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1 Jaunpils novada domes 
priekšsēdētājas uzruna 

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. 2013.gada pašvaldību vēlēšanās Jaunpils novada domē ievēlēti 9 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, muzejs un amatu māja. 

Sociālos jautājumus risina Sociālais dienests un Bāriņtiesa. Kopš 2013.gada septembra pašvaldībā ir 

pieņemts darbā izpilddirektors. 

Aizvien mērķtiecīgāk tiek  veidota vietas pievilcība un Jaunpils novads popularizēts kā labākā vieta, 

kur dzīvot, mācīties, strādāt, audzināt bērnus, atpūsties, nodarboties ar uzņēmējdarbību, apmeklēt un 

baudīt dabas unikalitāti un kultūrvēsturisko mantojumu.  

Plānošanas dokumenti un attīstības aktivitāšu realizācija tiek veikta balstoties uz trim pašvaldības 

lietotāju grupām -vietējie iedzīvotāji, apmeklētāji un uzņēmēji.   

2016.gads salīdzinājumā ar iepriekšējiem budžeta gadiem bija pietiekami labs. Finanses pietika 

pamatvajadzībām, varēja veikt nelielus remontdarbus un finansēt nelielus projektus. 

Pašvaldība veicina iedzīvotāju pašiniciatīvas - darbošanos biedrībās, atbalsta projektu īstenošanu, 

sniedzot līdzfinansējumu. 

2016.gadā turpinājām apgūt ES struktūrfondu finansējumu, kā arī valsts investīciju finanses, 

nodrošinot pašvaldības teritorijas ilgtspējīgu attīstību.  

Domes priekšsēdētāja: Ligita Gintere 
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2. Jaunpils novads 

2.1. Novada teritorija 

 1.attēls 

 2.attēls  

 

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

Novada platība – 209 km2 

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2016. – 2484 

Novada teritoriālās vienības : 

Jaunpils pagasts 

Viesatu pagasts 
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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. 

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 Rūšu strauta un Bikstupes satekas apgabalā izveidots dzirnavu dīķis 

-11,3ha. Viesatās – dzirnavezers uz Viesatas upes, 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 gandrīz 40% no kopējās teritorijas. 

Novada teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļš P104 Tukums – Auce, tuvākā automaģistrāle A9 

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 AS “Jaunpils pienotava”. “Jaunpils pienotavas” pamatdarbības veids 

ir piena produkcijas ražošana un realizācija. Kopš Jaunpils Pienotava ir meitas uzņēmums LPKS „Piena ceļš” 

(2008.) , attīstībā tiek investēti līdzekļi, kā rezultātā veikta ražošanas ēku rekonstrukcija, uzstādītas jaunas 

un modernas ražošanas iekārtas, uzceltas jaunas gatavās produkcijas un palīgmateriālu noliktavas. Ar 

2012.gadu “Jaunpils pienotava” darbību veic paplašinātā ražotnē. Svarīgākā eksporta valsts līdz 2014.gada 

augustam bija Krievija, taču pēc Krievijas valdības noteiktā pilnā importa aizlieguma noteikšanas arī piena 

produktiem, uzņēmumam nācās daudz piestrādāt pie jaunu eksporta tirgu meklēšanas. 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. Kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē veiksmīgi darbojas arī uzņēmumi SIA “Saules koka 

amatnieks” un SIA “Amberland Wood” kopš 2015.gada. Tūrisma pakalpojumiem novada teritorijā ir 

nozīmīgs potenciāls, un šie pakalpojumi var dot lielāku ieguldījumu ekonomikas attīstībā, veicinot vietējo 



 

 © Jaunpils novada dome, 2017 

 7 

uzņēmējdarbību un radot jaunas darba vietas. 2016.gadā novada teritorijā lielākais tūrisma nozares 

uzņēmums ir Jaunpils pašvaldības SIA “Jaunpils pils”,  bez šī aktivākie - “Amatu māja”, SIA “Niedru lija”, 

viesu nams “Bramaņi”,  pirts un makšķērēšanas piedāvājumi “Struteles “Avotiņi””. Ar saistošiem 

piedāvājumiem tūrisma apritē iesaistās biedrība “7 balles”, lauku mājas “Rogas”.  Vairāki uzņēmēji veiksmīgi 

uzsākuši mājražošanu, t.i., ZS “Arāji” – gaļas izstrādājumu ražošana, Veronika Smirnova – siera ražošana, 

rokdarbnieces – austu, adītu, tamborētu, pērļotu u.c. izstrādājumu ražošanu un pārdošanu. 2016.gada 

nogalē regulāru darbību katra mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā  uzsāka Jaunpils mājražotāju tirdziņs 

“Radīts Jaunpilī”  

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). 2013.gada nogalē lasītājiem tiek nodots nozīmīgs Jaunpils un novada kultūrvēstures pētījums 

– grāmata “Jaunpils muižas un muižiņas”, kura autore ir vēsturniece Inta Dišlere, bet tās tapšanā lielu 

ieguldījumu devušās Jaunpils muzeja darbinieces. Grāmatas izdošanu finansēja Jaunpils novada dome. 

Sagatavota informācija par Atmodas laika norisēm Jaunpilī grāmatai ”Cerētais un sasniegtais”, līdztekus 

sagatavojot ceļojošo izstādi „Atmodas laiks Jaunpilī”. 2014. gadā kā nozīmīgākos pētnieciskā darba 

rezultātus var minēt izdevuma “Latvijas novadu dārgumi” ietvaros publikācija “Jaunpils novada dārgumi” 

un sagatavots manuskripts “Struteles pelēkie baroni”. 2015. gadā tika izdoti divi ļoti svarīgi izdevumi par 

Jaunpils novada vēsturi - “Struteles pelēkie baroni”- autore Maija Kovaļenko  un “Jaunpils teikas” – atjaunots 

un papildināts izdevums. 

Jaunpils novadā ir Jaunpils vidusskola, kurā 2015./2016.gadā mācās 318 audzēkņi un strādā 33 

skolotāji. Pie skolas ar 2009.gadu darbību uzsācis PII „Zemenīte”, kuru apmeklē 33 audzēkņi. 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. Vispārējās vidējās izglītības programmā ir 

iekļauts priekšmets „Tūrisma komerczinības” un papildus stundas angļu valodai. Skolēni var saņemt 

konsultācijas karjeras izglītībā. Skolēniem ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.  Skola 

piedāvā plašu un daudzpusīgu interešu izglītības programmu – koris, aerobika, pirmās palīdzības pulciņš, 

tautas dejas,kā arī darbojas darbojas gan mazpulki, gan jaunsargi. 

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 un no jauna izveidotā Amatu 

māja.  Novadā ir plašs kultūras pasākumu kopums. Šeit darbojas divi tautas deju kolektīvi, jauktais koris, 

vairāki bērnu ansambļi, pensionāru ansamblis, folkloras ansamblis, līnijdeju grupas un audēju pulciņš. 

Daudz un dažādas kultūras aktivitātes notiek arī skolā. 
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Novadā ir Sporta nams, kurā intensīvi noris dažādas sporta aktivitātes. Visa gada garumā notiek 

dažādas spartakiādes un sacensības. Populārākais sporta veids – basketbols. Pašvaldība iesaistās  

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: 

- 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 2016.gadā ir 31 biedrība. 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, kopš 2011.gada Jaunpils 

novada dome rīkoja ikgadējo projektu konkursu “Darām paši”, kā arī ar līdzfinansējumu atbalstīja biedrību 

projektus LEADER programmā un citu fondu finansētās programmās. Kopš 2015.gada Jaunpils novada 

dome ir Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli” biedrs, kuras ietvaros mazo projektu īstenotāji 

piedalās kopējā projektu vērtēšanā un apbalvošanā. 

Novada teritorija ir 209 km2, no tās: 

52% – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 

39% – meži,   

0,9% – purvi,  

2,4% – ūdens klātas teritorijas, 

1,5% – apbūve 

1,2% - zeme zem ceļiem 

3% - pārējā zeme. 

 

2.2. Novada iedzīvotāji 
 

Jaunpils novada iedzīvotāji 2012.- 2016.gadā 

1.tabula 

               Jaunpils pagasts 

 2012. 

gads 

2013. 

gads 

2014. 

gads 

2015. 

gads 

2016. 

gads 

Līdz darba spējas vecumam 293 321 311 315 321 

Darba spējas vecumā 1520 1491 1481 1435 1395 

Pēc darba spējas vecuma 459 463 459 458 451 

KOPĀ 2272 2275 2251 2208 2167 
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 Viesatu pagasts 

 2012. 

gads 

2013. 

gads 

2014. 

gads 

2015. 

gads 

2016. 

gads 

Līdz darba spējas vecumam 108 62 58 58 55 

Darba spējas vecumā 298 296 292 280 269 

Pēc darba spējas vecuma 65 65 64 69 62 

KOPĀ 471 423 414 407 386 

 

 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Jaunpils novadā 2012. – 2016.g. 

