 1521773.- 1447257.- 

 
3. tabula 

2.2. Ieņēmumi   2010. – 2013. gads 
 

IEŅĒMUMI 2010.g., Ls 2011.g.,Ls 2012.g., Ls 
2013.g. 

plānots 

1.Nodokļu ieņēmumi 613161.- 617068.- 692163.- 746246.- 

1.2 .Ienākuma nodokļi 529725.- 512292.- 570009.- 
625359.- 

1.3. Īpašuma nodokļi 80206.- 102044.- 118235.- 115887.- 

1.4. Dabas resursu nodoklis 3230.- 2732.- 3919.- 5000.- 

2. Nenodokļu ieņēmumi 21840.- 23122.- 43758.- 24261.- 

2.1. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 
140.- 91.- 104.- 

80.- 

2.2. Valsts (pašvaldību) nodevas   1387.- 1439.- 1359.- 1350.- 

2.3. Naudas  sodi un sankcijas 1577.- 2172.- 2879.- 2600.- 

2.4. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 18736.- 5690.- 516.- 8231.- 

2.5. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

nekustamā īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas 

- 13730,- 38900,- 

12000.- 

3. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
5555.- 22538.- 29721.- 

29300.- 

4. Transferti 660514.- 777427.- 789891.- 491176.- 

4.1.Valsts budžeta transferti 641547.- 700880.- 758399.- 459176.- 

4.1.1. Pašvaldību  saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts budžeta 
497822.- 612001.- 493810,- 399820.- 

4.1.2.Pašvaldību  saņemtie kapitālo 

izdevumu transferti un mērķdotācijas no 

valsts budžeta 

35878.- 566.- - 

 

4.1.3 .Pašvaldību budžetā saņemtie valsts 

budžeta transferti ES struktūrfondu 

finansēto projektu īstenošanai 

65324.- 88313.- 222126.- 

 

21044.- 

4.1.4. Pašvaldību speciālajā budžetā 42523.- 49622.- 42463.- 38312.- 
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saņemtie valsts budžeta transferti un 

mērķdotācijas 

4.2. Pašvaldību budžeta transferti 18967.- 26925.- 31492.- 32000.- 

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 147021.- 36100.- 71683.- 94990.- 

KOPĀ IEŅĒMUMI 
1448091.

- 

1476255.

- 
1627216.- 

1385973.- 

 

Analizējot  2. diagrammu var novērot, ka nodokļu ieņēmumi no 2010. gada līdz 2012.gadam 

pieauga, kas liecina par vispārēju ekonomikas augšupeju novadā, jo šos ieņēmumus galvenokārt veido 

novada iedzīvotāju samaksātais iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Lielākie nodokļu maksātāji novadā 2011. 

un 2012. gadā ir bijuši Jaunpils vidusskola, AS „LIS Jaunpils”, Jaunpils novada dome, AS „Jaunpils 

pienotava”, ZS „Joži”, AS „Kurzemes ciltslietu mākslīgās apsēklošanas stacija”, SIA „Ēnavas”, AS 

„Zentenes lauksaimnieks” un ZS „Īves”. 

 

Jaunpils novada domes budžeta ieņēmumi 2010.-2013.( plānots)  

2.diagramma 

 

 

3. diagrammā attēlots  2012.gadā  procentuālais sadalījums pa visām novada budžeta 

ieņēmumu pozīcijām. Lielu īpatsvaru novada budžeta ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 

37% no kopējā novada budžeta jeb LVL 570009. 

Lielāko īpatsvaru novada domes ieņēmumu kopbudžetā veido maksājumi no valsts budžeta t.i. 

valsts budžeta transferti. 2012. gadā tie ir 49% no kopbudžeta (valsts budžeta- LVL 758399, pašvaldību 

budžeta tanferti  - LVL 31492). Valsts budžeta transferti neatspoguļo reāli pieejamos finanšu līdzekļus 

pagasta saimnieciskajai darbībai, jo tajos ietilpst mērķdotācijas skolotāju algām, piešķirtās valsts 
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investīcijas, valsts budžeta transferti ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai. u.c. Šo līdzekļu 

izlietošana ir stingri iezīmēta un paredzēta konkrētajiem pasākumiem. 

Īpašuma nodokļos  ietilpst nekustamā īpašuma nodokļa iemaksas, ko privātpersonas maksā par 

zemi un mājokļiem, bet uzņēmumi – par zemi un būvēm. 2011. gadā tas sastāda  7% no kopējiem 

budžeta ieņēmumiem. 

Latvijā starp pašvaldībām tiek realizēta finanšu izlīdzināšana un pēc kopējās finanšu 

nepieciešamības aprēķiniem Jaunpils pašvaldība saņem dotācijas no finanšu izlīdzināšanas fonda. To, 

vai pašvaldība ir saņēmējs vai maksātājs finanšu izlīdzināšanas fondā, nosaka katras pašvaldības finanšu 

nepieciešamība, pamatojoties uz kopējo pašvaldību finanšu nepieciešamību un sekojošiem izlīdzināšanas 

kritērijiem: pašvaldības kategorija (lielpilsēta, rajons vai lauki), iedzīvotāju skaits, bērnu skaits vecumā 

no 0 līdz 6 gadiem, bērnu skaits vecumā no 7 līdz 18 gadiem, cilvēku skaits, kuru vecums pārsniedz 

darbspējas vecumu, bērnunamos esošo bērnu skaits, kā arī pansionātos un veco ļaužu namos esošo 

veco ļaužu skaits. 

3.diagramma 

Jaunpils novada domes budžeta ieņēmumu procentuālais sadalījums 2012. gadā 
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2.3. Izdevumi 
 

4. tabula 

Jaunpils novada domes budžeta izdevumi 2010. – 2012.gads 

 

IZDEVUMI 2010.g., Ls 2011.g.,Ls 2012.g.,Ls 
2013.g.,Ls 

plānots 

1.Izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 
   

 

1.1. Vispārējie valdības dienesti 220628.- 166819.- 184410.- 184201.- 

1.2. Sabiedriskā kārtība un drošība 29628.- 29227.- 31356.- 29240.- 

1.3. Izglītība 538837.- 461544.- 490132,- 423589.- 

1.4. Veselība 6925.- 5858.- 4122.- 4924.- 

1.5. Sociālā aizsardzība 165605.- 173667.- 133851.- 152676.- 

1.6. Pašvaldības teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana 
71652.- 171413.- 223872.- 

180333.- 

1.7. Atpūta, kultūra un reliģija 206762.- 155504.- 181272.- 213515.- 

1.8. Ekonomiskā darbība  378926.- 351973.- 198242.- 119836.- 

1.9. Vides aizsardzība 4901.- 5768.- - 
9166.- 

KOPĀ IZDEVUMI 1623864.- 1521773.- 1447257.- 1317480.- 

  

 4.diagrammā var apskatīt finansējumu pa novada budžeta izdevumu pozīcijām. Tie atspoguļo 

novada prioritātes. Neapšaubāmi prioritāte ir izglītība, t.i. Jaunpils vidusskolas uzturēšana un tehniskā 

personāla atalgošana. 2012. gadā atvēlētais finansējums izglītībai sastāda 34% no kopējiem domes 

izdevumiem. Tai atvēlētais finansējums 2011. gadā LVL 461544  un 2012.gadā LVL 490132 t.i.  par LVL 

28588 lielāks. Sakarā ar finansiālo situāciju valstī un domes budžeta iespējām 2013. gadā izglītībai 

plānots atvēlēt LVL 423589.  

 Lielu īpatsvaru domes izdevumos sastāda izdevumi vispārējiem valdības dienestiem, jo dome 

rūpējas par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti iedzīvotājiem, kā arī par visu likumā noteikto funkciju 

izpildi. Darbu izpildei pēc iespējas tiek piesaistīti labākie speciālisti. 

 Sadaļā atpūta, kultūra un reliģija atspoguļojas piešķirtais finansējums PA „Jaunpils”, kas ietver 

finansējumu muzejam, bibliotēkai, kultūras namam, pils un sporta nama uzturēšanai. Kā arī Viesatu 

kultūras nama un bibliotēkas uzturēšana. Šis finansējums 2012.gadā ir LVL 181373 un sastāda 13% no 

domes izdevumiem.  

 Sociālajai aizsardzībai 2012. gadā, saistībā ar ekonomisko situāciju uzlabošanos valstī, iztērēts 

par LVL 39816 mazāk nekā 2011.gadā un tas ir 9% no kopējā domes budžeta. 2013. gadā tiek plānots 

līdzekļu palielinājums sociālajai aizsardzībai.  



 

Jaunpils novada dome 
2012.gada publiskais pārskats 

 
 

© Jaunpils novada dome, 2012 
 

 

16 

 Ekonomiskajai darbībai atvēlētais finansējums 2012. gadā sastāda 14% no domes izdevumiem 

jeb LVL 198242. Ekonomiskā darbība: autoceļi-uzturēšana, tīrīšana, greiderēšana utt., autotransports- 

skolēnu pārvadājumi, autobusu remonti, šoferu algas utt., kā arī  būvvaldesvadītāja alga. 2011. gadā 

tika veikti rekonstrukcijas darbi Viesatu sabiedriskajā ēkā, Viesatu „Birzītē”, uzklāts asfalts Mesteru ielā, 

nobruģēti celiņi pie „Jaunkalniem”. Notika remontdarbi Jaunpils pils muzeja telpās un izveidota telpa 

skolas muzejam, kā arī uzlikts jauns jumts Kalna skolā un atjaunotas slūžas Jaunpils ezerā. 2012.gadā 

tika veikta apgaismota gājēju celiņa izbūve no Jaunpils vidusskolas līdz Levestes ciemam, notika 

remontdarbi pils muzeja telpā – pagrabstāvā, tērpu noliktavas izveide Jaunpils kultūras namā, rotaļu 

laukumu izveide pie Jaunpils vidusskolas, Jaunpils centrā un Saules centrā, veikta teritorijas 

labiekārtošana pie sabiedriskā centra „Jaunkalni”. 

 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atvēlēti 15% no kopējā budžeta, kas 

sastāda LVL 223872. 

4.diagramma 

 

Jaunpils novada domes budžeta izdevumu procentuālais sadalījums 2012.gadā 

 
 

 

 

 

 5. diagrammā atspoguļoti kopējie trīs gadu un 2013.gadā plānotie domes budžeta izdevumi.  

Precizējot izdevumu funkcijas 2012. gadā samazinājās izdevumi ekonomiskajai darbībai un 

sociālajai aizsardzībai, bet palielinājās izdevumi sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai, 

mājokļu apsaimniekošanai un izglītībai.  
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Jaunpils novada domes izdevumi 2010. – 2013.(plānots) 

5.diagramma 

 
 

2.4.Autoceļa fonda līdzekļu izlietojums 2010. – 2013.(plānots) 
5.tabula 

2010. gads 2011. gads 2012. 

gads 

2013. 

gads 
plānots 

 

Veiktie darbi 

Darbu 

apjoms, 

Ls 

Darbu 

apjoms, Ls 

Darbu 

apjoms,Ls 

Darbu 

apjoms, 

Ls 

Ceļu un ielu 

būvprojektēšana 

    

Ceļu un ielu ikdienas 

uzturēšana 

30599,00 44388,00 22206,00 19000,00 

Ceļu un ielu periodiska 

uzturēšana (renovācija) 

11894,00  24106,00 21888,00 

Ceļu un ielu būvniecība     

Ceļu un ielu rekonstrukcija 6872,00    

Pārējie izdevumi – 

pamatlīdzekļu iegāde  

7776,00 995,00   

KOPĀ 57141,00 45383,00 46312,00 40888,00 

           

Novada ceļu kopgarums ir 135,24 km. No tā: ielas – 12,72 km, , B grupas ceļi – 44,28 km un 

C grupas ceļi – 78,24 km. Salīdzinot ar 2011. gadu 2012. gadā ceļu uzturēšanai izlietots par LVL 

929,00 vairāk.  

Turpinās plānveidīgi ceļu remontdarbi, grāvju rakšana, seguma uzlabošanu, sezonas 

uzturēšanas un kopšanas darbi. 
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2.5. Saistības 
 

6. tabula 

Jaunpils novada domes  saistību apjoms uz 01.01.2013. 
  

A
iz

d
e

v
ē

js
 

Mērķis 
Parakstīšanas 

datums 

Atmak 

sas termiņš 

 
Aizņēmum

a summa, 
Ls 

Parāds uz 

pārskata                 
perioda 

 sākumu 
01.01.20

12 

Parāds 
uz 

pārskata         
perioda              

beigām 

31.12.20
12. 

Valsts 

kase 

Jaunpils 
vidusskolas 
renovācijas 2. un 
3. kārta 

14.12.2012. 20.01.2024. 131200.- 
 
105200.- 

 
99991.- 

Valsts 

kase 

Jaunpils 
vidusskolas 
renovācijas 
2.kārta 

14.12.2012. 20.12.2023. 200000.- 

 

167999.- 

 

153999.- 

Valsts 

kase 

Izglītības sistēmas 
attīstības 
intensitātes 
paaugstināšana 

14.12.2012. 20.07.2014. 35000.- 

 
9999.- 

 
6125.- 

Valsts 

kase 

Tukuma slimnīcas 
ķirurģiskā korpusa 
renovācija 

11.11.2009. 20.05.2033. 53347.- 
 

48803.- 
 

46531.- 

Valsts 

kase 

Kvalitatīvai 
dabaszinātņu 
apguvei 
atbilstošas 
materiālās bāzes 
nodrošināšana  
Jaunpils 
vidusskolā 

14.12.2012. 20.11.2024. 64369.- 

 
 

10958.- 

 
 

10958.- 

Valsts 

kase 

Ceļa 
rekonstrukcija 
Jaunpils pagastā 

14.12.2012. 20.11.2024. 29516.- 4101.- 4101.- 

Valsts 

kase 

 Viesatu kluba 
rekonstrukcijas 
darbi un atpūtas 
vietas 
labiekārtošana 

14.12.2012. 20.06.2025. 48761.- 
 

25951.- 

 
 

25951.- 

Valsts 

kase 

Pamatpakalpojum
u uzlabošana 
Jaunpils pagastā 

14.12.2012. 20.06.2025. 34220.- 
 

15882.- 

 

15882.- 

Valsts 

kase 

Ceļu 
rekonstrukcija 
Jaunpils pagastā 

08.07.2010. 20.06.2025. 87480.- 
35355.- 35355.- 

Valsts 

kase 

Lauku produktu 
tirdzniecības 
vietas izveide 
Jaunpils novadā 

18.06.2010. 20.06.2025. 8781.- 

 

0 

 

0 

Valsts 

kase 

Pamatpakalpojum
u uzlabošana 
Viesatās 

23.12.2010. 20.10.2025. 111355.- 
89286.- 

 

21977.- 

 

Valsts 

kase 

Dzīvosim radoši, 
krāsaini un būsim 
zinoši 

12.05.2011. 20.04.2016. 3314,- 0 
 

0 

Valsts Skolas muzeja 12.05.2011. 20.04.2016. 4562,- 0  
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kase izveide Jaunpils 
novadā 

0 

Valsts 

kase 

Gājēju celiņu tīkla 
rekonstrukcija pie 
sabiedriskā centra 
Jaunkalni 

17.06.2011. 20.04.2016. 6170,- 6170,- 

 

2347,- 
 

Valsts 

kase 

Mesteru ielas 
rekonstrukcija 
Jaunpilī 

08.09.2011. 20.07.2026. 100188,- 100187,- 
 

26269,- 

Valsts 

kase 

Gājēju celiņa un 
ielas 
apgaismojuma 
izbūve Jaunpilī 
1.kārta 

28.09.2011. 20.04.2026. 95717,- 33841,- 

 

90678,- 

Valsts 

kase 

Teritorijas 
Jaunkalni 
labiekārtošana 
Jaunpilī 

16.11.2011. 20.07.2026. 26197,- 11172,- 

 
5541,- 

DnB 

NORD 

Līzings 

Skolēnu autobusa 
iegāde 

12.10.2011. 15.10.2016. 54930,- 53330,- 

 

0 

Valsts 

kase 

Pašvaldību 
autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamā 
transporta iegāde 

27.03.2012. 20.03.2017. 52534,- 0 

45388,- 

Valsts 

kase 

Tukuma slimnīcas 
pamatkapitāla 
palielināšanai 

27.03.2012. 20.03.2017. 8957,- 0 
8015,- 

Valsts 

kase 

Pašvaldību 
autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamā 
transporta iegāde 

22.05.2012. 20.05.2017. 20415,- 0 

20415,- 

Valsts 

kase 

Tērpu novietnes 
izveide Jaunpils 
kultūras namā 

28.06.2012. 20.06.2017. 4636,- 0 
1756,- 

Valsts 

kase 

Pils pagrabtelpu 
renovācija 
Jaunpils muzeja 
vēsturiskās 
ekspozīcijas 
izvietošanai 

28.06.2012. 20.06.2017. 4145,- 0 

1275,- 

Valsts 

kase 

Rotaļu laukuma 

rekonstrukcija 
Jaunpils novadā 

30.08.2012. 20.08.2017. 10614,- 0 

10614,- 

KOPĀ    
1196408,

- 
718234,- 

633168,- 
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2.6.Pārskats par galvojumiem 
7.tabula 

 
 

Aizdevējs Mērķis Aizņē
mējs 

Parakstīšan
as datums 

Atmaksas 
termiņš 

Galvoju
ma 

summa 

Neatmaksā
tā summa, 
kurai nav 
iestājies 

maksāšana
s termiņš( 

uz 
01.01.2012

.) 

Neatmaksā
tā summa, 
kurai nav 
iestājies 

maksāšana
s termiņš( 

uz 
31.12.201

2.) 