1.diagramma 
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3. Jaunpils novada dome 

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

novada pašvaldības nolikuma pamata. 

 

3.1. Jaunpils novada domes sastāvs 
Pēc 2013 .gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām domē darbojas 9 deputātu sastāvā: Ligita Gintere, 

Dace Adiņa, Jānis Krūmiņš, Velga Pavlovska, Raivis Pranis, Aigars Jakovels, Raivo Altenburgs, 

Kaspars Leimanis, Ēriks Strautiņš. 

2015. gada 27. martā deputāta pienākumus beidza pildīt Aigars Jakovels. Ar 2015.gada 23.aprīlī 

apstiprināja Gunta Nikolajeva deputāta mandātu. 

 3.attēls 

Jaunpils novada domes deputāti 2015.gada decembrī. No kreisās puses:R.Altenburgs,  

Ē.Strautiņš, J.Krūmiņš, V.Pavlovska, P.Baranovskis (izpilddirektors), L.Gintere, M.Petrova 

(galv.grāmatvedes v.i.), K.Leimanis, G.Nikolajevs, D.Adiņa,  
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3.2. Jaunpils novada domes pārvalde                                                                                                    
1.shēma 

 

Attīstības

komiteja

Finanšu

komiteja

Izglītības, kultūras, sporta un
sociālo lietu komiteja

Komitejas

Vēlēšanu

komisija

Administratīvā

komisija

Iepirkuma
komisija

Dzīvokļu
komisija

Nekustamā īpašuma

vērtēšanas komisija

Nekustamā īpašuma

izsoles komisija

Administratīvo
aktu strīdu komisija

Lauksaimniecības zemju darījumu komisija

Dzīvokļu privatizācijas komisija

Medību koordinācijas

 komisija

Komisijas

Kanceleja

Grāmatvedības un

finanšu nodaļa

Attīstības nodaļa

Viesatu pagasta

parvalde

Dzimtsarakstu
nodaļa

Būvvalde

Labiekārtošanas

nodaļa

Pašvaldības policija

Sabiedrisko attiecību
un tūrisma nodaļa

Autotransporta

nodaļa

Jaunpils sporta nams

Viesatu feld�šeru -

vecmāš�u punkts

Jurgu feld�šeru -
vecmāšu punkts

Bērnu dienas

centrs "Zemenīte"

Jaunpils vidusskola

Sociālais
dienests

Bāriņtiesa

Iestādes

Jaunpils kultūras
nams

Viesatu kultūras

nams

Jaunpils

bibliotēka

Viesatu

bibliotēka

Muzejs

Jaunpils TIP

Pašvaldības aģentūra
"Jaunpils"

SIA „Jaunpils pils”

SIA „Jaunpils komunalā

saimniecība"

Komercsabiedrības

Izpilddirektors

Priekšsēdētājas vietnieks

Domes priekšsēdētāja

Jaunpils novada dome



 

 © Jaunpils novada dome, 2017 

 12 

Domes sēdes 

Domes sēdēs apstiprina pastāvīgajās komitejās pieņemtos lēmumu projektus.  2016.gadā 

notikušas 11 novada domes sēdes, apstiprināti 202 lēmumi. Informāciju par Domes sēdē pieņemtajiem 

lēmumiem  publicē laikrakstā “Jaunpils Vēstis” un   lēmumus izvērstā veidā   domes mājas lapā 

www.jaunpils.lv. Sēžu audio ieraksti domes mājas lapā www.jaunpils.lv tiek publicēti no 2015. gada 

augusta. Ar domes sēdes lēmumiem manuālā veidā var iepazīties  domes kancelejā. 

Finanšu komiteja  

Komitejas priekšsēdētāja L.Gintere, komitejas locekļi: V.Pavlovska, J.Krūmiņš, K.Leimanis, 

G.Nikolajevs, Ē.Strautiņš. 2015.gadā novadā notika 12 komitejas sēdes, t.sk.  4 apvienotās sēdes 

ar Attīstības komiteju un 1 ar Attīstības un Izglītības, kultūras , sporta un sociālo lietu komitejām. 

Svarīgākie  Finanšu komitejas jautājumi bija par pašvaldības budžetu: iepriekšējā gada budžeta izpilde, tekošā gada 

budžeta izpilde, budžeta grozījumi un jaunā gada budžeta plānošana. Komitejā izskatīja dažādus jautājumus par:  

pašvaldības un pašvaldības iestāžu gada pārskatiem, par aizņēmumu  ņemšanu, Saistošo noteikumu un iekšējo 

normatīvo dokumentu apstiprināšanu,    Jaunpils vidusskolas audzēkņu un  skolotāju apbalvošanu par sasniegumiem 

2015./2016. mācību gadā,   pašvaldībai piederošo īpašumu privatizāciju, atsavināšanu, iegādi un  iznomāšanu, nokavēto 

nodokļu piedziņu bezstrīdus kārtībā,  par 2016. gada projektu konkursu „Darām paši”,  apbalvošanu LR proklamēšanas 

98. gadadienā,  par pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm,  finansējumu dažādām saimnieciskajām 

aktivitātēm , par struktūrvienības „Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa” izveidošanu, struktūrvienību 

„Ugunsdzēsības un glābšanas dienests” un „Jurģu feldšeru – vecmāšu punkts”  darbības pārtraukšanu u.c. jautājumiem.   

Attīstības komiteja  

Komitejas priekšsēdētāja K.Leimanis, komitejas locekļi: L.Gintere, G.Nikolajevs, R.Pranis. 2016.gadā novadā 

notikušas 2 komitejas sēdes,  4  apvienotās sēdes ar Finanšu komiteju un 3 apvienotās ar Finanšu un Attīstības 

komitejām. 

Komiteja katru gadu sastāda  tekoša gada darba plānu, kurā paredz izskatīt un izvērtēt attiecīgo jomu, par, kuru 

atbildīga komiteja.   

2016. gadā komiteja izskatīja dažādus jautājumus par: zemes ierīcības projektu izstrādi, to apstiprināšanu zemes 

vienību sadali un jaunu īpašumu reģistrāciju, zemes platību precizēšanu ,  detālplānojumu izstrādi, iekšējiem 

normatīvajiem dokumentiem  un saistošajiem noteikumiem, publisko gada pārskatu, attīstības programmas investīciju 

plāna aktualizāciju, par izmaiņām ielu un ceļu sarakstā, pašvaldības nekustamajiem īpašumiem ( dzīvojamais, 

nedzīvojamai fonds , zemes) un to apsaimniekošanu, profesionālās pilnveides izglītības programmu „Tūrisma 

pakalpojumu sniegšanā” izveidi, par  Jaunpils parka  tehniskā projekta izstrādi, Saistošo noteikumu un iekšējo normatīvo 

dokumentu apstiprināšanu, u.c. jautājumiem. 

 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komiteja 

Priekšsēdētājs R. Altenburgs , komitejas locekļi: D.Adiņa, V.Pavlovska,  Ē.Strautiņš. 2016. gadā novadā notikušas 4 

komitejas sēdes, un  3 apvienotās sēdes  ar Finanšu un Attīstības komiteju, 1 ar Attīstības komiteju  

Komiteja katru gadu sastāda  tekoša gada darba plānu, kurā paredz izskatīt un izvērtēt attiecīgo jomu, par, kuru 

atbildīga komiteja.  

Būtiskākie komitejā izskatītie jautājumi 2016. gadā par: pašvaldības iestāžu un struktūrvienību budžeta izpildi  un 

nākamā gada budžeta projektiem, Saistošo noteikumu un iekšējo normatīvo dokumentu apstiprināšanu,    

Komitejas deputāti  2016.  gadā klātienē apmeklēja SIA „Jaunpils Jaunā aptieka” ,  Ģimenes ārsta A.Puzaka 

ģimenes ārsta praksi,  Sociālo dienestu, Sporta namu, vanģēliski luterisko draudzi.,  
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Administratīvā komisija  

Komisijas priekšsēdētāja L.Gintere, komisijas locekļi: D.Adiņa, V.Pavlovska, Ē.Strautiņš, 

R.Altenburgs. 

2016.gadā notikušas 8 administratīvās komisijas sēdes, kurās izskatīti 18 administratīvie protokoli. 
Administratīvi sodītas 13 personas. 
 

▪ Par Jaunpils novada saistošo noteikumu nr.9 „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā” 
neievērošanu – 2 personas; 

▪ pēc LAPK 202.panta sodītas 2 personas; 
▪ pēc LAPK 51.panta otrās daļas sodītas 1 persona; 
▪ pēc LAPK 173.panta 2.daļas sodītas 3 personas; 
▪ pēc LAPK 106.panta 1.daļas sodītas 3 personas; 
▪ pēc LAPK 171.panta sodīta 1 persona; 
▪ pēc LAPK 58.panta sodīta 1 persona. 
 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Jaunpils pagasta padomē ir izveidotas vēl šādas 

komisijas un valdes: 

Būvvalde: priekšsēdētājs E.Samušenoks 

komisijas locekļi: P. Baranovskis, V.Zīverte, G.Jubiņš, Z.Mielava, Ē.Strautiņš 

 

Dzīvokļu komisija: priekšsēdētāja L.Gintere 

komisijas locekļi: P.Baranovskis, G.Jubiņš, Ē.Strautiņš, Z.Mielava 

Notikušas 10 komisijas sēdes, izskatīti 25 iesniegumi 

Iepirkumu komisija: priekšsēdētājs P.Baranovskis 

 komisijas locekļi: P.Baranovskis, Z.Mielava, G.Jubiņš, A.Jakovels, Ē.Strautiņš 

2016. gadā iepirkumu komisija Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā veikusi 1 

būvdarbu iepirkumu (līgumcena EUR 30314 bez PVN), 3 piegādes iepirkumus (līgumcena EUR 13348 bez 

PVN), 4 pakalpojumu iepirkumus (līgumcena EUR 109193 bez PVN), 5 iepirkumu procedūras izbeigtas bez 

rezultāta. 

 
Vēlēšanu komisija: priekšsēdētāja V.Rasa 

komisijas locekļi: Z.Arika, B.Rasa, E.Liepiņa, L.Pavlova, A.Labsvārde, V.Koškins 

2016.gadā nenotika neviena Vēlēšanu komisijas sēde 

Administratīvo aktu strīdus komisija: priekšsēdētāja L.Gintere, komisijas locekļi D.Adiņa, P.Baranovskis 

2016.gadā nenotika neviena Administratīvo aktu strīdus komisijas sēde 

Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisija: priekšsēdētāja L.Gintere, komisijas locekļi ,Z.Mielava, 

A.Līvmane, K.Leimanis 

Notikušas 4 sēdes. Izskatīti 10 jautājumi, kuros 7 nekustamajiem īpašumiem tika noteiktas 

nosacītās cenas. 

Nekustamo īpašumu izsoles komisija: priekšsēdētāja L.Gintere 

komisijas locekļi P.Baranovskis, Z.Mielava, A.Līvmane, K.Leimanis, A.Jakovels 
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Notikušas 7 izsoles komisijas sēdes. Izsolēs atsavināti 2 nekustamie īpašumi un 1 nomas tiesības. 

Dzīvokļu privatizācijas komisija: priekšsēdētājs P.Baranovskis 

 komisijas  locekļi: Z.Mielava, R.Altenburgs, J.Krūmiņš, Ē.Strautiņš 

2016.gadā nenotika neviena Dzīvokļu privatizācijas komisijas sēde 

Lauksaimniecības zemju darījumu izvērtēšanas komisija: priekšsēdētāja Z.Mielava 

komisijas locekļi: P.Baranovskis, Dz. Krastiņa, R.Altenburgs, R.Pranis 

Notikušas 9 sēdes; 

Izskatīti un pieņemti pozitīvi lēmumi par 13 darījumiem  

 

Medību koordinācijas komisija: priekšsēdētājs P.Baranovskis  

komisijas locekļi: Mednieku apvienības pārstāvis   A. Birģelis, LAD pārstāvis U.Kalps, VMD pārstāvis I. Šneiders, PVD 

pārstāve S. Eisaka, Meža īpašnieku apvienības pārstāvis S. Upenieks,Lauksaimnieku apvienības  pārstāvis. 

2016.gadā nenotika neviena Administratīvo aktu strīdus komisijas sēde 

 

3.3. Jaunpils novada domes iestādes un struktūrvienības 

Jaunpils novada domes administrācija  

Novada pašvaldības funkciju izpildi un darbību atbilstoši pašvaldības nolikumam un Domes 

lēmumiem nodrošina administrācija, ko vada Domes iecelts izpilddirektors Pēteris Baranovskis no 

2013.gada 2.septembra, kā arī citas pārvaldes (administrācijas) amatpersonas, iestāžu (nodaļu, dienestu 

un citu struktūru) vadītāji un darbinieki.  

Jaunpils novada administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu 

izpildi, kā arī tās organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. 

Administrācijas struktūrvienības ir (skat.1.shēmu): 

Kanceleja; 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

Attīstības nodaļa; 

Dzimtsarakstu nodaļa; 

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa 

(izveidota ar 02.02.2016. domes 

lēmumu) 

Labiekārtošanas nodaļa; 

Pašvaldības policija; 

Būvvalde; 

Jaunpils sporta nams; 

Jurģu feldšeru-vecmāšu 

punkts(27.12.2016. dome pieņēma  

lēmumu par struktūrvienības darbības 

pārtraukšanu); 

Viesatu pagasta pārvalde; 

Viesatu feldšeru-vecmāšu punkts; 

Autotransporta nodaļa; 

Ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests(25.02. 2016. pieņēma lēmumu 

par struktūrvienības likvidēšanu, 

funkcijas deleģēja Jaunpils brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju biedrībai) 

. 

Pašvaldība izveidojusi iestādes: 

Jaunpils vidusskola: 

Bērnu dienas centrs “Zemenīte” 

Jaunpils novada Sociālais dienests; 

Jaunpils novada bāriņtiesa. 
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Pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir pašvaldības aģentūra p/a 

“Jaunpils ”  

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

✓ pašvaldības SIA „Jaunpils komunālā saimniecība”; 

✓ SIA „Jaunpils pils”; 

✓ SIA „Tukuma slimnīca”; 

✓ SIA ,,Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ,,Piejūra””. 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

✓ Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

✓ Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijā; 

✓ Latvijas Piļu un muižu asociācija; 

✓ Biedrībā „Kandavas partnerība”; 

✓ Biedrībā „Latvijas pašvaldību Mācību centrs”. 

Ita Lapsa  
Jaunpils novada Domes Kancelejas vadītāja 

  

3.4. Lietvedība 
 

Jaunpils novada dome veic dokumentu pārvaldību, nodrošinot savu darbības dokumentēšanu 

atbilstoši pašvaldības funkcijām un uzdevumiem. Pašvaldībā ir jaukta tipa lietvedība un 

dokumentēšana. Daļa lietvedības un dokumentēšanas procesu veic struktūrvienība Kanceleja , daļu 

katra struktūrvienība vai darbinieks patstāvīgi. Par Domes dokumentu pārvaldību atbildīgs ir Dome 

priekšsēdētājs. Par lietvedības darba organizāciju, noteikumu ievērošanu atbild Kancelejas vadītājs. 

Par arhīvā nodoto dokumentu pārvaldību atbild ar domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināts 

darbinieks.  

Personīgu atbildību par lietvedībā esošiem dokumentiem uzņemas Domes darbinieki un 

struktūrvienību vadītāji atbilstoši sava darba specifikai. Dokumentu pārvaldību reglamentē Noteikumi 

Nr.5 „Par dokumentu pārvaldību Jaunpils novada Domē”. Tie nosaka, ka dokumentu pārvaldība ir 

pašvaldības vadības joma, kas nodrošina dokumentu radīšanu, saņemšanu, reģistrēšanu, klasifikāciju, 

sistematizāciju, izvērtēšanu, kontroli, glabāšanu un pieejamību līdz nodošanai glabāšanā Valsts arhīvā, 

kā arī to dokumentu iznīcināšanu, kuriem nav arhīviskā vērtība. 

Domē lietojamo dokumentu grupas un veidi: 

- Organizatoriskie dokumenti: saistošie noteikumi, nolikumi, noteikumi, instrukcijas, 

ieteikumi u.tml. 

- Rīkojuma dokumenti: pamatdarbības jautājumos, par personāla jautājumiem, par 

komandējumiem. 
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- Personāla dokumenti: darba līgumi, amatu apraksti, amatu saraksti, rīkojumi. 

- Sarakstes dokumenti: vēstules, elektroniskās vēstules, iesniegumi. 

- Faktus fiksējoši dokumenti: protokoli, akti, izziņas, uzziņas, pārskati. 

- Līgumi: Saimnieciskie un sadarbības līgumi, par savstarpējiem norēķiniem, būvniecības, 

būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvprojektu līgumi, telpu nomas līgumi, 

patapinājuma līgumi aizdevuma līgumi, zemes nomas līgumu u. tml. 

- Grāmatvedības dokumenti, Būvvaldes dokumenti 

Jaunpils novada Domē tiek izmantota elektroniskā dokumentu uzskaites sistēma EDUS. EDUS sistēma 

nodrošina Domes dokumentu un informācijas reģistrāciju un pārvaldību. Sistēma nodrošina visa veida 

esošo dokumentu, datņu un saistītās informācijas saglabāšanu. EDUS sistēma piedāvā pilna cikla 

dokumentu vadību un uzturēšanu, lai taupītu uzņēmuma līdzekļus un darbinieku laiku. Izmantojot šo 

sistēmu: samazinās darbs ar papīra dokumentiem, mazāka iespēja dokumentus nozaudēt vai sabojāt, 

nav nepieciešams kopēt dokumentus vairākos eksemplāros, katrs lietotājs, atbilstoši piešķirtajām 

piekļuves tiesībām, var apstrādāt dokumentu sistēmā. 