Hipotēku 
banka 

Pils 
remontam 

un 
pamatlīdze

k-ļu iegādei 

SIA 
Jaunpil

s pils 

08.06.2004. 26.06.2014. 82000.- 49841.- 45493.- 

Hipotēku 
banka 

Sporta 
nama 

remontam 

SIA 
Jaunpil

s pils 

08.06.2004. 26.06.2014. 23520.- 16999.- 15671.- 

Swedban

k 

Projekta 

„Sadzīves 
atkritumu 

apsaimniek
ošana 

Piejūras 

reģionā 
Latvijā” 

īstenošana 

SIA 

AAS 
Piejūra 

20.05.2010. 11.06.2028. 43702.- 39678,- 37264.- 

KOPĀ    
 

 149222
.- 

106518.- 98428.- 
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3.Jaunpils novada domes nekustamā īpašuma novērtējums un 

struktūra 

Apkopoti dati par Jaunpils novada pašvaldības bilancē esošajiem nekustamajiem īpašumiem pēc 

stāvokļa uz 2012.gada 31.decembri. Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes apjoms 

2012. gadā salīdzinājumā ar 2010. un 2011.gadu palielinājies. Galvenokārt palielinājusies 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes un krūmāju platība. 

Pašvaldība ir uzskaitījusi un apkopojusi datus par zemesgrāmatā reģistrētajiem un 

nereģistrētajiem īpašumiem. Pašvaldības īpašumu bilances dati nesakrīt ar Valsts Zemes dienesta 

aprēķināto īpašumu kadastrālo vērtību. 

Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra pa lietojumu veidiem (ha) 

2010.gadā 

8. tabula 

 

K
o
p
p
la

t 

L
IZ

 

M
e
ži

 

K
rū

m
ā
ji
 

P
u
rv

i 

Z
ē
m

 

ū
d
e
ņ
ie

m
 

P
a
g
a
lm

i 

C
e
ļi 

P
ā
rē

jā
s 

ze
m

e
s 

B
ila

n
ce

s 

v
ē
rt

īb
a
 L

s 

Īpašumā 122.2 56.0 3.8 1.7 0.9 33.2 11.4 1.9 13.3 100458.00 

Piekritīgā 565,6 289.3 18.9 43.2 3.8 7.1 43.5 135.1 24.7 482231.00 

Kopā 687.8 345.3 22.7 44.9 4.7 40.3 54.9 137.0 38.0 582 689.00 

 

2011.gadā 

9. tabula 

 

K
o
p
p
la

t 

L
IZ

 

M
e
ži

 

K
rū

m
ā
ji
 

P
u
rv

i 

Z
ē
m

 

ū
d
e
ņ
ie

m
 

P
a
g
a
lm

i 

C
e
ļi 

P
ā
rē

jā
s 

ze
m

e
s 

B
ila

n
ce

s 

v
ē
rt

īb
a
 L

s 

Īpašumā 132.6 60.3 4.3 2.1 0.9 33.3 15.3 1.9 14.5 80005.00 

Piekritīgā 559.9 289.7 18.4 42.8 3.4 7.1 40.0 134.8 23.7 538642.00 

Kopā 692.5 350.0 22.7 44.9 4.3 40.4 55.3 136.7 38.2 618 647.00 

 

2012.gadā 

10. tabula 

 

K
o
p
p
la

t 

L
IZ

 

M
e
ži

 

K
rū

m
ā
ji
 

P
u
rv

i 

Z
ē
m

 

ū
d
e
ņ
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P
a
g
a
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i 

C
e
ļi 

P
ā
rē

jā
s 

ze
m

e
s 

B
ila

n
ce

s 

v
ē
rt

īb
a
 L

s 

Īpašumā 136.5 63.0 4.4 1.7 3.2 33.6 15.4 1.9 13.3 136048.00 

Piekritīgā 578.6 282.6 21.9 74.1 1.1 7.4 40.0 125.6 24.4 221504.00 

Kopā 715.1 345.6 26.3 75.8 4.3 41.0 55.4 127.5 37.7 357552.00 
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Salīdzinot ar novada teritorijas kopējo platību, kas sastāda  20938,0 ha ar pašvaldībai piederošo 

zemes kopplatību – 715,10 ha, secinām, ka lielāko daļu novada teritorijas aizņem fizisko un juridisko 

personu īpašumā esošas zemes platības. 

Lai pašvaldība varētu racionāli un lietderīgi apsaimniekot savus nekustamos īpašumus, ir jāveic 

zemju reģistrācija Zemesgrāmatā.  

 

Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra pa zemes lietojuma 

veidiem (%) 2012.gadā 

6.diagramma 

 

  

Novada pašvaldības rīcībā visvairāk ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme (48%), ielas un ceļi 

(18%), pagalmi (8%). Lauksaimniecībā izmantojamā zeme atrodas ciematu centros, to izmanto 

daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji palīgsaimniecību uzturēšanai. 

11. tabulā var aplūkot Jaunpils novada domes nekustamo īpašumu - ēku, būvju un dzīvokļu 

bilances vērtību latos 2012. gadā. 

11. tabula 

Jaunpils novada domes nekustamo īpašumu bilances vērtību latos 2012. gadā. 

Īpašuma raksturojums 

 

Bilances vērtība Ls 

Ēkas 843714.00 

Būves 575425.00 

Dzīvokļi 50649.00 
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4.Jaunpils novada domes kapitāla vērtība  

 

2011. gadā pašvaldības kapitāla daļas sadalās sekojoši: 

 Pašvaldības SIA „ Jaunpils pagasta komunālā saimniecība” LVL 1073280; 

 SIA „ Jaunpils pils” –LVL 0 (zaudējumi lielāki par pamatkapitālu); 

 SIA „ Tukuma slimnīca” –LVL 139843; 

 SIA „ Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „ Piejūra”- LVL 90; 

2012. gadā pašvaldības kapitāla daļas sadalās sekojoši:  

 Pašvaldības SIA „Jaunpils KS” LVL 1067831 

 SIA „Jaunpils Pils” LVL 0 (zaudējumi lielāki par pamatkapitālu) 

 SIA „Tukuma slimnīca” LVL 148800 

 SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” LVL 90 
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5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 

2012.gadā turpinās darbs pie pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādes ESF finansēta 

projekta „Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Jaunpils novadā” ietvaros.  

Jaunpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam  

2011.gada 31.augustā Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu „Par Jaunpils novada attīstības 

programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai” (sēdes protokolsNr.7, 

8.). Attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana tika organizēta no 2011.gada 

15.septembra līdz 17.oktobrim. 

Uzsākot 1.redakcijas publisko apspriešanu tika publicēti paziņojumi: 

1. Jaunpils novada domes laikrakstā „Jaunpils Vēstis” (2011.gada septembris); 

2. Jaunpils novada pašvaldības interneta mājas lapā www.jaunpils.lv; 

3. SIA „Reģionālie projekti” interneta mājas lapā www.rp.lv. 

Ar Jaunpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas materiāliem laika 

posmā no 2011.gada 15.septembra līdz 17.oktobrim varēja iepazīties: 

• Novada pašvaldības ēkā: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads; 

• Viesatu pagasta pārvaldē: Jaunviekaļas, Viesatas, Viesatu pagasts, Jaunpils novads; 

• Jaunpils novada pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv; 

• SIA „Reģionālie projekti” mājas lapā www.rp.lv. 

Publiskās apspriešanas sanāksmes notika: 

• 4.oktobrī, plkst. 17.00, Jaunpils pilī; 

• 11.oktobrī, plkst.14.00, Viesatu klubā. 

2011.gada 30.novembrī Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu „Par Jaunpils novada attīstības 

programmas 2012.-2018.gadam galīgās redakcijas nodošanu Rīgas plānošanas reģionam atzinuma 

saņemšanai” (protokols Nr.11, 2.). 

2012.gada 23.janvārī elektroniski tika saņemts Rīgas plānošanas reģiona atzinums par Jaunpils 

novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam. 

2012.gada 29.februārī Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu „Par Jaunpils novada attīstības 

programmas 2012.-2018.gadam apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 20.). 

Jaunpils novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam 

2011.gada 31.augustā Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu „Par Jaunpils novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu”. 

2012.gada decembrī notika novada iedzīvotāju anketēšana par teritorijas attīstības un zemes 

izmantošanas jautājumiem. 

2012.gada 29.augustā Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu „Par Jaunpils novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2024.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai’. 

Sabiedriskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 2012.gada 10.septembra līdz 2012.gada 

22.oktobrim. Sabiedriskās apspriešanas laikā ar izstrādātajiem Jaunpils novada teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem varēja iepazīties Jaunpils novada domē, Viesatu pagasta pārvaldē, Jaunpils 
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novada pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv, un SIA Metrum  mājas lapā www.metrum.lv. Tika 

organizētas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes: 

2012.gada 11.oktobrī plkst.14.00 Viesatu pagasta pārvaldē un 2012.gada 11.oktobrī  

plkst.17.00 Jaunpils novada domē. 

2012.gada 24.oktobrī Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu „Par Jaunpils novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijas pilnveidošanu”, atbilstoši sabiedriskās apspriešanas 

rezultātiem, atbalstītajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem, kā arī sagatavot teritorijas 

plānojuma galīgo redakciju. 

2012.gada 28.novembrī Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu „Par grozījumiem 24.10.2012. 

lēmumā „Par Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijas pilnveidošanu”. 

2012.gada 28.novembrī Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu „ „Par Jaunpils novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu”, nosakot 

publiskās apspriešanas termiņu no 2012.gada 4.decembra līdz 2012.gada 25.decembrim. 

2012.gada 27.decembrī Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu „Par Jaunpils novada teritorijas 

plānojuma galīgo redakciju”, apstiprinot Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 

pilnveidoto 1.redakciju kā galīgo redakciju un nosakot sabiedrībai iepazīšanās laiku ar izstrādāto 

pašvaldības teritorijas plānojumu no 2013.gada 7.janvāra līdz 28.janvārim. 

2013.gada 30.janvārī Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu „Par Jaunpils novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2  „Jaunpils novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” 

izdošanu. 

Latvijas Republikas oficiālā izlaiduma „Latvijas Vēstnesis’ laidienā Nr.29 (2013.gada 11.februārī) 

publicēts paziņojums par Jaunpils novada teritorijaš plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšanu un 

saistošo noteikumu izdošanu. 

Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam 

2012.gada 30.maijā Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu „Par Jaunpils novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas izstrādi”. 

2012.gada 29.augustā Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu „Par Jaunpils novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2024.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai’. 

Sabiedriskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 2012.gada 10.septembra līdz 2012.gada 

22.oktobrim. Sabiedriskās apspriešanas laikā ar izstrādātajiem Jaunpils novada teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem varēja iepazīties Jaunpils novada domē, Viesatu pagasta pārvaldē, Jaunpils 

novada pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv, un SIA Metrum  mājas lapā www.metrum.lv. Tika 

organizētas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes: 

2012.gada 11.oktobrī plkst.14.00 Viesatu pagasta pārvaldē un 2012.gada 11.oktobrī  

plkst.17.00 Jaunpils novada domē. 

2012.gada 24.oktobrī Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu „Par Jaunpils novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2013.-37.gadam projekta apstiprināšanu”. 

http://www.jaunpils.lv/
http://www.metrum.lv/
http://www.jaunpils.lv/
http://www.metrum.lv/
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2012.gada 27.decembrī Jaunpils novada dome pieņēma lēmumu „Par Jaunpils novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam apstiprināšanu”. 

Ar izstrādātajiem Jaunpils novada plānošanas dokumentiem var iepazīties Jaunpils novada 

domē, Viesatu pagasta pārvaldē un pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv. 

 

Attīstības nodaļas vadītāja : Vija Zīverte 
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6. Jaunpils novada domes līdzdalība sadarbības projektos  

Latvijas Pašvaldību savienībā 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir sabiedriska organizācija, kas uz brīvprātības principiem 

apvieno Latvijas Republikas pilsētu un  novadu  pašvaldības. Latvijas Pašvaldību savienība dibināta 

1991.gada 15.decembrī. Tās galvenie mērķi pašvaldību politikas veidošana Latvijā, pašvaldību kopīgo 

problēmu risināšana un pašvaldību interešu aizstāvēšana. 

Biedrība „Latvijas pašvaldību Mācību centrs” 

Uzņēmuma mērķis - pašvaldību darbinieku apmācību rīkošana, pieredzes apmaiņas 

organizēšana, starpniecība un cita darbība.  

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome (RPRAP) 

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome ir izveidota koleģiāla institūcija saskaņā ar LR 

Reģionālās attīstības likumu un RPRAP pilda LR Publisko aģentūru likuma 42.pantā nosauktās padomes 

funkcijas. 

RPRAP ir ievēlēta Rīgas plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē. Tā 

sastāv no 18 deputātiem. Rīgas pilsētu pārstāv trīs deputāti, Jūrmalas pilsētu pārstāv trīs deputāti, 

savukārt katra rajona teritoriju pārstāv vismaz viens pilsētu un vismaz viens pagastu vai novadu 

deputāts. 

BO SIA „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” 

To ir izveidojušas piecas lielās reģiona pašvaldības: Rīgas un Jūrmalas pilsēta, Tukuma, Rīgas, 

Ogres un Limbažu rajoni. Aģentūras tālejošā vīzija ir Rīgas reģions kā sociāli un ekonomiski līdzsvarots, 

un starptautiski konkurētspējīgs reģions. Misija ir paaugstināt Rīgas reģiona konkurētspēju un sekmēt 

sociāli ekonomisko izaugsmi Baltijas jūras reģionā. 
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7. Jaunpils novada domes sadarbība ar nevalstiskajām 

organizācijām 

Latvijas Pašvaldību savienībā 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir sabiedriska organizācija, kas uz brīvprātības principiem 

apvieno Latvijas Republikas pilsētu un  novadu  pašvaldības. Latvijas Pašvaldību savienība dibināta 

1991.gada 15.decembrī. Tās galvenie mērķi pašvaldību politikas veidošana Latvijā, pašvaldību kopīgo 

problēmu risināšana un pašvaldību interešu aizstāvēšana. 

Biedrība „Latvijas pašvaldību Mācību centrs” 

Uzņēmuma mērķis - pašvaldību darbinieku apmācību rīkošana, pieredzes apmaiņas 

organizēšana, starpniecība un cita darbība.  

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome (RPRAP) 

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome ir izveidota koleģiāla institūcija saskaņā ar LR 

Reģionālās attīstības likumu un RPRAP pilda LR Publisko aģentūru likuma 42.pantā nosauktās padomes 

funkcijas. 

RPRAP ir ievēlēta Rīgas plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē. Tā 

sastāv no 18 deputātiem. Rīgas pilsētu pārstāv trīs deputāti, Jūrmalas pilsētu pārstāv trīs deputāti, 

savukārt katra rajona teritoriju pārstāv vismaz viens pilsētu un vismaz viens pagastu vai novadu 

deputāts. 

  BO SIA „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” 

To ir izveidojušas piecas lielās reģiona pašvaldības: Rīgas un Jūrmalas pilsēta, Tukuma, Rīgas, 

Ogres un Limbažu rajoni. Aģentūras tālejošā vīzija ir Rīgas reģions kā sociāli un ekonomiski līdzsvarots, 

un starptautiski konkurētspējīgs reģions. Misija ir paaugstināt Rīgas reģiona konkurētspēju un sekmēt 

sociāli ekonomisko izaugsmi Baltijas jūras reģionā. 

Latvijas pašvaldību Izpilddirektoru asociācija 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas 

Republikas novadu un republikas pilsētu pašvaldības. Latvijas Pašvaldību savienība dibināta 1991.gada 

15.decembrī. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 96.pantu LPS ir tiesīga pārstāvēt pašvaldības to 

sarunās ar Ministru kabinetu. LPS biedri ir visas 119 pašvaldības: 9 republikas pilsētu un 110 novadu 

pašvaldības. 
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Jaunpils novada dome veido aktīvu sadarbību ar novada nevalstiskajām organizācijām, t.i. iespēju 

robežās nodrošina biedrībām telpas un pamatojoties uz biedrību ieguldījumu apjomu šo telpu 

uzturēšanai un infrastruktūras uzlabošanai, samazina nomas maksu par telpu izmantošanu. Novada 

biedrības aktīvi iesaistās LEADER programmas īstenošanā, savukārt pašvaldība iespēju robežās sniedz 

atbalstu, piešķirot līdzfinansējumu projektu īstenošanai. 

                                         12. tabula 

                                                                        

 Biedrība Projekta nosaukums Līdzfinansējums 

1. Dzīpars Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras 

ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem  

153.97 

2. Sporta klubs 

„Jaunpils” 

Jaunpils sporta zāles terases hidroizolācijas maiņa  395.77 

3. Ūdensroze Aktīvās  atpūtas  centra  Viesatās materiālās bāzes 

kvalitātes  uzlabošana un dažādošana  

543.80   

4. Jaunpils RAC „Rats” Telpu renovācija mūžizglītības aktivitāšu veicināšanai 

Jaunpils novadā 

998.99 

5. Kultūras laboratorija Tautas tērpu iegādevidējās paaudzes tautas deju 

kolektīvam „Jaunpils” vietējo tradīciju saglabāšanai un 

popularizēšanai koncertos 

399.99 

  Kopā 2492.52 
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8. Projekti 

8.1. 2011.gadā realizētie projekti 

13.tabula 

Finansējuma 

avots 

Iesniedzējs Projekta 

nosaukums 

Projekta aktivitātes 

ELFLA 

LEADER 

programma 

Jaunpils novada 

dome 

Skolas muzeja 

izveide Jaunpils 

novadā 

Projekta ietvaros Jaunpils novadā tiks 

veikta Jaunpils vidusskolas telpu 

renovācija skolas muzeja izveidei un to 
aprīkošana ar speciālām muzeja 

mēbelēm – vitrīnām. 

ELFLA 
LEADER 

programma 

Jaunpils novada 
dome 

Dzīvosim radoši, 
krāsaini un būsim 

zinoši 

Projekta ietvaros Jaunpils novadā tiks 
veikta Jaunpils pils muzeja izstāžu zāles 

vienkārša renovācija. 