Dokumenti tiek veidoti un uzglabāti organizācijas lietu nomenklatūrai atbilstošos reģistros, savukārt 

katram lietotājam ir pieejami tikai atļautie un darbam nepieciešamie reģistri. EDUS sistēma ļauj 

dokumentus savstarpēji sasaistīt, piemēram, saņemtajam dokumentam pievienot saiti uz nosūtīto 

atbildes dokumentu. Ar dokumentu veiktās darbības ir viegli izsekojamas, jo ikvienas izmaiņas tiek 

pierakstītas dokumenta kartiņas vēsturē. Pārskata un kontroles nolūkos iespējams iegūt dažādas 

atskaites par dokumentiem un ar tiem saistītajiem uzdevumiem. Ar valsts iestādēm sarakste notiek e-

vidē, dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.  

      Personāla dokumentu reģistrācija  un uzskaite tiek veikta programmatūrā KADRI. 

2016.gadā Jaunpils novada Domes EDUS sistēmā reģistrēto dokumentu skaits: 

Saņemtie dokumenti-962  

Nosūtītie dokumenti-524 

- Izziņas, uzziņas, atļaujas-119 

- Rīkojumi pamatdarbības jautājumos-28 

- Domes lēmumi-202 

- Līgumi-371 

- Saistošie noteikumi – 19 

- Iekšējie normatīvie dokumenti-15 

 

2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu samazinājies saņemto dokumentu skaits, palielinājies  domes 

pieņemto lēmumu un noslēgto līgumu skaits. 2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu procentuāli 

palielinājās elektronisko dokumentu skaits. 

% elektroniski saņemtie  2015. 49,37 

% elektroniski saņemtie  2016. 54,47 
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% Elektroniski nosūtītie 

2015. 24,85 

% Elektroniski nosūtītie 
2016. 34,35 

 

2016. gadā izstrādāts un apstiprināts Kancelejas nolikums, gada  nogalē  uzsākts process DIV 

(Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmas  integrācijas vide) ieviešanai,  apstiprināta 

dalība   Ventspils pilsētas  ERAF projekta „Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvadību 

vajadzībām” un Rīgas domes  ERAF projekta   „Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības 

risinājums” īstenošanas aktivitātēs. 

Ita Lapsa  
Jaunpils novada Domes Kancelejas vadītāja 

 

VPVKAC ( Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs)  

 

4.attēls 

2016. gada 1. martā Jaunpils novada Jaunpils pagastā tika atvērts Valsts un pašvaldības vienotais 

klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). 

% elektroniski
saņemtie  2015.

% elektroniski
saņemtie  2016.

% Elektroniski
nosūtītie 2015.

% Elektroniski
nosūtītie 2016.
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Šādi centri novados tiek veidoti kopš 2015. gada, sadarbojoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai (VARAM) un pašvaldībām. Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbu 

koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

VPVKAC ir pieejami pašvaldības un noteiktie valsts iestāžu pakalpojumi, konsultācijas par valsts 

iestāžu pakalpojumiem, palīdzība e-pakalpojumu lietošanā, praktiska palīdzība darbā ar datoru, internetu 

un eID viedkartes lasītāju, kā arī informāciju par tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, 

to darba laikiem un pakalpojumu pieteikšanas kārtību. 

Jaunpils novada VPVKAC 2016. gadā 10 mēnešos veikti 162 pakalpojumi un konsultācijas.  

2.diagramma 

VPVKAC sniegto pakalpojumu un konsultāciju skaits 

 

 

VPVKAC sniegto pakalpojumu un konsultāciju skaits 
 

No visiem Jaunpils VPVKAC veiktajiem pakalpojumiem un konsultācijām 70% ir bijuši VSAA pakalpojumi, 

23% - VID pakalpojumi, 3% - dažādas konsultācijas.  

3.diagramma 

VPVKAC sniegto pakalpojumu īpatsvars 

 
 

Dina Ločmele 
VPVKAC vadītāja 
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3.5. Dzimtsarakstu nodaļa  
 

Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 2016. gadā ir veikti 23 dzimšanas reģistri,39 miršanas 
reģistri un 48 laulību reģistri, no kurām 4 laulības ir bijušas baznīcā.  

                                                                Dzidra Krastiņa  
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

  

3.6. Bāriņtiesa 
        Jaunpils novada bāriņtiesa darbojas atbilstoši Bāriņtiesu likumam un Jaunpils novada 

pašvaldības 2009.gada 30.septembrī apstiprinātajam Bāriņtiesas nolikumam, tās darbību finansē 

pašvaldības Dome.  Jaunpils novadā bāriņtiesa gādā par nepilngadīgu bērnu vai pieaugušu personu ar 

rīcībspējas ierobežojumu tiesību un interešu aizsardzību, un, tā kā novadā nav notāra, tad bāriņtiesa sava 

novada teritorijā veic arī notariālās darbības, t.i., apliecina fizisku personu parakstus, sagatavo pilnvaras, 

sastāda līgumus, raksta nostiprinājuma lūgumus Zemesgrāmatai, (ja darījuma summa nepārsniedz EUR 

8537,00). 2016.gadā bāriņtiesa veikusi 140 notariālās darbības (par 19 vairāk kā iepriekšējā gadā), pavisam 

kopā iekasējot valsts nodevas 907,82 euro apmērā, kas ieskaitītas pašvaldības budžetā.  

       Ikdienā bāriņtiesā strādā priekšsēdētāja Aija Labsvārde (pilnu slodzi) un bāriņtiesas priekšsēdētāja 

palīgs Vija Rasa (0,7 slodzes), bet bāriņtiesas locekles Ineta Miķelsone, Marta Grīnfelde un Dzidra Krastiņa 

atlīdzību saņem par faktiski nostrādātajām stundām. Bāriņtiesas locekle Zita Krūmiņa 2016.gadā atradās 

bērna kopšanas atvaļinājumā, pēc kura plāno darbību bāriņtiesā izbeigt.  

      Pārskata gadā bāriņtiesas lietvedībā ir bijušas 78 lietas, no jauna ierosinātas 13 lietas. Informāciju par 

nepilngadīgo bērnu lietām bāriņtiesa saglabā elektroniski Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas 

sistēmā (NPAIS), nākotnē valstī plānots izveidot arī elektronisku Aizgādnības informācijas sistēmu, kurā 

vienuviet būtu pieejama informācija par bāriņtiesu aizgādnības lietām. Savā darbā bāriņtiesa izmanto 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra un Iedzīvotāju Reģistra datus, kā arī Zemesgrāmatu 

informāciju.  

        Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un lēmumus pieņem koleģiāli. Pārskata gadā bāriņtiesa 

pieņēmusi 35 lēmumus, tostarp – divos gadījumos lēmums par bērna izņemšanu no ģimenes pieņemts 

vienpersoniski. Pārtraucot vecākiem aizgādības tiesības, bāriņtiesai ir pienākums nodrošināt bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam ārpusģimenes aprūpi, pirmkārt, ģimeniskā vidē, tādēļ izvērtējam potenciālos 

aizbildņus starp bērna radiniekiem, ja piemērotu ģimeni neizdodas atrast, tad meklējam brīvu vietu 

audžuģimenē, ja brīvu vietu nav, atliek ievietot bērnu institūcijā. Pārskata gadā nācies vienu bērnu izņemt 

no audžuģimenes un ievietot bērnu namā. Ir pieņemti arī citi ar bāriņtiesas kompetenci saistīti lēmumi - 

piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par bērnu uzturēšanu tam vecākam, kurš faktiski 

gādā par bērniem, lemts par atļaujas sniegšanu vecākam izīrēt bērnam piederošu dzīvokli nepilngadīgā 

bērna interesēs, tad vēl – pieņemti lēmumi par uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē (dažādu iemeslu dēļ 

– divi audžubērni adoptēti, viens audžubērns sasniedzis pilngadību, konstatētas nesamierināmas 

domstarpības audžuvecāku un audžubērna starpā, viens audžubērns atgriezies pie vecākiem, kuriem 

atjaunotas aizgādības tiesības), kā arī lemts par atļaujas sniegšanu četriem ārpusģimenes aprūpē esošiem 

bērniem vasaras brīvdienās ciemoties pie vecākiem. Tā kā dažkārt ārpusģimenes aprūpē esošos bērnus 
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viesprogrammu ietvaros uzaicina ciemoties viesģimenēs ārzemēs, tad pārskata gadā pieņemti lēmumi par 

atļaujas sniegšanu šķērsot valsts robežu un uzturēties viesģimenē sešiem bērniem – trim audžuģimenē 

esošiem bērniem, trim no bērnunama. Neviens bāriņtiesas lēmums Administratīvajā rajona tiesā nav 

pārsūdzēts. 

        Novadā ir 7 personas, kam ar tiesas spriedumu ir ierobežota rīcībspēja un ir iecelts aizgādnis. Viņu 

darbību pārrauga bāriņtiesa, pārbaudot aizgādnībā esošo personu dzīves apstākļus, viņu tiesību un interešu 

ievērošanu. Saskaņā ar Civillikuma 364.1 pantu, ik pēc septiņiem gadiem aizgādnim jāsniedz prasība tiesā, 

lai izvērtētu personai noteikto rīcībspējas ierobežojuma apjomu. Šogad, pārskatot Tukuma rajona tiesā 

vienas aizgādnībā esošas personas lietu, noteiktais rīcībspējas ierobežojums saglabāts, un aizgādnis turpina 

darbu.  

       Pagājušā gadā ārpusģimenes aprūpē atradās 33 novada bērni, 16 bērni aizbildņu ģimenēs, 11 bērni 

audžuģimenēs, 6 bērni institūcijā, 14 no šiem bērniem ir adoptējami jeb juridiski brīvi, t.i., viņu vecākiem 

ir atņemtas aizgādības tiesības, bet ar pārējo bērnu vecākiem tiek turpināts sociālais darbs, lai viņu bērni 

varētu atgriezties ģimenē. Bāriņtiesa sadarbojas ar Apvienotās Karalistes bērnu tiesību aizsardzības 

iestādēm, iegūstot nepieciešamo informāciju par bērnu tiesību un interešu nodrošinājumu, jo divi mūsu 

novada bērni pastāvīgi dzīvo aizbildnībā radu ģimenē Lielbritānijā.     

       Bāriņtiesa pieprasa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai un izsniedz bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai, pagājušajā gadā izsniegtas 5 apliecības. 

       Pavisam bāriņtiesā 2016.gadā saņemtas 255 korespondences, izskatīti 33 iesniegumi, sniegtas 255 

atbildes un iniciatīvas vēstules.  

       Šobrīd valstī tiek turpināta deinstitucionalizācijas plāna īstenošana, kuras mērķis -  samazināt bērnu 

skaitu aprūpes iestādēs, vienlaikus veicinot alternatīvus ārpusģimenes aprūpes pasākumus – aizbildnību un 

audžuģimeņu kustību.   Patlaban Jaunpils novadā aktīvas ir 13 audžuģimenes un 10 aizbildņu ģimenes, bet 

bāriņtiesa regulāri aicina iedzīvotājus apgūt apmācības kursu un kļūt par audžuģimeni vai adoptētāju, vai 

aizbildni, lai bez vecāku gādības palikušajiem novada bērniem būtu iespēja dzīvot un augt ģimeniskā vidē, 

paliekot savā novadā un nezaudējot saikni ar ģimeni un radiniekiem.  

 Aija Labsvārde 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja                                                                           

                     

3.7. Jaunpils novada attīstības plānošana 

 2016.gadā turpinās darbs pie pašvaldības attīstības programmas izpildes. Pašvaldības budžets tiek 

plānots, pamatojoties uz Jaunpils novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam plānotajiem 

uzdevumiem un prioritātēm 2016.gadam. 2016.gadā veikta Attīstības programmas uzraudzība – 

izvērtēšana, kā arī Investīciju plāna izstrāde- aktualizācija 2017.- 2018.gadam.  

2016.gadā uzsākta detālplānojuma izstrāde pašvaldības īpašumā “ĀBEĻDĀRZS”, veicot četru 

apbūves gabalu projektēšanu. 

Vija Zīverte 
Attīstības nodaļas vadītāja 
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3.8.ES  un valsts budžeta realizējamie un īstenotie projekti 
 

2015. un 2016.gadā īstenotie ES projekti pašvaldībā 

2.tabula 

 Finansējuma 

avots 

Kopējās 

izmaksas 

EUR 

Iesniedzējs Projekta 

nosaukums 

Projekta aktivitātes Īstenošanas 

laiks 

1. ELFLA 361 303,81 Jaunpils 

novada 

dome 

Valsts nozīmes 

ūdensteces Rūšus 

strauts 

rekonstrukcija 

Rūšu strauta gultnes 

rekonstrukcija posmā no 

Tukuma ielas tilta līdz 

Mesteru ielas tiltam, 

Bikstupes gultnes 

rekonstrukcija pie satekas ar 

Rūšu strautu, hidrotehniskās 

būves – slūžas rekonstrukcija 

11.03.2013.-

20.10.2015. 

2. Valsts 

budžets 

9000,00 Jaunpils 

novada 

dome 

Bērnu rotaļu 

laukuma izbūve 

Viesatu ciemā un 

Levestes ciemā 

Bērnu rotaļu iekārtu iegāde 

un uzstādīšana Viesatu 

ciemā Birzītē un Levestes 

ciemā pie sporta laukuma. 

27.01.2016.-

31.12.2016. 

3.  ESF  9 385,20 Jaunpils 

novada 

dome 

“Proti un dari” Projekta mērķis ir motivēt 
un aktivizēt 15-29 gadus 

vecus jauniešus, kuri 

nemācās, nestrādā vai 
neapgūst arodu un nav 

reģistrēti Nodarbinātības 
valsts aģentūrā (NVA) kā 

bezdarbnieki. Tāpat projekta 
mērķis ir veicināt šo jauniešu 

iesaisti izglītībā, tai skaitā 

aroda apguvē, Jauniešu 
garantijas pasākumos, kurus 

īsteno NVA un 
Valsts  izglītības attīstības 

aģentūra, un nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā. 

 

07.07.2016.-
31.10.2018.  

2017. gadā īstenojamie projekti 

3.tabula 

 Finansējuma 

avots 

Kopējās 

izmaksas 

EUR 

Iesniedzējs Projekta 

nosaukums 

Projekta aktivitātes Īstenošanas laiks 

1. Valsts 

budžets 

20 000,00 Jaunpils 

novada 

dome 

Sporta 

infrastruktūras 

pārbūve pie 

Jaunpils 

vidusskolas 

Skolas sporta 

infrastruktūras pārbūves 

tehniskā projekta izstrāde 

un pārbūves veikšana. 

13.04.2017.-

31.12.2017. 
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2.  ELFLA 

LEADER 

programma 

24658.65 Jaunpils 

novada 

dome 

Podiņu krāsns 

restaurācija un 

iekļaušana 

Jaunpils 

muzeja 

ekspozīcijā 

Projekts paredz Jaunpils 
muzeja telpā veikt 
restaurāciju 19.gadsimta 
vēsturiskajai krāsnij. Uz šo 
brīdi šī telpa būs pirmā 
muzejā un pilī, kas tiks 
iekārtota atbilstoši tās 
agrākajai muižas laika 
funkcijai un papildināta ar 
atbilstošu izziņas 
materiālu. 

 

10.11.2016.- 

31.08.2018. 

3. ELFLA 

LEADER 

programma 

108353.00 Jaunpils 

novada 

dome 

Teritorijas 

"Pasta dīķis" 

labiekārtošana 

Šī projekta ietvaros 
paredzēts 1,25 ha platībā 
veikt labiekārtošanas 
darbus Jaunpils centrā 
teritorijā, kura robežojas 
ar autoceļu P104, 
Levestes ielu un Pils ielu, 
veicot Pasta dīķa tīrīšanu, 
gājēju celiņu tīkla un 
apgaismojuma izveidi gar 
Levestes ielu un dīķi. Šī 
projekta ietvaros plānots 
veikt dīķa tīrīšanu 5358 
m2 platībā, izbūvēt gājēju 
celiņus ar bruģa segumu 
330 m2 apjomā. 

 

10.11.2016.- 

30.11.2018. 

4. ELFLA  51720.80 Jaunpils 

novada 

dome 

Meliorācijas 

sistēmas 

pārbūve 

Jaunpils 

novada 

pašvaldībai 

piederošajās 

un valdījumā 

esošajās zemēs 

"Levestes krasti" un 
"Piesaules" zemes 
gabalos paredzēts grāvja 
pārbūve nodrošinātu 
ūdens ātrāku novadīšanu 
no lauksaimniecības 
zemes, drenāžas sistēmas 
pārbūve novērsīs 
kolektoru bojājumus, 
piesērējumus un lokālo 
drenu zaru defektu 
novēršanu. Nodrošinās 
lauksaimniecības zemes 
gruntsūdeņu 
pazemināšanu un 
pārpurvošanās pazīmes 
vietās, kur sistēmas 
nedarbojās. 

21.12.2016.- 

30.11.2018. 

5.  ESF  9 385,20 Jaunpils 

novada 

dome 

“Proti un dari” Projekta mērķis ir 
motivēt un aktivizēt 15-29 

gadus vecus jauniešus, 
kuri nemācās, nestrādā vai 

neapgūst arodu un nav 

07.07.2016.-
31.10.2018.  
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reģistrēti Nodarbinātības 
valsts aģentūrā (NVA) kā 

bezdarbnieki. Tāpat 

projekta mērķis ir veicināt 
šo jauniešu iesaisti 

izglītībā, tai skaitā aroda 
apguvē, Jauniešu 

garantijas pasākumos, 

kurus īsteno NVA un 
Valsts  izglītības attīstības 

aģentūra, un nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā. 