ELFLA Jaunpils novada 

dome 

Pamatpakalpojumu 

uzlabošana Viesatu 

pagastā 

Atpūtas vietas „Birzīte” rekonstrukcija un 

Viesatu kluba vienkāršotas 

rekonstrukcijas 2.kārta 

ELFLA Jaunpils novada 

dome 

Mesteru ielas 

rekonstrukcija 

Mesteru ielas rekonstrukcija- grāvju, 

caurteku rekonstrukcija,  ielas 

asfaltēšana, caurtekas un tilta izbūve pār 
Rūšu strautu 

ESF Jaunpils novada 
dome 

Speciālista-
projektu 

koordinatora 

piesaiste Jaunpils 
novada 

administratīvās 
kapacitātes 

stiprināšanai 

Pieņemts darba speciālists – projektu 
koordinators. 

EZF LEADER 
programma 

Jaunpils novada 
dome 

Gājēju celiņa tīkla 
rekonstrukcija pie 

sabiedriskā centra 

„Jaunkalni” 

Gājēju celiņa tīkla rekonstrukcija pie 
sabiedriskā centra „Jaunkalni” – bruģa 

seguma izveide. 

ERAF Jaunpils novada 

dome 

Gājēju celiņa un 

ielas apgaismojuma 
izbūve Jaunpilī 1. 

kārta 

Uzsākti darbi apgaismota gājēju celiņa 

izbūvei  no skolas līdz Levestei. 

ESF Jaunpils novada 
dome 

Attīstības 
plānošanas 

kapacitātes 

paaugstināšana 
Jaunpils novadā 

Izstrādāta Jaunpils novada attīstības 
programma 2012.-2018.gadam. Uzsākta 

Jaunpils novada teritorijas plānojuma 

2013.-2024.gadam izstrāde. 

ELFLA Jaunpils novada 
dome 

Teritorijas 
„Jaunkalni” 

labiekārtošana 

Jaunpilī 

Uzsākti darbi- teritorijas labiekārtošana, 
autostāvvietas un gājēju celiņu izbūve 
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8.2. 2012. gadā realizētie projekti 

14.tabula 

 

Finansēju
ma avots 

Kopējās 
izmaksas 
LVL 

Iesniedzē
js 

Projekta 
nosaukums 

Projekta aktivitātes Īstenošanas 
laiks 

ESF 6563.44 Jaunpils 
novada 

dome 

Speciālista-
projektu 

koordinatora 
piesaiste 

Jaunpils 

novada 
administratīvās 

kapacitātes 
stiprināšanai. 

Pieņemts darbā speciālists-
projektu koordinatoru Jaunpils 

novada domes Attīstības nodaļā. 

17.05.2011.   
-                                                             

31.07.2012. 

ESF 13949.41 Jaunpils 

novada 
dome 

Speciālista-

projektu 
vadītāja 

piesaiste 
Jaunpils 

novada 

administratīvās 
kapacitātes 

stiprināšanai. 

Pieņemts darbā speciālists-

projektu vadītājs Jaunpils novada 
domes Attīstības nodaļā. 

08.11.2010.-

30.09.2012. 

EZF 7035.37 Jaunpils 

novada 

dome 

Gājēju celiņa 

tīkla 

rekonstrukcija 
pie sabiedriskā 

centra  
„Jaunkalni” 

Gājēju celiņa tīkla rekonstrukcija. 02.07.2010.-

30.06.2012. 

 
 

ELFLA 26196.85 Jaunpils 

novada 
dome 

Pamatpakalpo

jumu 
uzlabošana 

Jaunpils 

pagastā-
Teritorijas 

„Jaunkalni” 
labiekārtošana 

Jaunpilī 

Teritorijas labiekārtošana, 

autostāvvietu un gājēju celiņu 
izbūve 

26.04.2011.-                        

08.08.2012. 

ERAF 161828.08 Jaunpils 
novada 

dome 

Gājēju celiņa 
un ielas 

apgaismojuma 
izbūve Jaunpilī 

1. kārta 

Tiks izbūvēts gājēju celiņš 
„Leveste- Jaunpils vidusskola ”. 

21.12.2010.-  
20.11.2012. 

ESF 25784.01 Jaunpils 
novada 

dome 

Attīstības un 
kapacitātes 

paaugstināšana 
Jaunpils 

novadā 

 
1)Jaunpils novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2024.gadam 
izstrāde   2)Jaunpils novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

izstrāde 
 

02.22.2010.-
30.12.2012. 

ESF   10267.31 Jaunpils 

novada 

ES fondu un 

citu ārvalstu 

Apmācību organizēšana 30 

pašvaldības un pašvaldības 

01.04.2012.- 

30.09.2012. 
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dome finanšu 

instrumentu 
piesaiste 

ilgtspējīgai 
Jaunpils 

novada 
attīstībai 

struktūrvienību darbiniekiem 

projektu vadībā. Apmācības tika 
organizētas divās grupās. 

EK 8122.28 Jaunpils 

novada 
dome 

Kopā 

darbošanās 
aktīvai 

demokrātiskai 

un tolerantai 
lauku 

sabiedrībai 

Ar Lietuvas un Itālijas sadarbības 

partneriem Jaunpils novadā tika 
organizēti pasākumi paaudžu 

solidaritātes, pilsoniskās 

līdzdalības, NVO, demokrātijas un 
vārda brīvības veicināšanai. 

07.08.2012.-

14.08.2012. 

ELFLA 12670.66 Jaunpils 

novada 

dome 

Pamatpakalpoj

umu 

uzlabošana - 
Rotaļu laukuma 

rekonstrukcija 
Jaunpils 

novadā 

Rotaļu laukuma rekonstrukcija 

„Jaunpils vidusskola”, Jaunpils 

pag., Jaunpils nov. 

11.11.2011.-                         

31.12.2012 

ELFLA 4861.83 Jaunpils 
novada 

dome 

Pils 
pagrabtelpu 

renovācija 

Jaunpils muzeja 
vēsturiskās 

ekspozīcijas 
izvietošanai 

Pils pagrabtelpu vienkāršotā 
renovācija Jaunpils muzeja 

vēsturiskās ekspozīcijas 

izvietošanai 

09.12.2011.-                 
31.12.2012. 

ELFLA 5356.04 Jaunpils 

novada 
dome 

Tērpu 

novietnes 
izveide Jaunpils 

kultūras namā 

Jaunpils kultūras nama tērpu 

novietnes vienkāršotā renovācija 

09.12.2011.-                 

31.12.2012. 

Zivju 
fonds 

1088.70 Jaunpils 
novada 

dome 

Zivju resursu 
atjaunošana 

Jaunpils ezerā 

3600 gab. līdaku mazuļu un 1000 
gab. zandartu mazuļu iegāde 

ielaišanai Jaunpils ezerā 

08.05.2012 -           
28.02.2013. 

 

8.3. 2013. un 2014.gadā plānotie projekti 

15.tabula 

 
Finansēj
uma 
avots 

Kopējās 
izmaksas 
LVL 

Iesnied
zējs 

Projekta 
nosaukums 

Projekta aktivitātes Īstenošanas 
laiks 

ELFLA 169227,21  Jaunpils 
novada 

dome 

Valsts nozīmes 
ūdensnoteku 

rekonstrukcija 
Jaunpils novadā   

Uzlabot Jaunpils novada 
infrastruktūru, kas attiecas uz 

lauksaimniecības attīstību un 
lauksaimniecības nozares 

konkurētspējas paaugstināšanu, 

rekonstruējot valsts nozīmes 
ūdensnotekas. 

11.03.2013.- 
10.12.2014. 

ELFLA 83844,00 Jaunpils 

novada 
dome 

Meliorācijas 

sistēmu 
rekonstrukcija 

Jaunpils novada 
pašvaldībai 

piederošās un 

valdījumā esošās 

Uzlabot Jaunpils novada 

infrastruktūru, kas attiecas uz 
lauksaimniecības attīstību un 

lauksaimniecības nozares 
konkurētspējas paaugstināšanu, 

rekonstruējot meliorācijas sistēmu 

Jaunpils novada pašvaldībai 

11.03.2013.- 

10.12.2014. 
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zemēs      piedejošās un valdijumā esošās 

zemēs. 

ELFLA 19934,68 Jaunpils 

novada 
dome 

Mūsdienīgas 

skaņas un 
gaismas 

aparatūras 

iegāde un 
uzstādīšana 

Jaunpils novada 
kultūras namā. 

Pilnveidot brīvā laika pavadīšanas 

iespējas Jaunpils novada 
iedzīvotājiem, veicināt kultūras 

pakalpojumu dažādošanu, dzīves 

kvalitātes uzlabošanu, organizējot 
kvalitatīvus un konkurētspējīgus 

kultūras pasākumus vietējiem 
iedzīvotājiem. 

17.06.2013.- 

15.09.2014.  
 

ELFLA 4458,85 Jaunpils 

novada 
dome 

Latviešu tautas 

tērpu iegāde 
Viesatu vidējās 

paaudzes deju 
kolektīvam, 

kultūras 

mantojuma 
saglabāšanai 

Jaunpils 
novadā. 

Veicināt Latviešu tautisko deju 

tradīciju saglabāšanu un 
popularizēšanu, nodrošinot 

Viesatu pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīvu ar etnogrāfiski 

pareizi veidotiem sava novada 

tautas tērpiem. 

20.06.2013.-

01.08.2014. 

KPFI 86504,45 Jaunpils 

novada 
dome 

Kompleksi 

risinājumi 
siltumnīcas 

efekta gāzu 

emisijas 
samazināšanai 

Jaunpils 
vidusskolas ēkā 

Skolas ārsienu un cokola stāva 

siltināšana. Ventilācijas 
rekuperācijas sistēmas izveide. 

07.2013.– 

12.2014. 

ELFLA 169400,00 Jaunpils 

novada 
dome 

Jaunpils muižas 

lauksaimniecība
s 

kultūrvēsturisk
ā mantojuma 

saglabāšana, 

popularizēšana 
un pieejamības 

nodrošināšana 

Sekmēt Jaunpils novada specifisko 

lauksaimniecības kultūrvēsturiskā 
mantojama vērtību saglabāšanu 

un popularizēšanu, padarot to 
pieejamu sabiedrībai. 

11.06.2013.- 

01.03.2015. 

Valsts 

budžets 

160,00 Jaunpils 

novada 

dome 

Pīlādžu parks 

Jaunpilī 

Pīlādžu parka ierīkošana Jaunpilī 16.05.2013.-

10.07.2013. 
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9.Jaunpils novada domes struktūrvienību veiktais darbs 
2012.gadā 

 

9.1. Sociālās palīdzības dienests  

2. shēma  

Sociālais dienests 

Jaunpils novadā sociālo darbu vada un koordinē kultūras, izglītības, sporta un 

sociālo lietu komiteja 5 deputātu sastāvā. 

 
 

 

Iedzīvotāju iesniegumus izskata un pabalstus piešķir sociālais dienests 

 

 

 

Sociālā dienesta darbu ikdienā veic pieci darbinieki: sociālā dienesta 

vadītājs, sociālais darbinieks, sociālais darbinieks darbam ar bērniem un 

ģimenēm, sociālais aprūpētājs un psihologs. 

 

Darbinieku izglītības: sociālā dienesta vadītājam ir augstākā sociālā darbinieka izglītība, 

sociālajam darbiniekam ir augstākā sociālā darbinieka izglītība, darbiniekam darbam ar bērniem un 

ģimenēm ir augstākā sociālā pedagoga izglītība un sociālā darbinieka izglītība, mājas aprūpes 

darbiniekam ir medmāsas izglītība, psihologam ir maģistra grāds psiholoģijā.  

Darbinieki savā darbā ievēro 30.11.2011. apstiprinātos saistošos noteikumus Nr.8. „Par Jaunpils 

novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem”, 30.11.2011. apstiprinātos saistošos 

noteikumus Nr.11 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo aprūpi” un likumus „Par sociālo drošību”, 

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu” un MK noteikumus. 

16.tabula 

Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību kopā 2012. gadā 

Rādītājs Kods Mērvienība Vērtība 

Visi 
pašvaldības 

sociālās 
palīdzības 

pabalsti - 
kopā 

izlietotie līdzekļi - kopā 301 Ls 66247 

no tiem 
naudā 3011 Ls 52156 

natūrā 3012 Ls 14091 

ģimenes 
302 

ģimeņu 

skaits 153 

personas ģimenēs - kopā 303 
personu 
skaits 415 

no tām bērni 
vīrieši 30311 

personu 

skaits 60 
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sievietes 30312 
personu 
skaits 80 

pilngadīgas 

personas 

vīrieši 30321 

personu 

skaits 134 

sievietes 30322 
personu 
skaits 141 

no tām 

bērni 304 

personu 

skaits 140 

t.sk.bērni ar invaliditāti 3041 
personu 
skaits 8 

pilngadīgas darbspējīgas 

personas 305 

personu 

skaits 169 

no tām 

strādājošas 

personas 3051 

personu 

skaits 26 

nestrādājošas 

personas 3052 

personu 

skaits 123 

personas 

bērna 

kopšanas 
atvaļinājumā 3053 

personu 
skaits 20 

t.sk.personas, kuras veic 

algotos pagaidu 
sabiedriskos darbus 306 

personu 
skaits 10 

pilngadīgas personas ar 

invaliditāti 307 

personu 

skaits 25 

pensijas vecuma personas 308 
personu 
skaits 81 

 

17.tabula 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 

2012.gadā  

Rādītājs Kods Mērvienība Vērtība 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta 

pasākumiem (EKK 6000. kods) 41 Ls 101586 

no 

tā 

sociālā palīdzība 411 Ls 66247 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
apmaksātie (pirktie) sociālie 

pakalpojumi 412 Ls 18109 

citi atbalsta pasākumi un 

kompensācijas iedzīvotājiem 413 Ls 17230 

Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas 

izdevumi 42 Ls 26062 

Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu 
sniedzēju institūciju uzturēšanas izdevumi 43 Ls 6133 

 

18.tabula 

Piešķirtie sociālie pabalsti 2012. gadā 

 

Rādītājs Kods Mērvienība Vērtība 

Ģimene, kurā ir bērni un viena vai 

vairākas pilngadīgas darbspējīgas 

personas 

izlietotie 

līdzekļi 31111 Ls 35347 

ģimenes 31112 ģimeņu 54 
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skaits 

personas 

ģimenēs 31113 

personu 

skaits 264 

Ģimene, kurā ir bērni un nav 
nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas 

izlietotie 
līdzekļi 31121 Ls 0 

ģimenes 31122 
ģimeņu 
skaits 0 

personas 

ģimenēs 31123 

personu 

skaits 0 

Ģimene, kurā nav bērnu un ir viena 
vai vairākas pilngadīgas darbspējīgas 

personas 

izlietotie 
līdzekļi 31131 Ls 9012 

ģimenes 31132 
ģimeņu 
skaits 36 

personas 

ģimenēs 31133 

personu 

skaits 62 

Ģimene, kurā nav bērnu un nav 
nevienas pilngadīgas darbspējīgas 

personas 

izlietotie 
līdzekļi 31141 Ls 8206 

ģimenes 31142 

ģimeņu 

skaits 59 

personas 
ģimenēs 31143 

personu 
skaits 82 

 

Rādītājs Kods Mērvienība Vērtība 

Pārskata gadā spēkā 
trūcīgas ģimenes 

(personas) statuss 

izlietotie līdzekļi 31201 Ls 46822 

ģimenes 31202 ģimeņu skaits 95 

personas ģimenēs - kopā 31203 personu skaits 303 

no 
tām 

bērni 312031 personu skaits 122 

t.sk.bērni ar invaliditāti 3120311 personu skaits 7 

pilngadīgas 

darbspējīgas personas 312032 personu skaits 151 

no 

tām 

strādājošas 

personas 3120321 personu skaits 24 

nestrādājošas 

personas 3120322 personu skaits 108 

personas bērna 

kopšanas 
atvaļinājumā 3120323 personu skaits 19 

t.sk.personas, kuras 

veic algotos pagaidu 
sabiedriskos darbus 312033 personu skaits 10 

pilngadīgas personas ar 

invaliditāti 312034 personu skaits 18 

pensijas vecuma 
personas 312035 personu skaits 12 

no 
tām līdz valsts 

noteiktajam 

garantētajam 

minimālo 
ienākumu 

līmenim 
(ieskaitot to) 

izlietotie līdzekļi 31211 Ls 39565 

ģimenes 31212 ģimeņu skaits 65 

personas ģimenēs - kopā 31213 personu skaits 191 

no 
tām 

bērni 312131 personu skaits 76 

t.sk.bērni ar invaliditāti 3121311 personu skaits 4 

pilngadīgas 

darbspējīgas personas 312132 personu skaits 105 

no 

tām 
strādājošas 
personas 3121321 personu skaits 11 
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nestrādājošas 

personas 3121322 personu skaits 80 

personas bērna 

kopšanas 

atvaļinājumā 3121323 personu skaits 14 

t.sk.personas, kuras 

veic algotos pagaidu 

sabiedriskos darbus 312133 personu skaits 10 

pilngadīgas personas ar 

invaliditāti 312134 personu skaits 8 

pensijas vecuma 
personas 312135 personu skaits 2 

virs valsts 
noteiktā 

garantēto 
minimālo 

ienākumu 
līmeņa līdz 

trūcīgas 

ģimenes 
(personas) 

ienākumu 
līmenim 

(ieskaitot to) 

izlietotie līdzekļi 31221 Ls 7257 

ģimenes 31222 ģimeņu skaits 30 

personas ģimenēs - kopā 31223 personu skaits 112 

no 

tām 

bērni 312231 personu skaits 46 

t.sk.bērni ar invaliditāti 3122311 personu skaits 3 

pilngadīgas 

darbspējīgas personas 312232 personu skaits 46 

no 
tām 

strādājošas 
personas 3122321 personu skaits 13 

nestrādājošas 

personas 3122322 personu skaits 28 

personas bērna 
kopšanas 

atvaļinājumā 3122323 personu skaits 5 

t.sk.personas, kuras 
veic algotos pagaidu 

sabiedriskos darbus 312233 personu skaits 0 

pilngadīgas personas ar 
invaliditāti 312234 personu skaits 10 

pensijas vecuma 

personas 312235 personu skaits 10 

Virs trūcīgas 

ģimenes (personas) 
ienākumu līmeņa 

izlietotie līdzekļi 31231 Ls 5743 

ģimenes 31232 ģimeņu skaits 54 

personas ģimenēs - kopā 31233 personu skaits 105 

no 
tām 

bērni 312331 personu skaits 15 

t.sk.bērni ar invaliditāti 3123311 personu skaits 1 

pilngadīgas 

darbspējīgas personas 312332 personu skaits 16 

no 

tām 

strādājošas 

personas 3123321 personu skaits 2 

nestrādājošas 
personas 3123322 personu skaits 13 

personas bērna 

kopšanas 
atvaļinājumā 3123323 personu skaits 1 

t.sk.personas, kuras 

veic algotos pagaidu 
sabiedriskos darbus 312333 personu skaits 0 

pilngadīgas personas ar 
invaliditāti 312334 personu skaits 5 

pensijas vecuma 

personas 312335 personu skaits 69 
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Pašvaldības noteiktais maznodrošinātas ģimenes 
(personas) ienākumu līmenis 31241 Ls 0 

 

19.tabula 

Ziņas par visiem pašvaldības budžeta nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem (bez 

sociālā darba) – kopā 2012. gadā 

 

Pašvaldības  citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem

  
Kompensācijas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām jaundzimuša bērna aprūpei un 

pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušas personas nāves gadījumā.  

Ziemassvētkos vientuļajiem pensionāriem un bērniem invalīdiem tiek gatavotas dāvanas. 

Pirmskolas vecuma bērniem, skolas vecuma bērniem tiek apmaksātas Ziemassvētku paciņas. Černobiļas 

AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem un invalīdiem tiek izmaksāti LVL 15. Ziemassvētku saldumu 

paciņu un dāvanu gatavošanai piesaistām arī vietējo uzņēmēju finansējumu. Ziemassvētkos rīkojam 

pensionāriem labdarības pasākumu.  

Rādītājs Kods Mērvienība 
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Visi 
pašvaldības 

sociālie 
pakalpojumi 

- kopā 

sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata 

gada beigās 201 

institūciju 

skaits 
0 0 

t.sk. pārskata gada laikā pašvaldības 

izveidotās sociālo pakalpojumu 

sniedzēju institūcijas 2011 

institūciju 

skaits 

0 X 

t.sk. sociālo pakalpojumu sniedzēji 

institūcijās, kas ir sociālā dienesta 

struktūrvienības 2012 

institūciju 

skaits 

0 X 

darbinieki pārskata gada beigās - kopā 202 
personu 
skaits 

1 X 

t.sk. sociālā darba speciālisti 2021 

personu 

skaits 
0 X 

izlietotie līdzekļi 203 Ls 6133 18109 

pakalpojumus saņēmušie klienti - kopā 204 
personu 
skaits 

18 16 

no 
tiem 

bērni 
vīrieši 20411 

personu 

skaits 
1 2 

sievietes 20412 

personu 

skaits 
0 8 

pilngadīgas 

personas 

vīrieši 20421 

personu 

skaits 
8 3 

sievietes 20422 

personu 

skaits 
9 3 
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Valsts svētkos apsveicam politiski represētos novada iedzīvotājus.  

Tiek izmaksātas naudas balvas Jaunpils vidusskolas mācību priekšmetu olimpiāžu, interešu 

izglītības konkursu un sporta sacensību laureātiem - skolniekiem un skolotājiem, kuri sagatavojuši 

mācību priekšmetu olimpiāžu, interešu izglītības konkursu un sporta sacensību laureātus.  

 

Sociālā dienesta vadītāja: Inita Lapiņa 
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9.2. Bāriņtiesa 

1. PĀRSKATS PAR LIETĀM PAR BĒRNA APRŪPES UN AIZGĀDĪBAS TIESĪBU 

ATŅEMŠANU UN ATJAUNOŠANU VECĀKIEM  

                                     20.tabula 

1.1. Ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un 

audzināšana un par kurām bāriņtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības 

sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju  

Skaits 

1.1.1. Ģimeņu skaits kopā 5 

1.1.2. Bērnu skaits ģimenēs kopā (vecums gados): 18 

1.2. Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana vecākiem Skaits 

1.2.1. Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna 
aprūpes tiesības, kopā: 

 

6 

no tā – mātēm 3 

tēviem 3 

1.2.2. Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna 

aprūpes tiesības, ja konstatēta vecāku vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas 
par vardarbību pret bērnu, kopā: 

0 

1.3. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atņemtas bērna aprūpes 

tiesības (vecums gados) 

Skaits 

1.3.0. Bērnu skaits kopā: 13 

1.4. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas bērna aprūpes 

tiesības (vecums gados) 

Skaits 

1.4.0. Bērnu skaits kopā: 0 

1.5. Aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana vecākiem ar tiesas 

spriedumu pārskata gadā 

Skaits 

1.5.1. Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu 

tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu, kopā: 

 

1 

no tā – mātēm 
0 

tēviem 
1 

1.5.2. Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, kopā: 
4 

no tā – mātēm 
2 

tēviem 
2 

1.5.3. Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, 
kopā (vecums gados): 

5 

1.5.4. Personu skaits, par kurām bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu 

tiesā par aizgādības tiesību atjaunošanu, kopā: 

0 

 

21.tabula 

2. PĀRSKATS PAR BĀREŅU UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠO BĒRNU ĀRPUSĢIMENES 

APRŪPI 

2.1. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits pārskata gada 31.decembrī 
(vecums gados) 

Skaits 

2.1.0. Bērnu skaits kopā: 21 
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2.1.0.1. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē: 13 

2.1.0.2. no tā bērnu skaits, kuri ievietoti aizbildņa ģimenē: 4 

2.2. Adoptējamo bērnu skaits, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās 

ārpusģimenes aprūpē (audžuģimenē, aizbildnībā, aprūpes un rehabilitācijas 
institūcijā) 

Skaits 

2.2.0. Adoptējamo bērnu skaits kopā (vecums gados):  5 

2.3. Bērni, par kuriem bāriņtiesa pārskata gadā pieņēmusi lēmumu par 
ārpusģimenes (audžuģimene, aizbildnība, aprūpes un rehabilitācijas 

institūcija) aprūpi (vecums gados) 

Skaits 

2.3.1. Bērnu skaits, kuriem nodrošināta ārpusģimenes aprūpe, kopā: 15 

2.4. Aizbildņu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī Skaits 

2.4.0. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam, kopā:  
4 

4.1. Audžuģimeņu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī  Skaits 

4.1.0. Audžuģimeņu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes statuss, 

kopā: 

15 

4.1.0.1. no tā audžuģimeņu skaits, kurās nav ievietoti bērni 2 

4.1.0.2. no tā audžuģimeņu skaits, kurās pamatotu iemeslu dēļ nevar uzņemt bērnus, 

par ko rakstiski informēta bāriņtiesa 

2 

22.tabula 

5. PĀRSKATS PAR ADOPCIJAS LIETĀM 

 

5.1. Personu skaits, kas pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu atzītas par 
adoptētājiem 

Skaits 

5.1.0. Personu skaits kopā: 2 

 

                    

6. PĀRSKATS PAR AIZGĀDNĪBAS LIETĀM 
 

 

23.tabula 

 

6.1. Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gada 31.decembrī Skaits 

6.1.1. Aizgādnībā esošo personu skaits, kopā: 2 

6.2. Aizgādnībā esošās personas un aizgādņi pārskata gadā Skaits 

6.2.1. Rīcībnespējīgu personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu aizgādņi iecelti 

pārskata gadā, kopā 

1 

6.2.2. Personu skaits, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni rīcībnespējīgai 

personai, kopā: 

1 

 

24.tabula 

7. PĀRSKATS PAR CITĀM BĀRIŅTIESĀ IZSKATĪTAJĀM LIETĀM 
UN PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM PĀRSKATA GADĀ 

 

7.0.  Skaits 

7.2. Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa devusi atzinumu par 
bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību, kopā: 

0 

7.3. Bērnu skaits, par kuriem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu, 
apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav 

noteikta invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, vai izmaksāšanu 

pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu, kopā 

2 

7.7. Pieņemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko 

interešu nodrošināšanu vai aizstāvību kopā 

1 

7.8. Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā: 38 
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7.8.0. no tā vienpersoniski pieņemto lēmumu skaits: 3 

7.8.0.1. tajā skaitā lēmumu skaits par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem 3 

7.8.0.2. tajā skaitā lēmumu skaits par bērna izņemšanu no aizbildņa aprūpes un 
aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas 

0 

7.8.0.3. tajā skaitā lēmumu skaits par bērna izņemšanu no audžuģimenes aprūpes un 

audžuģimenes atstādināšanu no pienākumu pildīšanas 

0 

7.9. Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits pārskata gada 31.decembrī, ja lietas 

nav nodotas arhīvā, kopā 

91 

7.10. Pārskata gadā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā kopā 17 

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja   Aija Labsvārde 

 

 

9.3. Dzimtsarakstu nodaļa 

Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļā  2012. gadā ir veikti 24 dzimšanas reģistri, 19 miršanas 

reģistri un 30 laulību reģistri,  no kurām 2 laulības ir bijušas baznīcā. Izdotas 11 atkārtotas civilstāvokļa 

akta reģistra apliecības. 

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece: Dzidra Krastiņa 

 

9.4. Labiekārtošanas dienests 

Ikdienā labiekārtošanas darbus veic: 9 strādnieki, t.sk. kapu pārzinis un pārziņa palīgs. Sadarbībā 

ar Valsts nodarbinātības aģentūru papildus piesaista bezdarbiniekus Eiropas Sociālā fonda projekta 

„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” programmā. 

 

Regulāri dienests veic pļaušanas darbus, kur appļautās platības: 

 14,5 ha pagasta teritorijas pļauta  2 reizes sezonā; 

 0,8 ha (10 – 12reizes) un 0,4 ha (5 - 6reizes), pļaušanu veic ar diviem pašgājējiem  

pļāvējiem un zāles trimmeriem; 

 Trīs reizes izpļauta teritorija Spriņģu kapos, Vītiņu kapos, Veclauku kapos, Pelnāju kapos, 

Kartavkalnos, Meža kapos, Vēžu kapos, Rāvu kapos, Kluiganu kapos, Saulīšu kalnā, 

Sveikuļu kapos, Sparvu kapos, Elleskalnos,  kopējā platība – 14,0 ha. 

 

2012. gadā paveiktie darbi 

1. Nodrošināta tīrības uzturēšana Viesatu, Jaunpils centrā un parkā, zāles pļaušana novada 

teritorijā, zāles, lapu grābšana un puķu stādījumu ierīkošana un kopšana;  

2. Kopti novada mazo ciematu centri- Leveste, Jurģi, Saule. Savākti atkritumi un pļauta, 

grābta zāle. Zāģēti koku zari; 

3. Nodrošināta novada kapsētu darbība un uzturēšana; 
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4. Sniegta palīdzība vientuļajiem pensionāriem malkas sazāģēšanā, skaldīšanā un piegādē;  

5. Gādātas egles Ziemassvētku un Jaungada pasākumiem vidusskolā un kultūras namos; 

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

7. Jaunpils pils un Viesatu kultūras nama darbiniekiem palīdzēts dažādos darbos gatavojoties 

pasākumiem( Līgo vakars, Viduslaiku svētki u.c.); 

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

9. Programmā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā” nodarbināti 36 bezdarbnieki; 

10. Par dežurantu sabiedriskās organizācijas „Levestes spicie” telpās un sētnieku Levestē, 

strādāja 1 bezdarbnieks; 

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

ziemas periodam; 

12. Sagādāta malka apkures sezonai Viesatu kultūras namam un pārvaldei; 

13. Sakopta un uzturēta kārtībā atpūtas vieta pie Bauteļa ezera; 

14. Appļautas pašvaldības ceļu malas. Cirsti krūmi ceļmalās un tīrīti grāvji no koku atvasēm; 

15. Veikta sniega stumšana un novešana no laukumiem un pagalmiem; 

16. Regulāri tīrīti pašvaldības domes, Viesatu kulturas nama un citu pašvaldības ēku jumti no 

sniega un lapām; 

17. Koptas Evanģēliski Luteriskās draudzes Jaunpils un Struteles baznīcu teritorijas: pļauta 

zāle, grābtas lapas, tīrīts sniegs; 

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

19. Aprakti vecie koku celmi, sakārtojot laukumu 0,5ha platībā; 

20. Ierīkots zāliens 1,0ha platībā. Veikti visi sagatavošanas pamatdarbi: arta, planēta un 

diskota augsne; lasīti celmi un akmeņi, iesēta zāle; 

21. Ierīkoti divi rotaļu laukumi- viens Jaunpils centrā, otrs Saules ciemā. 

 

Labiekārtošanas dienesta vadītāja: Lidija Pavlova 

 

9.5. Jaunpils vidusskola  

 
2012./2013.mācību gadā skola turpina realizēt 3 izglītības programmas: 

 
Pamatizglītības programmu; 

Vispārējas vidējās izglītības programmas vispārizglītojošā virziena programmu; 

Pirmskolas izglītības programmu. 

No jauna uzsāk īstenot 3 izglītības programmas: 

    Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar  mācīšanās traucējumiem 

    Speciālās pirmsskolas izglītības programmu   (jaukti attīstības traucējumi pirmsskolā) 

    Speciālās pirmsskolas izglītības programmu   ( valodas traucējumi pirmsskolā ) 
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2012./2013. mācību gadu skolā uzsāka 346 skolēni un pirmskolas grupu audzēkņi. Skolēnu skaits: 

 Pirmskolā – 89 

 Sākumskolā – 108 

 Pamatskolā – 116 

 Vidusskolā – 38 

2012.gadā ieguldīti 34% no pagasta kopbudžeta – LVL 490132.  

25.tabula 

Skolā mācās 70 skolēni no citiem novadiem. 

Novads Skolēnu skaits 

Dobeles novads 40 

Tukuma novads 15 

Jūrmala 4 

Jelgavas novads 3 

Rīga 2 

Talsu novads 2 

Auces novads 1 

Madonas novads 1 

Saldus novads 1 

Vecumnieku novads 1 

No kopējā skaita - 20 % 

 

Lai nodrošinātu skolēnu atvešanu uz skolu un aizvešanu, 4 pašvaldības autobusi un nolīgts 

autobuss no SIA Tukuma Auto no rītiem kursē 6 maršrutos, pēcpusdienā 5 maršrutos. 

2012./2013. mācību gadā skolā strādā 34 skolotāji, visiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. 

No skolotājiem 10 ir ar maģistra grādu ( 7 skolotājiem maģistra grāds pedagoģijā, vienam humanitāro 

zinātņu maģistra grāds vēsturē, vienam sociālo zinātņu maģistra grāds un profesionālais psiholoģijas 

maģistra grāds, vienam maģistra grāds bioloģijā). Skolotāji aktīvi iesaistījās Eiropas sociālā fonda 

darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projektā un laikā no 2009. gada līdz 2011. 

gadam 22 skolotāji ieguva 3. kvalitātes pakāpi, 4 pedagogi 2. kvalitātes pakāpi, bet 12 skolotāji 

apmeklēja kursus un ieguva papildspecialitāti šī projekta ietvaros: divi ekonomikas skolotāji, četri 

datorzinību skolotāji, četri skolotāji ieguva tiesības īstenot speciālās izglītības programmas, viens 

kulturoloģijas skolotājs, viens pirmsskolas skolotājs. 2012. gadā gandrīz visi pedagogi apmeklēja 

profesionālās pilnveides kursus “Mācību procesa organizēšanas pamatprincipi izglītojamiem ar uzvedības 

traucējumiem”, jo skola ar 2012./2013. mācību gadu uzsāka īstenot speciālās pamatizglītības un 

speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Visi skolas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas 

skolotāji apmeklējuši Eiropas Sociālā fonda projekta “Dabaszinības un matemātika” ietvaros organizētos 

kursus. 

Ilgus gadus Jaunpils vidusskola bija Veselību veicinošo skolu projekta dalībskola, un arī šobrīd 

skola piedāvā fakultatīvās nodarbības veselības mācībā 1.-3. klasēm un 5.-8. klasēm. Fakultatīvās 

nodarbības tiek piedāvātas angļu valodā 1. klasei un 2. klasei, mājturībā un tehnoloģijās 2.-4. klasēm, 

krievu valodā 6. klasē ,vēsturē un matemātikā 9. klasē. Vispārējās vidējās izglītības programmā ir 
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iekļauts priekšmets „Tūrisma komerczinības” un papildus stundas angļu valodai. Skolēni var saņemt 

konsultācijas karjeras izglītībā. Skolēniem ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. 1.-4. 

klašu skolēniem ir nodrošinātas nodarbības pagarinātās dienas grupā. Apgūstot matemātiku, fiziku, 

ķīmiju un bioloģiju, skolēniem un skolotājiem ir iespēja izmantot jaunākās informāciju tehnoloģijas, veikt 

praktiskos un laboratorijas darbus, izmantot papildliteratūru un citus daudzveidīgus uzskates un 

metodiskos materiālus, jo ir iekārtoti un apgādāti moderni mācību kabineti, laboratorijas un palīgtelpas.   

No pašiem pirmsākumiem skola iesaistījusies projektā „Virtuālā enciklopēdija”. Izveidoti 70 

jaunpilnieku dzīves apraksti. Skolēniem ir iespēja regulāri piedalīties starptautiskos skolu sadarbības 

projektos - ar Mahtras ģimnāziju Tallinā, Igaunijā, Maskavas 1224. vidusskolu Krievijā, Ustjkas 

ģimnāziju Polijā, Kražantes pamatskolu Lietuvā, Kelmē. 