 

6. EK 

Erasmus+ 

programma 

59 092  Lielbritānijas 

organizācija 

Dacorum 

CVS, 

Jaunpils 

novada 

dome – 

sadarbības 

partneris 

“Mācīšanās 

mūža garumā= 

kvalitatīvas 

aktīvās 

novecošanas 

garants” 

(“Quality 

Learning 

Experience = 

Quality Active 

Ageing”) 

Sadarbojoties ar 

Lielbritānijas organizāciju 

Dacorum CVS, ir 

izstrādājusi un kā partneris 

piedalās Erasmus+ 

programmas īstenotajā 

projektā “Quality Learning 

Experience = Quality 

Active Ageing”, ko 

līdzfinansē Eiropas 

Savienība. Projekts ir 

Erasmus+ Stratēģiskās 

partnerības pieaugušo 

izglītības un mācību jomā. 

Projekts tiks realizēts 

sadarbojoties septiņām 

Eiropas Savienības 

dalībvalstīm – Latvijai 

(Jaunpils), Lielbritānijai 

(Hemel Hempstead), 

Bulgārijai (Sofija), Grieķijai 

(Atēnas), Itālijai (Roma), 

Lietuvai (Kauņa) un 

Spānijai (Granada), 

sniedzot iespēju dalīties 

pieredzē un zināšanās, lai 

apzinātu kā dažādas idejas 

iespējams īstenot praksē. 

 

01.10.2016.- 
01.03.2019.  

7. EK 

Erasmus+ 

programma 

 Lielbritānijas 

organizācija 

Dacorum 

CVS, 

Jaunpils 

novada 

dome – 

sadarbības 

partneris 

Radošas 

partnerības 

iniciatīvas 

jauniešu 

atbalstam 

(“Creative 

Partnership 

Initiative to 

Empower 

Young People”) 

Projekta mērķis ir atbalstīt 

jaunatnes jomās 

strādājošo profesionālo 

attīstību, lai ieviestu 

jauninājumus un uzlabotu 

jaunatnes darba kvalitāti. 

Kā arī nostiprināt sinerģiju 

un pāreju starp formālo, 

neformālo izglītību, 

profesionālo apmācību, 

01.02.2017. – 
31.01.2018. 
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 nodarbinātību un 

uzņēmējdarbību, dodot 

iespēju jauniešiem īstenot 

savu potenciālu, attīstīt 

karjeru, izglītību, veselīgu 

dzīvesveidu un kļūt par 

aktīviem un atbildīgiem 

pilsoņiem. Apmācību 

kurss Jaunpils novadā no 

3.līdz 11.jūnijam  

Dalībnieki:  divi pārstāvji 

no katras partnervalsts – 

UK, Polija, Kipra, Itālija, 

Latvija, Rumānija  - 

jaunatnes darbinieki,  

pašvaldību, NVO vai 

sporta klubu darbinieki vai 

brīvprātīgie.  

 

8. ESF 30 659  Jaunpils 

novada 

dome 

Vesels Jaunpils 

novadā  

Uzlabot pieejamību 

veselības veicināšanas un 

slimību profilakses 

pasākumiem Jaunpils 

novada iedzīvotājiem, jo 

īpaši teritoriāli, 

nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam 

pakļautajiem 

iedzīvotājiem, īstenojot 

vietēja mēroga 

pasākumus 

– veselības dienas novadā, 

veselības- sporta dienas 

Jaunpils vidusskolā, 

projektu nedēļu saistītu ar 

veselības veicināšanas 

pasākumiem, veselības 

nometnes pusaudžiem, 

maznodrošinātām 

ģimenēm, iedzīvotāju 

grupa 54+. 

31.05.2017.- 
31.12.2019. 

9.  Intereg  

Estonia-

Latvia 

30 000 Kurzemes 

plānošanas 

reģions, 

Jaunpils 

novada 

dome- 

partneris 

Revival of 

industrial 

heritage for 

tourism 

development 

Atjaunojot Jaunpils ūdensdzirnavu 

iekārtas, izveidot jaunu tūrisma 

piedāvājumu – programmu 
individuāliem apmeklētājiem un 

grupām- ceļš no grauda līdz gardai 
maltītei ar līdzdarbošanos tās 

pagatavošanā. 

Iekļaut šo piedāvājumu kopējā 
tūrisma piedāvājumā – industriālā 

mantojuma objektu iekļaušana 
tūrisma attīstībai. 

01.05.2017.- 
30.04.2019.  
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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. 

Biedrībā „Latvijas pašvaldību Mācību centrs” 

Uzņēmuma mērķis - pašvaldību darbinieku apmācību rīkošana, pieredzes apmaiņas organizēšana, 

starpniecība un cita darbība.  

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē (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. 

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. 

  

Pašvaldības līdzfinansējums biedrību īstenotajiem projektiem 2015. un 2016.gadā  

4.tabula 

 

   Biedrība  Projekta nosaukums Līdzfinansējums 

EUR 

Fonds/finansējums 

1. Pensionāru 

biedrība 

„Jaunpils” 

Mūžu dzīvo, mūžu mācies 640,29 Borisa un Ināras 

Teterevu fonds 

4. Jaunpils RAC 

„Rats” 

"Vides izglītības nometne Jaunpils 

vidusskolas 4.-5.klases skolēniem 

"Koks un ūdens"” 

468,75 Latvijas vides 

aizsardzības fonds 

Kopā 1820,47  

 

 

 

Jaunpils novada domes projektu konkurss „Darām paši” 

Kopš 2011.gada Jaunpils novada dome organizē mazo projektu konkursu novada biedrībām 

„Darām paši”.  Kopš 2015.gada Jaunpils novada dome ir pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli” 

biedrs. 
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Programmas „Darām paši ” 2015. gada projektu konkursa rezultāti 

5.tabula 

Npk Biedrība Projekta nosaukums 

Finansējums 

Kopā Domes Līdzfinansējums 

1 Vīgriezes 
Taciņas un mīlestības 

akmens jaunā elpa 
1143.2 710 433.2 

2 
B-ba „Baltais laimes 

lācis” 

Ar sausām kājām līdz 

mīlestības akmenim 
992.97 585 407.97 

3 
Kamene 

 
Esi radošs – piedalies! 445.83 370 75.83 

4 
Dzīves un veselības 

skola dabā 
Veselības skola dabā 540.35 434.37 105.98 

5 
B-ba „Dzīpars” 

 
Darbosimies kreatīvi 846.96 696.96 150 

6 B-ba „Optimisti” 

„Dzīļu” mājas ieejas durvju 
nojumju jumtu un dēlīšu 

nomaiņa pie balkona sienas 
mājai. 

814.65 589.05 225.6 

7 
Pensionāru biedrība 

„Jaunpils” 
Atver sirdi priekam 957 710 247 

8 

Jaunpils novada 

brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju 
biedrība 

Ugunsdzēsējs, nevis 

garāmgājējs 
883.3 592.9 290.4 

9 
Jaunpils 

ev.lut.baznīca 

Bruģēta stāvlaukuma 

izveide iepretim 

Jaunpils baznīcai 

1169.56 710 459.56 

10 
Biedrība „Tērces” 

 
Mūsmājas -4 850 660 190 

11 B-ba „Dzintars A” 
Nost ar „Sūnu ciemu-

2’ 
950.59 648 302.59 

12 B-ba „Tālavas 2014” 
Daudzdzīvokļu mājas 
„Tālavas” abu kāpņu 

telpu remonts. 

944.44 661.21 283.23 

  Kopā 10538.85 7367.49 3171.36 

 

Programmas „Darām paši ” 2016. gada projektu konkursa rezultāti 

6.tabula 

Npk Iesniedzējs Projekta nosaukums 

Finansējums 

Kopā Domes Līdzfinans 

1. 
Pensionāru biedrība 

„Jaunpils” 
Mēs - mazbērniem 1081.61 735.08 346.53 

2. 
Dzīves un veselības 

skola dabā 
Saspēle 762.13 609.70 152.43 
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3. 
Jaunpils baznīcas 

atbalsta biedrība 

Jaunpils baznīcas 

bukleta sagatavošana 

un izdošana 

990.00 750.00 240.00 

4. B-ba „Optimisti” 

„Dzīļu” mājas ziemeļu 

fasādes  dēlīšu 

nomaiņa. 