Skola piedāvā daudzpusīgas interešu izglītības programmas: koris (1.-4. kl.), koris (5.-9. kl.), 

tautas deja (1.kl.), tautas deja (2.-3.kl.), tautas deja (4.-6.kl.), tautas deja (7.-11.kl.), aerobika 

pirmsskolai, aerobika (1.-4.kl.), aerobika ( 5.-12.kl.), pirmās palīdzības pulciņš (5.-12.kl.), datorpulciņš 

(5.-12.kl.), skatuves runa (1.-4.kl.), teātra pulciņš (1.-4.kl.), pulciņš „Čaklās rokas” (1.-4.kl.), futbola 

pulciņš (5.-12.kl.), basketbola nodarbības, zīmēšanas pulciņš (3.-9.kl.),  novadpētniecības pulciņš, 

jaunsargu pulciņš. Skolēniem tiek dota iespēja iesaistīties Tukuma, Engures un Jaunpils novadu, kā arī 

valsts mēroga konkursos, pasākumos, olimpiādēs.  

Jaunpils vidusskolas skolēni un skolotāji regulāri piedalās dažādos skolas, novada, 

starpnovadu un valsts mēroga konkursos, skatēs, sacensībās. Skolas pašdarbības kolektīvi aktīvi 

iesaistās skolas tradicionālo pasākumu organizēšanā un norisē – Valsts svētku koncerti, Ziemassvētku 

pasākumi, Māmiņu dienas koncerti, skolas jubilejas koncerti, koncerti viesiem no sadarbības skolām, 

labdarības koncerti pansionātos.  

Pateicoties labai sadarbībai ar Jaunpils novada Sporta namu un Jaunpils pili, nepieciešamības 

gadījumā skolēni var izmantot plašo sporta nama zāli un pils zāli nodarbībām un pasākumiem. Skolas 

apkārtne ir apzaļumota un kopta, regulāri labiekārtota ( gājēju celiņi, apgaismojums), iekārtoti 2 rotaļu 

laukumi  pirmsskolas un sākumskolas skolēniem. 2-4 gadīgo bērnu grupai iekārtota interesanta dabas 

izziņas taka. Turpina darboties 2011./2012.mācību gadā skolā izveidotais muzejs. Skolēniem un 

darbiniekiem ir pieejams atbalsta personāls – psihologs, logopēds, speciālais skolotājs, bibliotekāre, 

skolotāju palīgi, medmāsa. 

    Ar augstiem rezultātiem Jaunpils vidusskolas skolēni startē starpnovadu  sporta sacensībās. 

Jaunpils vidusskola aktīvi piedalās Tukuma, Engures un Jaunpils novadu rīkotajās skatēs un 

pasākumos: 

 Regulāra skolas tautisko deju kolektīvu piedalīšanās sadancošanā „Zemgales bļoda” Slampē 

un „Trakā kaza” Engurē, valsts mēroga pasākumā ”Latvju bērni danci veda”; 

 Piedalīšanās  skolu pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās; 

 Aktīvi darbojas  Skolēnu Parlaments, organizējot dažādus pasākumus skolā; 

 Laureāti aerobikas un  kustību festivālos;  

 Atzinības  interešu pulciņu dalībniekiem un skolotājiem dažādos konkursos. 
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Jaunpils vidusskolas skolēni regulāri ņem dalību Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību 

priekšmetu olimpiādēs, kā arī atklātajās novadu un reģiona olimpiādēs. Izglītības pārvalde katra 

mācību gada noslēgumā apkopo rezultātus un izvērtē skolu sasniegumus. 2012.gadā skola 

ieguva 3.vietu sākumskolu posmā un 2.vietu pamatskolu posmā. 

 

Skolas direktors: Jānis Liepiņš 

 

9.6. Pašvaldības aģentūra „Jaunpils” 

 
Pašvaldību aģentūras funkcijas – sniegt pakalpojumus pašvaldību iestādēm, sniegt publiskus 

pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām, vadīt un realizēt pašvaldības starptautiskus 

projektus un programmas. 

Aģentūra – pašvaldības dotēta struktūra, ar saviem īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem, 

ieņēmumiem no pašvaldības aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ziedojumiem, 

dāvinājumiem un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļiem un starptautisko programmu piesaistītajiem 

līdzekļiem. 

Pašvaldības īpašums – pils ir pašvaldības īpašums un ir tikai aģentūras valdījumā, īpašuma 

pārvalde un pašvaldības deleģēto funkciju realizāciju vada direktors, pamatojoties uz pārvaldes līgumu, 

kurā ir pašvaldības noteikta aģentūras darbības un attīstības stratēģija, garantija, ka visas darbības pilī 

tiks saskaņotas ar pašvaldību un būs Jaunpils iedzīvotāju interesēs. PA Jaunpils struktūrvienības ir 

Jaunpils kultūras nams, Viesatu kultūras nams, Jaunpils bibliotēka, Viesatu bibliotēka, Jaunpils muzejs. 

9.6.1. Jaunpils kultūras nams 

Jaunpils kultūras nams, kopš 1973.gada maija atrodas kultūrvēsturiskā objektā Jaunpils Pilī. 

Kultūras namā ir zāle ar 300 sēdvietām, kamīna telpa un laulību zālīte. Vasaras sezonas pasākumiem 

Jaunpils parkā uzcelta brīvdabas estrāde. Kultūras nams Jaunpils pilī ir vieta, kur pasākumu 

apmeklētājiem satikties, atpūsties, priecāties un pilnveidot sevi.  

Tiesiskais statuss 

P/A „Jaunpils” kultūras nodaļas tiesiskais pamats ir nolikums, kas apstiprināts ar pagasta 

Padomes lēmumu, saskaņā ar pagasta paraugnolikumiem. 

Pārvaldes struktūra 

P/A „Jaunpils” kultūras namu vada kultūras nodaļas vadītājs, ko apstiprina P/A „Jaunpils” 

direktors, pašvaldība. Kultūras nodaļas vadītājs ir tiešā pakļautībā P/A „Jaunpils” direktoram. Kultūras 

nodaļas vadītāja tiešā pakļautībā ir pulciņu vadītāji. 

Materiāltehniskā bāze un finanses 

Kultūras nodaļas funkciju veikšanai pašvaldība nodrošina atbilstošas telpas un materiālo bāzi. 

Kultūras nodaļas līdzekļus veido: 

 pašvaldības budžeta asignējumi;  
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 ienākumi no likumā atļautās saimnieciskās darbības; 

 juridisko un fizisko personu dotācijas, dāvinājumi, ziedojumi. 

 

Pilī dažādās telpās notiek banketi, kāzu svinības, ekskursijas un viduslaiku pasākumi. 

Visu sezonu pilī norit tradicionālie un ieplānotie kultūras pasākumi un dažādiem pašdarbības 

kolektīviem mēģinājumi. 

26.tabula 

Pasākumi un apmeklētāji – 2012.gadā: 

Laiks Pasākums Apmeklētāju skaits 

01.01. Nakts pasākums „Gadu mijā” 170 

01.01. 

Jaungada karnevāls „Oranži- 

strīpaino karaļu nakts” 780 

09.01. Pensionāru Jaungada balle 120 

11.02. Mīlestības balle-grupa „Tērvete” 118 

24.02. Pasākums Sveču mēnesī 37 

25.02. Koru sadraudzības pasākums 110 

03.03. Dīdžeju salidojums pilī – balle   80 

10.03. Marta balle Pilī  116 

17.03. Koru sadraudzības pasākums pilī  125 

23.03. 

Senioru ansambļu sadziedāšanās 

Jaunpils pilī  86 

08.04. Lieldienu pasākums Pils pagalmā.  60 

14.04. Riču koncerts Pilī  68 

19.04. Dāmu kluba „Vīgriezes” pasākums 16 

21.04. 
Deju kolektīvu sadancis pilī  

160 

28.04. Aerobikas festivāls – pilī 600 

06.05. 
Bērnu koncerts māmiņām „Jaunpils 
cālēns” 75 

13.05. Pavasara gadatirgus Jaunpils novadā 350 

26.05. 

Sezonas noslēguma koncerts un 

balle 240 

22.06. Ielīgošanas pasākums pie Pils  100 

23.06. Līgo pasākums–Jaunpils parkā 420 

11.08. Viduslaiku svētki – Jaunpils pils  700 

22.09. Baltu vienības diena Kartavkalnos 56 

13.10. 

Koru sadraudzības koncerts  

 88 

27.10. Leģendu nakts Jaunpils pilī 120 

27.10. Rudens balle ar „Sesto jūdzi” 120 

17.11. 

Latvijas proklamēšanas 

94.gadadienas 

svētku koncerts, 
Svētku balle ar      

                      ansambli „Lilioms” 265 
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13.12. 
3. Advente - Ziemassvētku ieskaņas 

koncerts 138 

16.12. Ziemassvētku tirdziņš Pils pagalmā 60 

27.12. 
Svētku eglīte Jaunpils bērniem 

125 

 

       Pulciņi - Amatiermāksla (organizēta neprofesionāla piedalīšanās mākslas procesā)  

      Uzdevums – virzīt kolektīvu uz rezultātu vai rast iespēju brīvi izvēlēties radošās darbības jomu 

Jaunpils amatiermākslas kolektīvi 2011./2012.gada sezonā 

Jaunpils jauktais koris – 28 dalībnieki. Diriģente –Lāsma Pommere, kormeistars – Ārijs Ādamsons. 

Kolektīvs piedalījies koru svētkos „Meņģeļos”, J.Vītola mūzikas dienā Gaujienā. Koncertējis kopā ar 

draugu koriem Latvijā un ārpus Latvijas robežām. Ziemeļvalstu Dziesmu un deju svētku dalībnieki 

Gotladndē, Klaipēdā un Rīgā. Latvijas Dziesmu un deju svētku dalībnieks. 1.pakāpes laureāti Tukuma 

rajona koru skatē 2012.gadā. 

Jaunpils kora sadraudzības kolektīvi: 

 Aizputes koris 

 Grobiņas koris “Vēl” 

 Koris “Varavīksne” – Saldus 

 Koris ‘Vidzeme” 

 Kandavas pilsētas koris 

 Koris “Jumis’- Ādaži. 

 Koris Škandīne’- Tukums 

 Mežotnes koris 

 Vīru koris “Auseklis 

 Koris “Draugisteaa” Možaiķi 

 Jurbarkas koris – Lietuva 

 Dāņu koris “Kōge” 

 Vācu koris “Kudevorde” 

Vokālais ansamblis „Vocalica” - muzicē kopš 2004.gada rudens Aināra Plezera vadībā. Grupas 

izpildījumā lielākoties dzirdama viduslaiku un renesanses mūzika. Repertuārā iekļautas arī latviešu un 

ārzemju komponistu orģināldziesmas un dziesmu apdares. Grupa pārsvarā muzicē a capella. Veiksmīga 

bijusi grupas dalība rajona un novada vokālo ansambļu skatēs – iegūtas I pakāpes. Koncertējis 

Viduslaiku svētkos Spānijā un Vācijā. 2011.gada jūlijā ansamblis piedalījās festivālā Austrijā Grācas 

pilsētā un ieguva Sudraba diplomu. 2012. gadā koncertējis un piedalījies meistardarbnīcās Itālijā. 

Bērnu vokālais ansamblis „Ķipariņi” - 12 dalībnieki, vada Agrita Aleksejenoka. Aktīvi piedalās 

vietējos pasākumos: 18.novembra koncertā, Māmiņu dienas koncertā, Lieldienu pasākumā. Jau otro 

gadu priecē ar koncertu „Jaunpils cālēns” . 

Jauniešu deju kolektīvs „Atsperīte” (16 dalībnieki) darbojas vairāk kā 20 gadus. Piedalījies Latvijas 

Dziesmu un deju svētkos, Kurzemes novada deju svētkos, festivālā Vācijā.  

2012.gadā kolektīvs Tukuma novada un starpnovadu skatē kļuva par II. pakāpes laureātu. 

Kolektīva vadītāja Ligita Urbele.  

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jaunpils” (22 dalībnieki) vadītājs Jānis Liepiņš.  

Kolektīvs darbojas vairāk kā 25 gadus un regulāri piedalās kultūras nama organizētajos pasākumos, 

Latvijas Dziesmu un deju svētkos, Saldus novada svētkos, Festivālos Vācijā, Kurzemes novada deju 
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svētkos un vidējās paaudzes deju festivālos Latvijā. Tukuma novada un starpnovadu deju kolektīvu 

skatēs izcīna I pakāpes laureāta titulus. 

 Deju kolektīvu sadraudzības kolektīvi 
 

 “Jampadracis” Smārde  

 “Druva” – Saldus novads 

 “Līdums” – Īslīce 

 Krimūnu pagasta kolektīvs 

 Valmieras pilsētas deju kolektīvs 

 Glādenbahas deju kopa Vācijā 

 „Jaunieši” – Slampe 

 „Solis” – Tume 

 „Re, kā!” – Penkule 

 „Leti” – Blīdene 

 „Bikstenieki” – Dobeles novads 

 „Solis” – Dobeles ģimnāzija 

Senioru ansamblis „Pīlādzītis” - vada Agrita Aleksejenoka darbojas 5 gadus un 2011. gada 1.aprīlī 

svinēja jubileju ar plašu koncertprogrammu. Piedalās tradicionālajos pasākumos Jaunpilī, koncertos 

Tukuma, Engures un Dobeles novados., Republikas senioru ansambļu skates dalībnieki – 5. vietas 

ieguvēji. 2012.gadā Tukuma novada un starpnovadu vokālo ansambļu skatē kļuva par I. pakāpes 

laureātu.  

Ansambļa „Pīlādzītis” sadraudzības kolektīvi 

 „Jūras vējš” – Engure 

 „Tik un tā” – Madliena 

 „Prelūdija” – Jaunsāti 

 „Liedags” – Lapmežciems 

 Milzkalnes senioru ansamblis 

 Talsu kultūras centra senioru 

ansamblis 

 Jaunmārupes senioru ansamblis 

„Pīlādzis” 

 Pastendes ansamblis „Irbenājs” 

 VEF kultūras pils vīru vokālais 

ansamblis 

 Līvbērzes ansamblis „Sekvence” 

Senioru līnijdejas „Vēlziedes” - 12 dalībnieces, vada Dace Pobusa, piedalās Jaunpils kultūras 

pasākumos un visos pensionāru klubu sadraudzības pasākumos Tukuma, Engures un Dobeles novados. 

Kolektīva aktīvisti iesaistoties dažādos projektos un gūstot atbalstu, sarūpējuši jaunus tērpus. Katru 

gadu kolektīvs priecē skatītājus ar jauniem tērpu aksesuāriem – šallēm, lakatiem, cepurēm, kas iegādāti 

par saviem līdzekļiem. Neizmērojama ir kolektīva enerģija darboties un dalībnieku idejas dažādu 

pasākumu organizēšanā. 

2012.kolektīvs piedalījās līnijdeju olimpiādē „Rīgas kauss - 2012”, iegūstot 4.vietu. Senioru līnijdeju 

konkursā „Senioru kauss – 2012”iegūta 4.vieta 

 

Lietišķās mākslas biedrība „Dzīpars” – 15 audējas, vada Velga Pavlovska. Pulciņš Jaunpilī pastāv 

jau daudzus gadu desmitus, un ar saviem darbiem piedalās skatēs un izstādēs. Ar projektu palīdzību ir 

noorganizēti pasākumi, kuros ir iespēja piedalīties Jaunpils iedzīvotājiem. Par tradīciju ir kļuvuši tirdziņi 

Ziemassvētkos, Lieldienās un Līgo svētkos. 

Piedalījās izstādē Mārupes novadā. 
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Kultūras namam izveidojusies laba sadarbība ar Jaunpils vidusskolu, pagasta iestādēm, 

sabiedriskajām organizācijām. 

Jaunpils kultūras namā laipni gaidīti gan pašmāju ļaudis, gan ciemiņi.  

 
Jaunpils kultūras nama vadītāja: Silva Nordena 

 
9.6.2. Viesatu kultūras nams 

Viesatu kultūras nama uzdevumi: 

 budžeta ietvaros atbalstīt un nodrošināt kolektīvu profesionālo vadību un attīstību; 

 atbalstīt un organizēt sarīkojumus; 

 organizēt valsts un tradicionālo svētku svinības un sarīkojumus. 

Viesatu kultūras nama zālē ir 300 sēdvietas. Zāle ir nodrošināta ar gaismas un skaņas tehniku. 

Ir arī kino aparatūra. Kamīna zālītē ir jauka atmosfēra dažādām svinībām. Viesatu kultūras nama zālēs 

notiek dažādu svinību rīkošana- kāzas, jubilejas u.c. 

Tradicionālie pasākumi: Jaunā gada karnevāls, Sārtā ballīte, Lieldienas, Mātes dienas pasākums, 

Līgo svētki, Pagasta svētki-bērniem veltīta diena: sportošana, zīmēšana, dažādas atrakcijas, izdarības, 

Sporta svētki pieaugušajiem. Sadarbībā ar bibliotēku tiek rīkotas dažādas tematiskas pēcpusdienas. 

Rakstnieku atceres un mīklu minēšanas pēcpudsdienas. Festivāls „Prieks kopā būt” , teātru sadraudzības 

pasākums. Ražas balle- sakoptākās sētas apbalvošana. Latvijas Republikas gadadienai veltīts pasākums, 

Rudens balle, Pēcpusdiena Viesatu pensionāriem - Ziemassvētku gaidās. Ziemassvētku eglīte mazajiem. 

Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 

Amatiermākslas kolektīvi, pulciņi: 

 Bērnu deju kolektīvs „Rotaļnieki”; 

 Pieaugušo, tautisko deju kolektīvs; 

 Amatierteātru kolektīvs „Pupuķis” 

 Sporta klubiņš „Atpūšamies aktīvi” – galda teniss, novuss u.c. 

27.tabula 

Pasākumi un apmeklētāji 2012.gadā  
 

Datums Pasākuma nosaukums un apraksts Apmeklētāju skaits 

05.01.2012. Karnevāls 231 

11.02.2012. Sārtā ballīte 117 

09.03.2012. Teātru sadraudzības pasākums. 90 

17..03.2012. Pensionāru vakars. Balle 200 

24.03.2012. Balle 90 

08.04.2012. Lieldienu pasākums 50 

05.05.2012. Prieks kopā būt koncerts. Balle 160 

06.05.2012. Mātes diena. 35 

27.05.2012. Viesatu maratons. 25 



 

Jaunpils novada dome 

2012.gada publiskais pārskats 

 
 

© Jaunpils novada dome, 2012 
 

 

51 

23..06.2012. Līgo pasākums. Balle 200 

07.08.2012 Projektu sadraudzības pasākums 135 

09.08.2012. 
Jaunpils nov. Dārzkopības biedrības 
30 gadu jubilejas koncerts 100 

17.08.2012. Viesatu svētki ģimenes diena 85 

18.08.2012. Pieaugušo sporta svētki 100 

18.08.2012. Balle 110 

31.09.2012. Pasākums „Esmu jau pirmklasnieks” 35 

13.10.2012. Ražas balle 92 

18.11.2012. LR. Proklamēšanas diena 90 

01.12.2012. Dziedāšanas svētki Viesatās. Balle 200 

07.12. 2012. Kino 84 

15.12.2012. 

Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 

Balle  150 

15.12.2012. Pensionāru eglīte 25 

28.12.2012. 

Pirmskolas bērnu Ziemassvētku 

pasākums 77 

 

 
Viesatu kultūras nama vadītāja: Agita Kalviņa 

 

 
9.6.3. Jaunpils pagasta bibliotēka 

Jaunpils pagasta bibliotēka ir pašvaldības iestāde, kas iekļauta pašvaldības aģentūras „Jaunpils” 

sastāvā.  

Pirmās ziņas par bibliotēku atrodamas no 1890.gada, kad bibliotēka atradusies Jaunpils 

Sadraudzīgās Biedrības paspārnē. Bibliotēku reģistrā reģistrēta 2004.gada 7.maijā. Bibliotēka darbojas 

saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, Bibliotēku likumu, likumu „Par pašvaldībām”, citiem LR likumiem 

un MK noteikumiem, ar nolikumu un izmantošanas noteikumiem, kas apstiprināti Jaunpils novada domē.  

Jaunpils pagasta bibliotēkas misija ir padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus 

un noderīgus Jaunpils novada teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem. Rosināt interesi bērnos un jauniešos 

par grāmatu.  

Bibliotēkas stratēģiskie mērķi ir: 

1. Radīt iedzīvotājiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošinot ikvienam interesentam 

piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan 

elektroniskā formātā. 

2. Nodrošināt lietotājiem informacionālu atbalstu kvalitatīvas izglītības iegūšanai mūža garumā. 

3. Veicināt lietotāju skaita pieaugumu, audzinot jaunos lasītājus. 

4. Iekļauties Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā. 

Bibliotēkas apkalpošanas teritorijā (Jaunpils pagastā) dzīvo 2320 iedzīvotāji, no tiem 435 bērni 

līdz 18 gadu vecumam. 
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Bibliotēkas apkalpošanas teritorijā atrodas vairākas Jaunpils novada apdzīvotās vietas – Jaunpils 

centrs, Leveste, Saule, Jurģi, Strutele, kā arī darbojas Jaunpils vidusskola un sabiedriskās organizācijas 

Bērnu un jauniešu centrs “Levestes spicie”, pensionāru apvienība „Jaunpils”, dāmu klubs „Vīgriezes”, 

Jaunpils dārzkopības biedrība, izglītības un informācijas centrs „Rats”.  

Bibliotēka atrodas Jaunpils pils 3.stāvā austrumu pusē. Bibliotēkas telpās izveidots Sabiedriskais 

Interneta Pieejas punkts, kurā apmeklētājiem pieejami 8 datori ar pastāvīgo un bezvadu interneta 

pieslēgumu. Lietotājiem pieejama krāsu multifunkcionālā iekārta, kopētājs un skeneris. 

Bibliotēka nodrošina lietotājiem brīvu pieeju bibliotēkas fondiem, nosaka bezmaksas interneta 

izmantošanas kārtību, sniedz bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus, kā arī maksas 

pakalpojumus, kuru izcenojumi saskaņoti ar Jaunpils novada domi. Bibliotēka veic jaunieguvumu 

komplektēšanu un bibliotekāro apstrādi, veido un uztur alfabētisko katalogu, uztur novadpētniecības 

kartotēku, izmanto SBA pakalpojumus. 

2010.gada 19.jūlijā Jaunpils pagasta bibliotēka akreditēta, iegūstot vietējas nozīmes bibliotēkas 

statusu. 

Krājuma komplektēšana un bibliotēkas pakalpojumi 

Krājums tiek komplektēts, balstoties uz apmeklētāju pieprasījumiem bibliotēkas finansiālo 

iespēju robežās. 2012.gadā bibliotēkas krājuma komplektēšanas galvenā prioritāte bija paplašināt 

ekonomikas un vēstures nozares, kā arī komplektēt un piedāvāt apmeklētājiem pēc iespējas plašāku 

daiļliteratūras klāstu, tajā skaitā īpašu uzmanību pievēršot latviešu literatūras izdevumiem. 

Uz 2013.gada 1.janvāri bibliotēkas fondā ir 12667 krājuma vienības. 2012.gada laikā fonda 

papildināšanai par novada domes līdzekļiem iegādātas 175 grāmatas par LVL 916. Bibliotēkas fonds ir 

papildināts arī ar 56 dāvinājumiem par LVL 197.  

Pavisam 2012.gadā reģistrēti 11727 izsniegumi, no tiem izsniegtas no bibliotēkas fonda 3547 

grāmatas, kā arī bērniem un jauniešiem izsniegtas 4820 krājuma vienības. 

2012.gadā pasūtīti preses izdevumi par LVL 406: 2 laikraksti un 18 žurnāli. 

Vēl bibliotēkas apmeklētājiem pieejams vietējais laikraksts „Jaunpils Vēstis” un novada domes 

abonētais Pašvaldību savienības izdotais žurnāls „Logs”. 

2012.gadā bibliotēkā reģistrēti 300 lietotāji, no tiem 182 skolēni. Izsniegtas 11727 vienības no 

bibliotēkas fonda, tai skaitā 3547 grāmatas. Pavisam bibliotēka 2012.gadā apmeklēta 8195 reizes, no 

tām 4712 reizes bibliotēku apmeklējuši skolēni vecumā līdz 18 gadiem. 

Bibliotēka atvērta 38 stundas nedēļā katru darba dienu no otrdienas līdz piektdienai no 10.00 – 

18.00 un sestdienās 10.00 – 16.00. Dienā bibliotēku vidēji apmeklē 20 – 25 apmeklētāji, no tiem lielākā 

daļa skolēni. Vislielākais apmeklētāju pieplūdums vērojams no plkst. 13.00 – 16.00, kad skolēniem skolā 

beigušās stundas. 

Bibliotēka saviem apmeklētājiem bez maksas piedāvā brīvpieejas grāmatu krājumu, katalogu, 

datoru un interneta izmantošanu, bezvadu internetu, novadpētniecības materiālus, 20 nosaukumu 

preses izdevumus, pieeju pagasta padomes gada pārskatiem, pasākumus un izstādes, kā arī datubāzes 

– Letonika un NAIS. Par maksu pieejami printēšanas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi. 
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Bibliotēka organizē pasākumus bērniem un pieaugušajiem, dod iespēju interesentiem tikties ar 

dzejniekiem un rakstniekiem klātienē. 

Apmeklētājiem pēc viņu vēlmēm un pieprasījumiem tiek sniegtas konsultācijas un uzziņas gan 

klātienē, gan pa telefonu un e-pastu. Visiem interesentiem, kuriem tā vajadzīga, tiek sniegta palīdzība 

kataloga un grāmatu krājuma izmantošanā, kā arī datora, interneta vai internetbankas lietošanā.  

Grāmatu fonds bibliotēkā izkārtots pārskatāmi noteiktā secībā alfabēta kārtībā. Atsevišķi izdalīts 

lasītavas fonds, kur enciklopēdijas uz mājām neizsniedz un pārējo literatūru izsniedz uz dažām dienām. 

Bērnu literatūras telpā atsevišķi izdalītas 1. -4.klašu literatūra un 5.-7.klašu literatūra.  

Bibliotēku nav iespējams apmeklēt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo tā atrodas 3.stāvā. 

Pastāvīgi bibliotēku apmeklē un izmanto interneta pakalpojumus viens kurlmēms cilvēks un divi 

vājredzīgi cilvēki, kas dzīvo bibliotēkas apkalpošanas teritorijā. 

Bibliotēkai savas mājaslapas nav, informācija visiem, kas to vēlas tiek nosūtīta pa e-pastu vai 

sniegta pa telefonu uzziņu veidā. Bibliotēka piedāvā saviem lietotājiem arī SBA pakalpojumus.  

Abas novada bibliotēkas savā starpā sadarbojas, mainoties ar grāmatām, kuras neatrodas pašu 

fondā, līdz ar to lasītājiem paveras plašākas iespējas literatūras izvēlē. 

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Bibliotēkas telpās ir iekārtota atsevišķa istaba bērnu literatūrai (līdz 9.klasei). Bērniem tiek 

piedāvāts piedalīties projektā „Bērnu žūrija”, spēlēt spēles, izmantot datoru un internetu. Tiek organizēti 

pasākumi, izliktas bērniem paredzētas tematiskās izstādes. 

Iegādājoties jaunās grāmatas, īpaša vērība tiek piegriezta bērnu literatūras iegādei dažādām 

vecumgrupām. 2012.gadā arī visa „Bērnu žūrijas” kolekcija tika iegādāta par pašvaldības līdzekļiem.  

Tā kā ikdienā bibliotēku visvairāk apmeklē tieši bērni un jaunieši, tad papildus uzmanība tiek 

pievērsta skolēnu informācijas prasmju un iemaņu attīstīšanai. Bibliotēka iesaistās akcijā „E-prasmju 

nedēļa”, kā arī Vispasaules drošāka interneta dienas pasākumos. Šie pasākumi īpaši tiek gatavoti 

skolēniem, tajos notiek viktorīnas, spēles, dažādi uzdevumi par drošu internetu un interneta 

piedāvātajām iespējām gan mācībām, gan izklaidei. Rezultātā tiek veidota sienas avīze vai foto 

reportāža.   

Bibliotēka, iesaistot skolēnus, 2012.gadā piedalījās UNESCO akcijā „Pasaule t@vā bibliotēkā”, 

salīdzinot, pētot un vērtējot Jaunpils kultūrvēsturisko centru ar Briges vēsturisko centru (Beļģija). 

Rezultātā tapa planšete, kurā tika attēlots kopējais un atšķirīgais abiem - Jaunpils un Briges 

vēsturiskajiem centriem.    

No 12. – 16.martam Latvijā tika izsludināta Radošā nedēļa, kurā iesaistījās arī Jaunpils 

bibliotēka. Radošās nedēļas laikā skolēni tika aicināti gan mājās, gan uz vietas bibliotēkā apgleznot, 

aplīmēt, aptīt vai kā citādi izgreznot stikla pudeles vai interesantas formas burciņas. Bērnu izdoma bija 

ļoti bagāta un darbu veidošanā tika izmantotas dažādas tehnikas, tāpēc Radošās nedēļas beigās tika 

atklāta izstāde, kura bija liels pārsteigums bērnu vecākiem un citiem bibliotēkas apmeklētājiem. 
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Turpinot tradīciju, arī 2012.gada Lieldienu pasākumā bibliotēka organizēja papīra olu 

krāsošanas un balonu zaķu gatavošanas konkursus bērniem, kurā piedalījās, apmēram, 89 Jaunpils 

pagasta iedzīvotāju bērni.  

Aprīlī skolēni piedalījās „Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumā. Bērni zīmēja grāmatu varoņus, 

kurām bija piešķīruši 1.vietu lasīšanas kampaņā, mācījās kā atrast vajadzīgo informāciju dažādos uzziņu 

izdevumos un kā orientēties bibliotēkā, lai atrastu sev nepieciešamo informācijas avotu.  

Aprīļa beigās 1.-4.klašu skolēni ciemojās bibliotēkā, iepazīstot bibliotēkas iekārtojumu, darba 

laikus, pierakstīšanās kārtību utml. Ciemošanās laikā skolēniem tika piedāvāts iesaistīties radošajās 

darbnīcās – princešu un prinču kronīšu krāsošanā un līmēšanā, puzļu likšanā/sacensībā un zīmējumu 

krāsošanā.  

Jau otro gadu bibliotēka piedalījās Muzeju nakts pasākumos, kas 2012.gadā notika 19.maijā par 

tēmu zilā krāsa – jūra. Sākotnējā ideja bija, bibliotēkai iesaistīties ar radošajām darbnīcām, lai būtu 

bērniem ar ko nodarboties, kamēr viņu vecāki apmeklē muzeja pasākumus. Tomēr 2012.gada Muzeju 

nakts pierādīja, ka bibliotēkas organizētās radošās darbnīcas patīk gan pieaugušajiem, gan skolēniem, 

jo kopumā bibliotēku šajā naktī apmeklēja, apmēram, 250 cilvēku.  

Muzeju nakts ietvaros, bibliotēka piedāvāja multfilmu skatīšanos datortelpā, akmentiņu 

apgleznošanu bērnu literatūras telpā, zīmējumu krāsošanu, papīra zivtiņas un kuģīša locīšanu, 

ūdensrozes gatavošanu salvešu tehnikā, kā arī fotografēšanos īpaši noformētā stūrītī kā pirātam. 

Novembrī bibliotēka aicināja jauniešus uz tikšanos ar jauno rakstnieci Ilzi Liliānu Milleri 

(Muižzemnieci), kura sākusi rakstīt grāmatas jau deviņu gadu vecumā.  Tikšanās laikā jaunā rakstniece 

pastāstīja par sevi, savām izdotajām grāmatām un informēja, ka nākotnē viņa gribētu kļūt par filmu 

režisori un uzņemt filmas.  

Novembrī notika arī kārtējais Ziemeļvalstu nedēļas lasīšanas pasākums, kurā piedalījās 12 

skolēni. Pēc kopējas lasīšanas, skolēni iesaistījās krustvārdu mīklu minēšanā un dažādās spēlēs. 

1.-4.klašu skolēni bibliotēku nereti apmeklē grupiņās, kad vieni vēlas izmantot datora un 

interneta pakalpojumus, citi pārlapot enciklopēdijas, bet vēl citi krāsot bērnu literatūras telpā pastāvīgi 

pieejamos attēlus vai spēlēt galda spēles. 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

2011.gadā bibliotēkai ir piešķirta parole BIS Alise un 2012.gadā turpinājās darbs pie krājuma 

rekataloģizācijas. 

Tāpat kā katru gadu, arī 2012.gads iezīmējās ar galveno virzienu – kvalitatīvu informācijas 

pieejamības nodrošinājumu. Turpinot iesākto, katru dienu tiek izskatīti pasūtītie preses izdevumi, 

izvērtējot vajadzīgo, papildinot preses izrakstu kartotēku, izkopējot un papildinot uzziņu mapes. Regulāri 

tiek izliktas izstādes un veidoti stendi dažādu populāru cilvēku jubilejās, tiek veidotas dažādas 

tematiskās izstādes. 

Informācija tiek meklēta gan grāmatās, avīzēs, žurnālos, kā arī internetā, izmantojot dažādas 

bezmaksas datu bāzes, pēc iespējas vairāk apmierinot jebkura apmeklētāja vai cita interesenta 

pieprasījumu. Vajadzīgā informācija tiek sniegta arī pa telefonu vai e-pastu. 
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Virtuālās informācijas iegūšanai, apmeklētājiem pieejami 8 datori ar pastāvīgo un bezvadu 

interneta pieslēgumu. Bezvadu internetu regulāri izmanto ārzemju tūristi, kas apmeklē Jaunpils pili.  

Novadpētniecības darbs 

Bibliotēkā regulāri tiek pārskatīta prese, izrakstīta un apkopota informācija gan kartotēkā, gan mapēs 

par Jaunpils novadu, novada cilvēkiem un novadniekiem.  

Bibliotēkas apmeklētājiem pieejamās novadpētniecības mapes:  

 Jaunpils pils,  

 Jaunpils pagasts, 

 Jaunpils iedzīvotāji, 

 Novadnieki, 

 Jaunpils hronika, 

 Bibliotēkas vēsture. 

Publicitāte 

Jau vienpadsmit gadus bibliotēkā tiek veidota pagasta avīze "Jaunpils Vēstis" no idejas līdz 

apstrādei datorā un nodošanai tipogrāfijā.  

Avīzi novada iedzīvotāji saņem bez maksas, to nogādā katram novada iedzīvotājam pastkastītē, 

kā arī to var saņemt sabiedriskās vietās – domē, pagastu pārvaldēs, tirdzniecības vietās, bibliotēkās.  

Lai informētu savus apmeklētājus un pagasta iedzīvotājus bibliotēkā regulāri tiek izliktas 

dažādas tematiskās un jubilāru izstādes, notiek pasākumi.  

Lielākās izstādes 2012.gadā Jaunpils pagasta bibliotēkā bija: 

 Izstāde no LNB – „Pilis, muižas un pilskalni Latvijā”, 

 Radošās nedēļas izstāde, 

 Lieldienu izstāde ar 1.-8.klašu skolēnu darbiņiem, 

 Muzeju naktī – grāmatu izstāde „Skrien, i stāv, bet pēdu nepazīst…” par jūru, 

kuģiem, pirātiem utml., 

 Ziemeļvalstu nedēļā – grāmatu izstādes „Neklātienes ceļojums pa 

Ziemeļvalstīm” un „…humors ziemeļos”. 

Marta sākumā bibliotēka piedalījās Latvijas Bankas organizētajās Monētu dienās. Monētu dienu 

ietvaros pašvaldību publisko bibliotēku apmeklētājiem tika piedāvātas divas aizraujošas iespējas 

piedalīties šo unikālo mākslas darbu vērtēšanā, saņemt kā balvu kādu no septiņām 2011.gadā kaltajām 

monētām un palīdzēt savai bibliotēkai iegūt grāmatu komplektu. 