922.67 728.86 193.81 

5. NK “Jaunpils” 

Biebrības NK “Jaunpils” 

materiāltehniskās 

bāzes uzlabošana 

1112.56 750,00 362,56 

6. Biedrība “Tērces” “Mūsmājas” 5 1500.00 750.00 750.00 

7. Biedrība “Rosmes” 

Pamatu hidroizolācijas 

sistēmas izveide 

daudzdzīvokļu mājā 

“Rosmes” 

1477.00 750,00 727,00 

8. “Levestes spicie” 

Klaiņojošos kaķu 

kontroles ieviešanas 

pasākumi 

951.82 750.00 201.82 

9. Kultūras laboratorija Rotaļu prieks! 937.50 750.00 187.50 

10. Ūdensroze Cep un vāŗi, ēd ar kāri! 937.00 750.00 187.00 

11. Jaunpils RAC “Rats” Gudrais laucinieks 1224.88 750.00 474.88 

 KOPĀ  11897.17 8073.64 3823.53 
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4. Jaunpils novada domes budžets 

Pamatbudžeta izpilde 2015.- 2016.gadā un apstiprinātais 2017.gada budžets 

7. tabula 

Gads 2015.g., EUR 2016.g., EUR 2017.g., EUR plāns  

Ieņēmumi 3645612 2948534 2585376 

Izdevumi 3259297 2791357 2581933 

 

 

4.1. Pamatbudžeta izpilde 2015.-2016. gadā un apstiprinātais 

2017.gada budžets  
8. tabula 

 Ieņēmumi   2015. – 2017. gads 

IEŅĒMUMI 

2015.g., 

EUR 

2016.g., 

EUR 

2017.g. EUR 

plānots 

1.Nodokļu ieņēmumi 1342649 1377305 1585321 

     1.1 .Ienākuma nodokļi 1089582 1116805 1340014 

     1.2. Īpašuma nodokļi 245204 260500 237807 

     1.3. Dabas resursu nodoklis 7863 7111 7500 

2. Nenodokļu ieņēmumi 371908 90008 5324 

2.1. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 0 0 

2.2. Valsts (pašvaldību) nodevas   3246 3618 3630 

2.3. Naudas  sodi un sankcijas 150 187 200 

2.4. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 352 973 1494 

2.5. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) nekustamā īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas 
368160 85230 

 

0 

3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 52902 39864 36805 

4. Transferti 1003219 997824 803499 

4.1.Valsts budžeta transferti 950975 948650 754499 
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4.1.1. Pašvaldību  saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti 

no valsts budžeta 
856748 846992 

652841 

4.1.2. Pašvaldību speciālajā budžetā saņemtie valsts budžeta 

transferti un mērķdotācijas 
94227 101658 

101658 

4.2. Pašvaldību budžeta transferti 52244 49174 49000 

5. Ziedojumi un dāvinājumi 4693 3080  

6. Saņemti aizņēmumi no Valsts kases 671214 65014  

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 199027 368901 154427 

KOPĀ IEŅĒMUMI 3645612 2948534 2585376 

 

Analizējot 4. diagrammu var novērot, ka nodokļu ieņēmumi no 2015. gada līdz 2017.gadam turpina 

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

novada iedzīvotāju samaksātais iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Lielākie nodokļu maksātāji novada budžetā 

2016. gadā ir bijuši AS „Jaunpils pienotava”, Jaunpils novada dome, SIA „Joži”, AS „LIS Jaunpils”,  SIA 

„Ēnavas”, AS „Zentenes lauksaimnieks” un ZS „Īves”.  

 

Jaunpils novada domes budžeta ieņēmumi 2012.-2017.( plānots) 

4.diagramma 

 

 

  3.diagrammā, skatot kopējos budžeta ieņēmumus, redzams, ka 2016.gadā, salīdzinot ar 

2015.gadu, samazinājusies budžeta ieņēmumu daļa, ko galvenokārt veido ieņēmumu no pašvaldības 

nekustamā īpašuma pārdošanas. Palielinājušies nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 

un saņemtie transferti samazinājušies.   
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Jaunpils novada domes budžeta ieņēmumu procentuālais sadalījums 2016.gadā 

5.diagramma 

 

 

5. diagrammā attēlots 2016.gada budžeta ieņēmumu procentuālais sadalījums pa nodokļu veidiem. Lielu 

īpatsvaru novada budžeta ieņēmumos veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 43% no kopējiem 

novada budžeta ieņēmumiem .  

Lielāko īpatsvaru novada domes ieņēmumu kopbudžetā veido nodokļu maksājumi – 53%. 

Ievērojamu daļu veido arī saņemtie transferti, 2016.gadā tie ir 39% (valsts budžeta transferti-EUR 948650, 

pašvaldību budžeta transferti - EUR 49174). Transfertos ietilpst mērķdotācijas skolotāju algām, piešķirtās 

valsts 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. 2016. gadā šie ieņēmumi sastāda 10% no 

kopējiem budžeta ieņēmumiem. 

2016.gadā saņemti aizņēmumi no Valsts kases EUR 65014 apmērā (2015.gadā – EUR 671214). 

Aizņēmumi saņemti ar mērķi iegādāties nekustamo īpašumu “Jaunpils dzirnavas” un ielu apgaismojuma 

izbūvei Viesatu pagastā. 

Latvijā starp pašvaldībām tiek realizēta finanšu izlīdzināšana, un pēc kopējās finanšu 

nepieciešamības aprēķiniem Jaunpils pašvaldība saņem dotācijas no finanšu izlīdzināšanas fonda. 

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam izmanto pašvaldību izdevumus raksturojošus kritērijus 

— no pašvaldību darbības neatkarīgus statistikas rādītājus: iedzīvotāju skaitu, bērnu skaitu vecumā no 0 

līdz 6 gadiem, bērnu skaitu vecumā no 7 līdz 18 gadiem, cilvēku skaitu, kuru vecums pārsniedz darbspējas 

vecumu, pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros. 

 
 

 

 

43%
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 Nenodokļu ieņēmumi

Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

Transferti

Saņemti aizņēmumi no
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 © Jaunpils novada dome, 2017 

 31 

Jaunpils novada domes budžeta izdevumi 2015. – 2017.gads 

9. tabula 

IZDEVUMI 2015.g.,EUR 2016.g.,EUR 
2017.g.,EUR 

plānots 

1.Izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 
  

 

1.1. Vispārējie valdības dienesti 288251 358701 311756 

1.2. Sabiedriskā kārtība un 

drošība 
53677   66407 60822 

1.3. Izglītība 788378 838441 729620 

1.4. Veselība 6046 6748  

1.5. Sociālā aizsardzība 484098 294708 321587 

1.6. Pašvaldības teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošana 
607115 344374 319091 

1.7. Atpūta, kultūra un reliģija 445118 476119 413088 

1.8. Ekonomiskā darbība  323377 268560 248013 

1.9. Vides aizsardzība 6336 4585 24059 

1.10.Saņemto aizņēmumu 

atmaksa 
256901 132714 153897 

KOPĀ IZDEVUMI 3259297 2791357 2581933 

 

 6.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. 2015. gadā atvēlētais finansējums izglītībai sastāda 24% no kopējiem domes 

izdevumiem, 2016.gadā – 28%.  

Sadaļā atpūta, kultūra un reliģija atspoguļots 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 2016.gadā ir EUR 476119 un sastāda 16% no domes 

izdevumiem un ir par 2% lielāks salīdzinot ar 2015.gadu. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 

izlietotais finansējums 2016.gadā sastāda 12% no kopējiem izdevumiem. Šie izdevumi ietver ES 

līdzfinansēto projektu īstenošanas izdevumus, kā arī izdevumus, kuri saistīti ar pašvaldības īpašumu 

īpašumtiesību sakārtošanu.  
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10% no domes izdevumiem veido izdevumi vispārējiem valdības dienestiem. Lai sniegtu kvalitatīvus 

pakalpojumus iedzīvotājiem un veiktu visas likumā noteiktās funkcijas, darbu izpildei tiek piesaistīti 

iespējami labākie speciālisti. 

Sociālajai aizsardzībai 2016. gadā tērēti 13% no kopējā domes budžeta.  

Ekonomiskajai darbībai atvēlētais finansējums 2016. gadā sastāda 10% no domes izdevumiem.  

Ekonomiskā darbība ietver autoceļu uzturēšanu, tīrīšanu, greiderēšanu utt., izdevumus autotransportam - 

skolēnu pārvadājumiem, autobusu remontiem, šoferu algām u.c., kā arī būvvaldes vadītāja algu.  

6.diagramma 

Jaunpils novada domes budžeta izdevumu procentuālais sadalījums 2016.gadā 

 

 

4.2.  Speciālā budžeta izpilde 2014.-2015.gadā un apstiprinātais 

2016.gada budžets 
10.tabula  

  2015.g. 

EUR 

2016.g. 