Jau otro gadu bibliotēka piedalījās Muzeju nakts pasākumos, kas 2012.gadā notika 19.maijā par 

tēmu zilā krāsa – jūra.  

Bibliotēka piedalās arī Jaunpils pils organizētajos pasākumos. Tā, piemēram, Lieldienu 

pasākumā bibliotēka piedalījās ar papīra olu krāsošanas un balonu zaķu gatavošanas konkursiem. 

Viduslaiku svētkos bibliotēka organizēja radošās darbnīcas bērniem, kurās labprāt iesaistījās arī 

pieaugušie.  
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Sadarbībā ar Jaunpils novada domi un Viesatu bibliotēku, visiem interesentiem tika piedāvāts 

bez maksas doties uz Tukuma rajona Grāmatu svētkiem Lestenē. Šajā pasākumā bibliotēku atbalstīja 30 

novada iedzīvotāji. 

 

           Bibliotēkas vadītāja: Inga Papendika 

 

9.6.4. Viesatu pagasta bibliotēka 

Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums. 

Viesatu bibliotēka atrodas Jaunpils novada Viesatu pagastā un   ir pašvaldības iestāde, kura 

iekļauta pašvaldības aģentūras „ Jaunpils” sastāvā. Bibliotēka atrodas Viesatu pagasta centrā un ir ērti 

pieejama 419 Viesatu pagasta iedzīvotājiem. Savā darbībā bibliotēka veic trīs pamatfunkcijas: padara 

informācijas resursus pieejamus pagasta iedzīvotājiem, rosina interesi bērnos un jauniešos par grāmatu 

un tās nozīmi cilvēka dzīvē un turpina apzināt, saglabāt un popularizēt vietējo kultūras mantojumu.  

2010.gada 7.jūlijā bibliotēka  tika akreditēta uz 5 gadiem  un tai piešķīra vietējās nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība. 

Bibliotēka nodrošina lietotājiem brīvu pieeju krājumam, bezmaksas interneta un datoru 

lietošanu, uzziņu sniegšanu un novadpētniecības materiālu izmantošanu. Bibliotēka komplektē 

jaunieguvumus, tos apstrādā, veido alfabētisko un sistemātisko katalogu, novadpētniecības kartotēku 

un  izmanto SBA pakalpojumus. 

2012.gadā bibliotēkā ir 140 lietotāji, no tiem 70 ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Izsniegtas 

6243 iespiedvienības. Bibliotēkas apmeklējums 5230 reizes.  

Bibliotēka atvērta 40 stundas nedēļā katru darba dienu. 

Bibliotēka iepērk grāmatas no vairumtirdzniecības bāzes „L Grāmata”, izbraukumu tirdzniecībā 

semināru laikā un grāmatnīcā Zvaigzne ABC Tukumā akciju laikā, piemēram, Bankrota cenas. 

Regulāri tiek iesniegti jauno grāmatu saraksti Tukuma RGB kopkataloga veidošanai, kur 

bibliotēkas krājums daļēji tiek atspoguļots no 2005.gada. 

Finansējums jauno grāmatu un preses iegādei 2012.gadā bija LVL 1107, kas ir pašvaldība, 

projektos un akcijā „Atbalsts lauku bibliotēkām” iegūtie līdzekļi. Šogad bibliotēka sniegusi 770 mutiskas 

un rakstiskas uzziņas. Bibliotēkā ir 80 novadpētniecības mapes un 40 tematiskās mapes. 

Bibliotēka pasūta 16 nosaukumu presi. 

Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību. 

Šogad tika izveidota otrā izstāde ciklā „Fhotovois stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību” un 

Viesatu kultūras namā varēja apskatīt foto izstādi „Kāds laimīgs, interesants un pārsteidzošs mirklis”. 

Bibliotēka organizējusi izstādi „Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji” par tēmu „Eglītes”. Izveidotas 

izstādes veltītas ievērojamu cilvēku jubilejām: Mārtiņam Freimanim, Mārai Zālītei, Norai Bumbierei, Ilzei 

Indrānei, Kr.Baronam. 

 Bibliotēkas 10 bērni un jaunieši   piedalījās  VKKF kultūras programmā „ Bērnu žūrija”. 
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Notikuši pasākumi : Par drošību internetā, Kr.Barons un tautasdziesma, Vai zinām grāmatu 

autorus, velosipēdu vēsture un c. 2x mēnesī notiek radošās nodarbības bērniem zīmēšanā, aplicēšanā, 

veidošanā un priekšā lasīšanas stundas mazajiem bērniem. 

Bibliotekāre piedalījās KIS organizētajos kursos „Bibliotēku interešu pārstāvniecība”,  kas notika 

bibliotēku attīstības projekta „ Trešais tēva dēls” ietvaros kur bibliotekāri varēja uzzināt par pasākumiem 

kādi indivīdiem vai organizācijām jāveic ar mērķi ietekmēt lēmumu pieņemšanu vietējā vai  reģionālā 

līmenī , lai nodrošinātu bibliotēkām labvēlīgu politiku un finansējumu. 

  Iznāca trīspadsimtā „Viesatu pagasta gadagrāmata”, kurā atspoguļoti svarīgākie notikumi 

Viesatās 

Bibliotēka katru mēnesi sniedz ziņas par bibliotēkas aktivitātēm  un arī norisēm pagastā  

Jaunpils novada avīzītei „Jaunpils vēstis” un Jaunpils novada mājas lapai www.jaunpils.lv 

Bibliotēka piedalās pašvaldības sabiedriskajos procesos, palīdz kultūras dzīves organizēšanā, 

piedalās Viesatu pagasta svētku organizēšanā. 

 

Bibliotēkas vadītāja:  Sandra Šteina 

 

9.6.5. Jaunpils muzejs 

 
Jaunpils novads izsenis Zemgalē un Kurzemē bijis ievērojams ar savām darba un gara dzīves 

tradīcijām. Muzeja tika dibināts 1991.gada 31.oktobrī. Jau ilgu laiku pirms oficiālā muzeja dibināšanas 

tika veikta novada vēstures izzināšana, materiālu vākšana un apkopošana. Izdotas publikācijas par 

novadu: 

 „Jaunpils baznīca” – Rita Vārpiņa un Ojārs Spārītis, 

 „Teikas par Jaunpili” – Rita Vārpiņa, 

 „Jaunpils kultūrvēsturiskais centrs” – atklātņu komplekts. 

2003.gada 26.martā muzejs saņēma akreditācijas apliecību un Jaunpils pašvaldība no 

2003.gada algo otru muzeja darbinieku – krājuma glabātājs. Izveidotas muzeja krājuma telpas.  

2008.gadā gatavojoties atkārtotajai muzeja akreditācijai no jauna tika izstrādāts Jaunpils 

muzeja stratēģiskais plāns 2008.-2013.gadam, pilnveidota dokumentācija un no jauna izstrādātas 

krājuma, pētniecības un muzeja komunikācijas politikas. Visi šie dokumenti ņemti par pamatu muzeja 

ilgtspējīgai attīstībai. Akreditācijas komisija izvērtējot sagatavotos materiālus, prezentāciju un muzeja 

darbinieku argumentāciju secināja, ka muzejs akreditējams turpmākiem pieciem gadiem un tika 

izsniegta Jaunpils muzeja akreditācijas apliecība Nr. 62A kā apliecinājums valsts atzītai muzeja darbībai. 

Muzeja darbībai izstrādāts nolikums un misija.  

Muzeja misija ir – ar muzejiskiem līdzekļiem un interaktīvām metodēm popularizēt Jaunpils 

novadam raksturīgo – viduslaiku pili un bagāto kultūrvēsturisko mantojumu no 

vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, lai celtu novada iedzīvotāju lepnumu par piederību 
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Jaunpilij, veicinātu novada veidošanos par vietējiem iedzīvotājiem patīkamu dzīves un 

tūristiem – iecienītu atpūtas vietu. 

Muzeja funkcijas 

1. Muzejs realizē krājuma politiku, organizējot krājumu komplektēšanu, dokumentēšanu 

un nodrošina tā saglabāšanu atbilstoši Noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu. 

2. Muzejs veic zinātniski pētniecisko un izglītojošo darbu, pētot Jaunpils novada kultūru un 

vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām: 

2.1.1. veic krājuma priekšmetu uzskaiti, aprakstus un klasifikāciju; 

2.1.2. pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, iekārto pastāvīgās vēstures ekspozīcijas un 

izstādes; 

2.1.3. rīko izstādes no privāto un citu muzeju kolekcijām, organizē novadnieku mākslas 

izstādes; 

2.1.4. sadarbojoties ar citām kultūras un izglītības iestādēm, organizē muzeja misijai 

atbilstošus konkursus, darbu skates un tematiskos pasākumus. 

3. Sniedz konsultācijas, zinātnisku un metodisku palīdzību sava profila ietvaros citiem 

muzejiem, iestādēm, organizācijām un atsevišķām personām. 

4. Realizē Jaunpils pagasta pašvaldības un valsts kultūrpolitikas rekomendācijas. 

2012.gadā muzeja krājumā ir 2885 vienības, kas apstrādātas atbilstoši noteikumiem par 

Nacionālo muzeju krājumu, datorizēti uzskaitītas 1949 krājuma vienības, kurus publiski pieejamas 

Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga mājas lapā www.nmkk.lv. Muzeja krājums tiek izmantots 

patstāvīgajā ekspozīcijā, izstādēm muzejā, kā arī dažādiem projektiem, referātiem un zinātniskajiem 

pētījumiem.  

2003.gadā iekārtota muzeja ekspozīcijas telpa – pils senākajā dzīvojamā daļā, 2005.gadā 

ekspozīciju zālei iegādātas jaunas vitrīnas un izveidots paaugstinājums. 2008.gadā iegādātas 

specializēta vitrīna medību kolekcijas izstādīšanai, atvērta eja uz pils pagrabu. Muzeja ekspozīcijas zālē 

tiek veidotas izstādes, kuru pamatā ir vēsturiskā izpēte. Jaunpils biedrības „Dzīpars” vadītāja Velga 

Pavlovska uzaudusi Jaunpils novada tautas tērpa brunčus. Ekspozīcijas pilnveidošanas nolūkā 2008.gadā 

izgatavota Jaunpils novada tautas tērpa blūze un zeķes un bruņinieka krekla un cepures kopija, 

2012.gadā jaunpilniece Nadežda Mokanu uzšuva vesti tautas tērpam.  

2004.gadā iekārtota izstāžu zāle, kurā iespējams apskatīt dažāda mēroga izstādes, kuras tiek 

mainītas vidēji vienu reizi mēnesī. Izstāžu zālē tiek rīkotas ziedu, tautas mākslas un profesionālu 

mākslinieku izstādes. 2011.gadā veikta muzeja izstāžu zāles renovācija – veikts elektroinstalācijas 

remonts, restaurēta koka grīda un akmens elementi, veikts kosmētiskais remonts - tā radot estētisku un 

drošu vidi. Ievilkta signalizācija gan izstāžu zālē, gan administrācijas telpās. Izstāžu zāle kļuvusi par 

pievilcīgu, atraktīvu un draudzīgu tikšanās vietu māksliniekiem, amatniekiem un muzeja apmeklētājiem. 

2012.gadā izstāžu zālē notikušas 20 izstādes pēc izstāžu plāna.  

2009.gadā veikti muzeja telpu paplašināšanas remontdarbi. Veiktā remonta rezultātā muzeja 

apmeklētāju apskatei tiek piedāvātas divas jaunas telpas – Pilskunga kabinets un Kāršu istabiņa, kurās 

http://www.nmkk.lv/
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izveidots vēsturiskais interjers, iegādāts mēbeļu komplekts – galds, krēsli, grāmatu skapis, kā arī muzeja 

darbinieki ieguvuši plašu administrācijas telpu.  

2012.gadā veikta pils pagrabstāva renovācija un iekārtota izstāde „Uz pils pagrabu bruņinieka 

meklējumos”. Izstādes veidošanā piedalījās māksliniece Evita Trapočka, bruņiniekiem tērpus uzšuva 

Nadežda Mokanu. 

2012.gadā tika izveidotas tematiskas izstādes „Jaunpils dārzkopības nodaļai 30”, „Uz pils 

pagrabu bruņinieka meklējumos” un „Viss sākas ar saviesīgo biedrību”. 2007.gadā uzsākts darbs pie 

pastāvīgās ekspozīcijas „Jaunpils muižas, muižiņas” un atklāta ekspozīcijas 1.kārta, 2008.gadā - 

ekspozīcijas 2.kārta un 2009.gadā – 3.kārta. 2010.gadā izveidota ekspozīcija „Septiņi stāsti par baronu 

fon der Reku dzimtu”. Izveidoti muzeja ceļveži latviešu un svešvalodās, kā arī ekspozīcijas „Jaunpils 

muižas, muižiņas” ceļvedis latviešu un angļu valodā. 2012.gadā izveidota un publicēta informatīvā lapa 

„Jaunpils novada apskates objekti un kartes” latviešu, angļu, krievu un lietuviešu valodās, kura ir 

pieejam arī interneta vietnē www.jaunpils.lv. Informācija par muzeja aktivitātēm tiek sniegta Jaunpils 

novada mājas lapā www.jaunpils.lv, Jaunpils pils mājas lapā www.jaunpilspils.lv, Latvijas muzeju 

biedrības mājas lapā www.muzeji.lv, www.kulturaskarte.lv, www.turisms.tukums.lv un vietējā avīzē 

„Jaunpils Vēstis”. Īpašu uzmanību pievēršam Jaunpils novada cilvēkiem un norisēm – izveidota 

novadnieku kartotēka (2012.gadā papildinātas 37 kartītes un no jauna uzrakstītas 203 kartītes), kura 

apskatāma Jaunpils novada mājas lapā, piemiņas zīme 1941. un 1949. gada represētajiem un Lāčplēša 

kara ordeņa kavalierim P.Priedītim Rubuļu kapos. Sagatavots manuskripts un nodots izdošanai par 

Jaunpils vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Veikts zinātnisks pētījums par Jaunpils 

dārzkopības biedrību un Sadraudzīgo biedrību, par bruņinieku dzīvi un izveidota Jaunpils novada 

notikumu hronoloģija un Jaunpils novadnieku jubilāru un sabiedrisko aktivitāšu kalendārs 2013.gadam. 

Izveidota Jaunpils novada kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko objektu kartotēka (110 kartītes, 2012.gadā 

papildinātas 6 kartītes). Papildināta Jaunpils Sveikuļu, Meža, Sparvu un Lauku kapsētās, Spriņģu un 

Vītiņu kapsētās apbedīto cilvēku sarakstu un plāna izveide.  

Lai spētu piesaistīt papildus finansējumu Jaunpils muzejā projektu rakstīšana ir viena no 

prasmēm, ko cenšamies pilnveidot. Realizēti projekti „Pils pagrabstāva renovācija” (LAD Leader 

programma), „Jaunpils muzeja eksponētā krājuma drošības un mikroklimata garantēšana” (LR Kultūras 

ministrija, iegādāts mitruma nosūcējs un ierīkota signalizācijas sistēma) un „Uz pils pagrabu bruņinieka 

meklējumos” (Hipotēku banka, iegādātas 2 slēdzamas vitrīnas). Darbinieku profesionalitātes 

paaugstināšanai esam apmeklējuši 8 kursus un 2 seminārus.  

Liela nozīme muzeja darba pilnveidošanā un ilgtspējas nodrošināšanā ir tehnoloģiskā 

aprīkojuma iegāde. 2006.gadā izveidots interneta pieslēgums. 2007.gadā uzsākta dalība valsts 

atbalstītajā projektā „Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs” (NMKK) izveidē. 2009.gadā notika 

seminārs „Informācijas tehnoloģiju projekti Latvijas muzejos. Retrospekcija un nākotnes vīzija”, kurā 

viens no jautājumiem bija par projektu „Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs. 2. kārta”. NMKK 

sistēmas darbināšanai 2010.gadā saņemts datorkomplekts un printeris, 2011.gadā – skeneris un 

fotoaparāts. 2012.gadā NMKK 2.kārtas projekta ietvaros apgūtas muzeja darbinieku mācību 

http://www.jaunpils.lv/
http://www.jaunpils.lv/
http://www.jaunpilspils.lv/
http://www.muzeji.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.turisms.tukums.lv/


 

Jaunpils novada dome 

2012.gada publiskais pārskats 

 
 

© Jaunpils novada dome, 2012 
 

 

60 

programmas „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēma” un „Digitalizācijas 

aparatūras administratoru apmācība”. 

Jaunpils vidusskolas audzēkņi Jaunpils muzeju un izstāžu zāli var apmeklēt bezmaksas, kā arī 

bezmaksas muzeja un izstāžu zāles apmeklējumi l ie lo pasākumu la ikā – Muzeja nakts, Aerobikas 

festivāls, Jaungada karnevāls. Jau septīto gadu piedalījāmies starptautiskajā akcijā „Muzeju nakts”.  

2012.gadā muzejs aktīvi piedalījies un veidojis dažāda rakstura pasākumus: 

- Ēnu diena muzejā, 

- Radošās nedēļas „Radi” noslēguma un Jaunpils radošās naglas kalšana, 

- Pavasara talka mācītāju Bernevicu dzimtas piemiņas vietā Sparvu kapos, 

- Vēstures izzinošā stunda, 

- Muzeju nakts, 

- Baltvācu izstādes atklāšana, 

- E.Andersona izstādes atklāšana, 

- Izstādes „Zīmēju baznīcu” atklāšana, 

- Dārza svētku atklāšana, 

- Iepazīsti muzeju, 

- Dzimtas vēstures veidošana, 

- Lāčplēša stunda muzejā,  

- Patriotiskais mēnesis, 

kā arī iesaistījies pagasta mēroga pasākumu norisēs 

- Jaungada karnevālā „Pārvērtību nakts”, 

- Aerobikas festivālā, 

- Viduslaiku svētkos,  

- Jaunpils baznīcas jubilejas svētkos. 

 

Muzeja mērķis ir vākt, pētīt senatnes liecības, lai šis process būtu vērsts uz sabiedrību. 

 

Muzeja vadītāja: Ligija Rutka 

 9.7. Sporta nams 

Sporta norises novadā notiek, pašvaldībai sadarbojoties ar sporta klubu „Jaunpils”. Pašvaldībai 

pieder sporta komplekss. Pašvaldība algo sporta kompleksa vadītāju, kurš vada un organizē sporta dzīvi 

Jaunpilī. 

Tiek organizētas dažādas sacensības, turnīri, veikts treniņprocess bērniem, kā arī veicināts 

pieaugušo aktīvās atpūtas process. Liela vērība tiek pievērsta bērnu un jaunatnes darbam. Notiek 

regulārs treniņu darbs bērniem basketbola spēlē (trenējas 1996.gadā dzimušie un jaunāki bērni). Bērnu 

komandas katru gadu piedalās Jaunatnes basketbola līgas sacensībās (gan zēni, gan meitenes). Jaunpils 

jaunatnes basketbola komandas ir piedalījušās starptautiskos basketbola turnīros Zviedrijā, Somijā, 
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Čehijā, Polijā un Igaunijā. Katru gadu tiek rīkoti Jaunpils Kausa izcīņas turnīri bērniem basketbolā. 

Notiek Jaunpils spartakiāde visas sezonas garumā 12 sporta veidos, kas noslēdzas sporta svētkos jūlijā. 

Pieaugušie piedalās dažādās starpnovadu sacensībās basketbolā un futbolā. Arvien aktīvāk savu darbību 

piesaka loka šāvēji, motosporta un bezceļu autosporta entuziasti. 

2012. gadā ar sporta dzīvi saistītās aktualitātes: 

 Bezceļu braucējs: Open klasē pilots Aigars Mizga – 3. vieta  Eiropas FIA NEZ 

vērtējumā, 4. vieta Latvijā.  

 Tika realizēts Eiropas Eiropas Zivsaimniecības fondu projekts, kā rezultātā tika 

rekonstruēta terase sporta namā. 

 2012.gadā Latvijas jaunatnes basketbola līgā piedalījās trīs vecuma grupu zēnu 

un trīs vecuma grupu meiteņu komandas. Labākais sasniegums – 1999.g. 

meiteņu komandai 5.vieta Latvijas čempionāta 2.divīzijā. 

 Jaunpils futbola komandas piedalās Tukuma un Dobeles novadu čempionātos. 

 Jaunpils basketbolisti piedalījās Saldus novada atklātajās meistarsacīkstēs, kā 

arī Rietumu līgas vasaras čempionātā. 

 Jaunpils sportisti vasarā regulāri piedalās pagastu organizētajos sporta svētkos 

un arī dažādos futbola turnīros. 

 2012.gada Jaunpils atklātā spartakiāde norisinājās 12 sporta veidos gan 

sievietēm, gan vīriešiem visas sezonas garumā. Bez Jaunpils komandām 

dažādos sporta veidos piedalījās arī komandas no Irlavas, Kaķeniekiem, 

Dobeles, Auriem, Zebrenes. 

 Tukuma sporta skolas treniņgrupas Jaunpilī: piecas - basketbolā. 

Jaunpilnieku sasniegumi sportā, ar kuriem lepojamies: 

 Kaspars Sīmanis – viens no labākajiem Latvijas loka šāvējiem. 

 Bezceļu braucēju ekipāža ar pilotu Aigaru Mizgu. 

 Jaunie basketbolisti Rihards Adiņš, Kristers Zoriks, Guna Zoltnere. 

 

Sporta nama vadītājs:  Ainārs Plezers 

 

9.12.Jurģu feldšerpunkts 

 
Jurģu feldšerpunkts ir sertificēta medicīnas iestāde, kurā strādā sertificēta feldšere – ārsta 

palīgs. Iestādi finansē Jaunpils pagasta padome. Apkalpo Jaunpils pagasta Jurģu iedzīvotājus, kā arī 

visus pārējos, kuri to apmeklē. Feldšere ambulatori slimniekus pieņem pirmdienās, trešdienās un 

piektdienās, taču mājas vizītes apkalpo katru dienu, arī brīvdienās. Otrdienās un ceturtdienās feldšere 

strādā A.Puzaka ģimenes ārsta praksē par ārsta palīgu. 
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Jurģu feldšerpunktā var saņemt neatliekamo palīdzību, izdarīt muskulārās un venozās injekcijas 

slimību ārstēšanā, i/v sistēmas, ultraskaņas fizikālās procedūras, profilaktiskās vakcinācijas pret gripu, 

ērču encefalītu, hepatītu un pneimoniju. Tiek novērotas grūtnieces un zīdaiņi. 

2012. gadā 270 ambulatorie pacienti, izdarītas 172 muskulārās un venozās injekcijas, no tām 4 

bērniem līdz 1gada vecumam. Novērotas 4 grūtnieces. Bijušas 38 mājas vizītes. 

2012. gadā domes finansējums –LVL 4122. 

 

Feldšere: Inese Cine 

 

9.9.Pašvaldības policija 

 

Jaunpils novada teritoriju apkalpo valsts policijas pilnvarots iecirkņa inspektors un pašvaldības 

algots municipālais policists. Pašvaldības policijas finansējumu nodrošina Jaunpils novada dome. 

Finansētajos izdevumos ietilpst alga, sociālais nodoklis municipālajam policistam, automašīnas 

uzturēšana, degvielas iegāde, maksa par elektrību iecirknī un telefonsarunu atmaksa. Sabiedriskajai 

kārtībai un drošībai kopējais finansējums 2012. gadā bija LVL 31356. 

Pašvaldības policija nodrošina sabiedrisko kārtību novada teritorijā dažādu pasākumu laikā.  

 

9.14. Brīvprātīgais ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

 

2000.gada 21.jūnija padomes sēdē tika pieņemts lēmums izveidot Jaunpils Brīvprātīgās 

ugunsdzēsības vienību un tika noteikti brīvprātīgie maksājumi. Vienības rīcībā ir 3 ugunsdzēsēju mašīnas  

tehniskā kārtībā.  

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienībā darbojas: M. Lagzdiņš, T. Sipenieks, J. Jaucis, J. Birģelis, V. 

Bierands u.c. 

Līdzekļi izlietoti mašīnu apdrošināšanai, ugunsdzēsības inventāra iegādei un remontam.   

Pagasta teritorija ir nodrošināta ar ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām. Daudz centrā: pie 

„Medņiem”, pie „Lijām”, pie „Zītariem”, pie „Dzīlēm”, pie „Baltā šķūņa”, pie „Līvām”, pie vecās kūts, pie 

„Tālavām”, pie „Aizvējiem”, pie pirts, pie „Krastmaļiem”, pie „Ērģelniekiem”, pie LIS darbnīcām, pie 

pienotavas u.c. Ārpus centra robežām – „Mežavotos”, „Raibaļās”, Saulē, Jurģos un Strutelē un Viesatās. 

 

Iecirkņa inspektors: Māris Lagzdiņš 
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10. Pašvaldības kapitālsabiedrības 

10.1. PSIA „Jaunpils KS” 

Jaunpils pagasta padome 1999.gada 26.janvārī pieņēma lēmumu dibināt bezpeļņas 

organizācijas pašvaldības uzņēmumu „Jaunpils pagasta komunālā saimniecība”. 2004.gada 

26.oktobrī uzņēmums tika pārreģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kā Pašvaldības SIA 

„Jaunpils KS”.  

Tarifus par pakalpojumiem izstrādā uzņēmums, bet apstiprina Jaunpils novada dome. Ar 

2002.gada 26.septembra padomes lēmumu (protokola Nr.10, punkts 6) sadzīves atkritumu, 

ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī siltumapgādes tarifu regulēšanas funkcijas Jaunpils pagasta 

padome ir deleģējusi Rīgas rajona pašvaldību iestādei „Sabiedrisko pakalpojumu regulators”. Šobrīd 

spēkā esošie pakalpojumu tarifi ir saskaņoti un apstiprināti Rīgas rajona pašvaldības iestādē 

„Sabiedrisko pakalpojumu regulators” 2008.gada 27.jūnijā un stājās spēkā 2008.gada 1.augustā.  

Tarifi 2012.gadā 

1.Dzeramā ūdens tarifi 2012. gadā ir LVL 2,78 par patērētāju vai 0,50 Ls/m3 dzeramā ūdens pēc 

ūdens skaitītāja rādījuma; 

2.Kanalizācijas notekūdeņu novadīšanai tarifs ir LVL 2,13  par patērētāju vai 0,42 Ls/m3; 

3.Regulāri Ventspils reģionālā vides pārvalde veic ūdens kvalitātes analīzes;  

4.No 2008.gada 1.septembri sadzīves atkritumu izvešanu veic un tarifu nosaka SIA „Kurzemes 

ainava” , no 2009. gada 1.janvāra tas ir  7,55 Ls/m3. 2010. Un 2011. gadā 7,71 m3. 

Informācija par sabiedrības attīstību 

            2009. gadā tika izveidots Jaunpils novads , kurā apvienojās Jaunpils un Viesatu 

pašvaldības.     

          Sakarā ar  novada izveidošanu  Jaunpils novada dome nodeva komunālai saimniecībai 

Viesatu pagasta komunalās saimniecības pamatlīdzekļus: 

- ūdens apgādes sistēmu ar diviem ūdenstorņiem; 

-  kanalizācijas sistēmu ar attīrīšanas iekārtām. 

 

 

Pārskata gadā galvenais saimnieciskās darbības veids bija komunālo pakalpojumu 

sniegšana Jaunpils novada iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem. 

Ar dzeramo ūdeni apgādāti 1044 novada iedzīvotāji, kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas 

pakalpojumu saņem 908 novada iedzīvotāji. 2012.gadā piegādāts 80727 m3 ūdens un novadīti 

111055 m3 kanalizācijas notekūdeņu. Atkritumu savākšanu  arī 2012.gadā turpināja SIA 

„Kurzemes ainava”. 

      Arī turpmāk uzņēmums plāno saglabāt esošo attīstības līmeni, kā arī attīstīt jaunus 
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darbības virzienus. Pārskata gada laikā sabiedrības uzskaites politika nav mainīta. 

Siltumapgādē darbojas divas katlu mājas – Levestes katlu māja, kura tiek kurināta ar 

malku un ar gāzi apkurināmā Zītaru katlu māja. Darbojās arī četri autonomie gāzes katli 

dzīvojamās mājās Rotas, Saktas, Pērles un Avoti.  

 Informācija par darbības finansiālajiem rezultātiem un finansiālo stāvokli. 

2012. gada finansiālo rezultātu rādītāji: 

    1.neto apgrozījums  LVL 181434 

    2.tīrā peļņa LVL - 5449 

 

2012.gadā tika veikta katlu mājas "Leveste" un ūdensatdzezošanas stacijas renovācijas 

darbi par LVL 11046.  

2012.gadā tika iegādāti pamatlīdzekļi summā LVL 3368, tai skaitā jauns apkures katls 

dzīvojamās mājas "Pērles" apkurei summā 1062 Ls un datortehnika grāmatvedībai summā 

LVL 554. 
 

Īstermiņa  kreditori ir summā LVL 35157 no tā: 

1.Parāds piegādātiem  LVL 17325 nesamaksātie 2012. gada decembra mēneša rēķini  

summā LVL 12891, vairāk par mēnesi summā LVL 4434. SIA Kurzemes ainavai par atkritumu 

izvešanu sakarā to , ka apmaksāti tiek tikai tie rēķini, kurus ir  samaksājuši pakalpojumu 

saņēmēji – iedzīvotāji; 

2.Neizmaksātā darba alga par  2012.gada decembri  LVL 3173; 

3.Nesamaksātie nodokļi par 2012. gada decembri  LVL 4659. 

Debitoru parāds sastāda LVL 87902 no tā: 

1.iestāžu un uzņēmumu parāds LVL 13692, kas galvenokārt  sastāv no  parāda par 2012. 

gada decembrī sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem debitoru parāds , kura termiņš 

pārsniedz gadu ir tikai par 33 latiem; 

     2.Iedzīvotāju komunālo maksājumu parāds ir LVL 74210. Parāda pieaugums  pārskata 

gadā ir LVL 675.  

Informācija par darbiniekiem 

Nodarbināto personu skaits gada sākumā: 11 

Nodarbināto personu skaits gada beigās: 12 

Vidējais strādājošo skaits :11 

 

Turpmākā  sabiedrības attīstība: 

      Sabiedrība 2013. gadā turpinās iepriekšējo darbību- komunālo pakalpojumu sniegšanu 

novada iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem.  

     2013. gadā uzņēmums plāno iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai  
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izskatīšanai dzeramā ūdens un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas tarifus, kuri tika 

aprēķināti pamatojoties uz 2012. gada izmaksām. 

     2013. gadā sabiedrība turpinās darbu ar parādniekiem, iesaistot  parāda piedzinēju un 

sociālo dienestu, kā arī iesniedzot prasības Tiesā. 

Priekšlikumi par sabiedrības peļņas izlietošanu vai tā zaudējumu segšanu. 

      2012. gada zaudējumus  LVL 5449  apmērā sabiedrība plāno  segt ar nākamo periodu 

peļņu.  
 

 Sabiedrības  galvenie partneri ir : 

     juridiskās personas  A/S "Jaunpils pienotava", A/S "Jaunpils LIS", SIA "Līvas Grupa", A/S 

"Kurzemes CMAS" 

pašvaldības iestādes - Jaunpils novada dome un Jaunpils vidusskola. 

    Sabiedrības  galvenie piegādātāji ir :  

     A/S "Latvijas Gāze", A/S "Latvenergo", SIA "Vejmars", SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia", SIA 

"Lattelekom", SIA "LMT" un  pakalpojumu sniedzēji SIA "Kurzemes ainava" un IK "SR". 

 

              Valdes loceklis: Guntis Jubiņš 

 

10.3. SIA „Jaunpils pils” 

Darbības veids 

Sabiedrības galvenais darbības veids – tūrisms, ekskursijas, viesnīcas pakalpojumi, telpu nomas 

pakalpojumi semināriem un svinībām, ēdināšanas pakalpojumi kafejnīcā un banketu apkalpošana. 

Sabiedrības darbība pārskata gadā 

Sabiedrība jau trešo pārskata periodu pēc kārtas turpina palielināt savu neto apgrozījumu. 

Uzņēmuma neto apgrozījums 2012. gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis par 28,6%, kas 

apliecina uzņēmuma attīstību un spēju sekmīgi darboties. Pārskata gads ir noslēgts ar LVL 2 135 lielu 

peļņu.  

Uzņēmums 2012.gadā turpināja strādāt pie sadarbības veicināšanas ar ārvalstu tūrisma firmām, 

kā rezultātā pieaudzis tūristu skaits no Krievijas un Lietuvas. 

2013.gadā Sabiedrība turpinās izvērst savu uzņēmējdarbību un piedāvāt pēc iespējas plašāku 

pakalpojumu klāstu saviem klientiem. 

Tika strādāts pie jaunām ekskursiju programmām, kuras plānts ieviest 2013.gadā. Uzņēmums 

turpināja strādāt arī pie pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas.  

Zinātniskās pētniecības un sabiedrības attīstības pasākumi 

Nākamajā gadā uzņēmums turpinās strādāt pie interneta mājas lapas uzlabošanas, kas šobrīd ir 

būtiskākais reklāmas un atpazīstamības materiāls. Plānots izvietot reklāmas materiālus dažādos kāzu 

izdevumos, izvietot reklāmas bukletus klientiem pieejamās vietās, piemēram, dzimtsarakstu nodaļās. 

2013. gadā tiks ieviesti jauni pils suvenīri, kuru izveidei gada sākumā tika rīkots konkurss un uzvarētāju 
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suvenīri tiks ieviesti tirdzniecībā. Darbā tiks piesaistīts mārketinga speciālists, kurš strādās pie reklāmas 

un jaunu klientu piesaistes. 

Sabiedrības pakļautība riskiem 

Sabiedrība ir pakļauta valūtas kursa svārstību riskam, jo sabiedrības aizņemtie līdzekļi ir  EUR, 

savukārt norēķini notiek latos. Kā arī sabiedrību ietekmē Latvijas ekonomiskais stāvoklis kopumā un 

tūrisma nozares sezonalitāte. 

Filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs 

Sabiedrībai nav filiāles vai pārstāvniecības ārvalstīs. 

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām 

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi 

ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu. 

Nākotnes perspektīva 

Ņemot vērā, ka ekonomiskā situācija Latvijā kopumā un tai skaitā tūrismā vēl nav līdz galam 

atkopusies, turpināsim realizēt iepriekšējo gadu veiksmīgo pieredzi ārzemju tūristu piesaistē. 

Popularizēsim jaunos piedāvājumus un turpināsim attīstīt viduslaicīgo piedāvājumu klāstu, kas ir mūsu 

atšķirība no pārējām Latvijas pilīm un muižām. 

Darbs pie sabiedrības mājas lapas pilnveidošanas un attīstīšanas ievērojami uzlabos informācijas 

pieejamību par sabiedrības pakalpojumiem un atpūtas iespējām Jaunpils pilī un tās apkaimē. 

 

 Valdes locekle: Daiga Osīte 
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11.Revidenta ziņojums par 2012.gada Jaunpils novada domes 

finanšu pārskatu. 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA „AUDIT ADVICE”, licences Nr. 134, 2013.gada 

30.aprīlī sniegusi Revīzijas ziņojumu vadībai par Jaunpils novada pašvaldības 2012.gada finanšu 

pārskata revīzijas rezultātiem. 

Ziņojums vadībai ir sagatavots lietošanai tikai personām, kam uzticēta Jaunpils novada 

pašvaldības pārvalde, un nav paredzēts trešajām personām. 
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12. Jaunpils novada domes lēmums par 2011.gada un 2012. gada 

saimniecisko pārskatu 
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