EUR 

2017.g. plānots 

EUR 

1. Nodokļu ieņēmumi 7 336 7863 7500 

1.1. Dabas resursu nodoklis 7 336 7863 7500 

2. Valsts budžeta transferti 89 724 94227 101658 

2.1. Pašvaldību speciālajā budžetā 

saņemtie valsts budžeta 

transferti un mērķdotācijas 

89 724 94227 101658 

 Kopā  97 060 102 090 109 158 
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Autoceļa fonda līdzekļu izlietojums 2015. – 2017.(plānots) 

11.tabula 

 2015. gads 2016. gads 2017. gads plānots 

Veiktie darbi Darbu 

apjoms, EUR 

Darbu 

apjoms,EUR 

Darbu apjoms, 

EUR 

Ceļu un ielu būvprojektēšana  9336 15500 

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 32666 41723 43628 

Ceļu un ielu periodiska uzturēšana 

(atjaunošana) 

17996 48224 49468 

Ceļu un ielu būvniecība    

Ceļu un ielu pārbūve 39218   

Pārējie izdevumi – pamatlīdzekļu 

iegāde, uzturēšana  

18015 12935 7077 

KOPĀ 107895 112218 115673 

           

Novada ceļu kopgarums ir 131,41 km. No tā: ielas – 12,59 km,  B grupas ceļi – 41,50 km un C 

grupas ceļi – 77,32 km. Salīdzinot ar 2015. gadu 2016. gadā ceļu uzturēšanai izlietots par EUR 4323 vairāk.  

Veikti plānveidīgi ceļu remontdarbi, grāvju rakšana, seguma uzlabošana, sezonas uzturēšanas un 

kopšanas darbi. Izbūvēts apgaismojums Viesatu ciemata centrā gar ceļu V-1153. Darbi veikti izmantojot 

Valsts kases aizdevuma līdzekļus. 

2016.gadā uzsākta grants ceļu pārbūves projektu izstrāde. Ceļam Struteles veikals-Vagas, Auziņas 

–Dziras, Dzelmes-Saldenieki, Ķimsīši-Straumēni veikta bojāto posmu grants seguma atjaunošana. Ceļam 

uz Puduriem novākts apaugums un atjaunoti grāvji. 

Atjaunota melnā seguma virskārta posmā Jaunpils-Teikas. Veikta ciematu ielu pretputekļu apstrāde ar 

reaģentu CaCl.   

 

4.3.Pārskats par budžeta izpildi ziedojumiem un dāvinājumiem. 
12.tabula 

Ieņēmumi 2015.g. EUR 2016.g. EUR 

Ziedojumi un dāvinājumi 4693 3080 

Izdevumi   

Ziedojumi un dāvinājumi 4735 718 
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4.4.Jaunpils novada domes aizņēmumi un galvojumi 
 

Jaunpils novada domes  saistību apjoms uz 01.01.2017. 

 13. tabula 
A

iz
d

e
v

ē
js

 

Mērķis 
Parakstīša

nas datums 

Atmaksas 

termiņš 

 

Aizņēmu

ma 

summa, 

EUR 

Parāds uz 

pārskata                 

perioda 

 sākumu 

01.01.2016 

Parāds 

uz 

pārskata         

perioda              

beigām 

31.12.2016. 

Valsts kase 
Jaunpils vidusskolas 

renovācijas 2. un 3. 

kārta 

14.12.2012. 20.01.2024. 186681 
 

104334 

 

91688 

Valsts kase Jaunpils vidusskolas 

renovācijas 2.kārta 
14.12.2012. 20.12.2023. 284574 

 

159362 

 

139442 

Valsts kase 
Tukuma slimnīcas 

ķirurģiskā korpusa 

renovācija 

11.11.2009. 20.05.2033. 75906 
 

56510 

 

   53277 

Valsts kase 

Kvalitatīvai 

dabaszinātņu 

apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes 

nodrošināšana  

Jaunpils vidusskolā 

14.12.2012. 20.11.2024. 91589   11730 10426 

Valsts kase Ceļa rekonstrukcija 

Jaunpils pagastā 
14.12.2012. 20.11.2024. 41997 4405 3916 

Valsts kase 

 Viesatu kluba 

rekonstrukcijas 

darbi un atpūtas 

vietas 

labiekārtošana 

14.12.2012. 20.06.2025. 69381    28116 25156 

Valsts kase 
Pamatpakalpojumu 

uzlabošana Jaunpils 

pagastā 

14.12.2012. 20.06.2025. 48691   17194 15385 

Valsts kase Ceļu rekonstrukcija 

Jaunpils pagastā 
08.07.2010. 20.06.2025. 124473 50306 50306 

Valsts kase Pamatpakalpojumu 

uzlabošana Viesatās 
23.12.2010. 20.10.2025. 158444 31270 31270 

Valsts kase 
Mesteru ielas 

rekonstrukcija 

Jaunpilī 

08.09.2011. 20.07.2026. 142555 
 

37377 

 

37377 

Valsts kase 

Gājēju celiņa un 

ielas apgaismojuma 

izbūve Jaunpilī 

1.kārta 

28.09.2011. 20.04.2026. 136193 
 

48231 

 

48231 
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Valsts kase 
Teritorijas Jaunkalni 

labiekārtošana 

Jaunpilī 

16.11.2011. 20.07.2026. 37275   7884 7884 

Valsts kase 

Pašvaldību 

autonomo funkciju 

veikšanai 

nepieciešamā 

transporta iegāde 

27.03.2012. 20.03.2017. 74749   18853 3770 

Valsts kase 
Tukuma slimnīcas 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

27.03.2012. 20.03.2017. 12745   3362 681 

Valsts kase 

Pašvaldību 

autonomo funkciju 

veikšanai 

nepieciešamā 

transporta iegāde 

22.05.2012. 20.05.2017. 29048   9668 3208 

Valsts kase 

Pašvaldības 

autonomo funkciju 

veikšanai 

nepieciešamā 

transporta iegāde 

20.05.2013. 20.05.2018. 17074   9490 5694 

Valsts kase 

Pašvaldības 

autonomo funkciju 

veikšanai 

nepieciešamā 

transporta iegāde 

20.11.2013. 20.11.2020. 89772   64143 51315 

Valsts kase 

Datoru un 

prezentācijas 

tehnikas iegāde 

Jaunpils vidusskolas 

vajadzībām 

28.01.2014. 20.01.2019. 42666   27742 19206 

Valsts kase 

Pašvaldības 

autonomo funkciju 

veikšanai 

nepieciešamā 

transporta 

(traktora) iegāde 

28.01.2014. 20.01.2021. 50872   38157 30889 

Valsts kase 

Mūsdienīgas skaņas 

un gaismas 

aparatūras iegāde 

un uzstādīšana 

Jaunpils novada 

kultūras namā 

24.02.2014. 20.02.2024. 24145   7929 7929 

Valsts kase 

Energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Jaunpils vidusskolas 

ēkā 

14.04.2014. 20.03.2029. 136699   80719 80719 
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Valsts kase 
Mēbeļu iegāde 

Jaunpils vidusskolas 

vajadzībām 

16.05.2014. 20.05.2024. 41826 37434 33030 

Valsts kase 

Meliorācijas sistēmu 

rekonstrukcija 

Jaunpils novada 

pašvaldībai 

piederošās un 

valdījumā esošās 

zemēs 

16.05.2014. 20.05.2029. 72006   36559 33900 

Valsts kase 
Jaunpils vidusskolas 

telpu vienkāršota 

rekonstrukcija 

18.06.2014. 20.06.2029. 228712   212976 197200 

Valsts kase 

Pašvaldības 

autonomo funkciju 

veikšanai 

nepieciešamā 

transporta 

(automašīnas) 

iegāde 

29.01.2015. 20.01.2022. 28210   28210 23709 

Valsts kase 

Pašvaldības 

autonomo funkciju 

veikšanai 

nepieciešamā 

transporta 

(autobusa) iegādei 

18.05.2015. 20.05.2022. 53044 53044 46684 

Valsts kase 

SIA “Tukuma 

slimnīca” 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

prioritārā investīciju 

projekta 

“Datortomogrāfa 

iegāde” īstenošanai 

18.06.2015. 20.06.2020. 17414 17414 17414 

Valsts kase 

ELFLA projekta 

“Meliorācijas 

sistēmu 

rekonstrukcija 

Jaunpils pagasta 

īpašumos Rūšu 

strauta lejtecē” 

īstenošanai  

21.07.2015. 20.07.2025. 323735 200987 200987 

Valsts kase 

Projekta “Jaunpils 

novada pašvaldības 

Sociālā dienesta 

ēkas vienkāršota 

atjaunošana ar 

lietošanas veida 

maiņu” īstenošanai 

21.07.2015. 20.07.2025. 200293 200293 200293 
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Valsts kase 

Projekta “Vides 

pieejamības 

nodrošināšana 

Jaunpils pils 

tualetēs” 

īstenošanai 

21.07.2015. 20.07.2025. 48518 48518 48518 

Valsts kase 

Prioritārā investīciju 

projekta 

"Nekustamā 

īpašuma "Jaunpils 

dzirnavas" 

iegāde"īstenošanai 

13.04.2016. 20.04.2026. 34700 0 34700 

  Valsts kase 

Prioritārā investīciju 

projekta 

"Ieluapgaismojuma 

izbūve Jaunpils 

novada Viesatu 

pagasta Viesatu 

ciemā"īstenošanai 

07.12.2016. 20.11.2026. 30314 0 30314 

       

KOPĀ    2967511 1652217 

 

1584518 

 

 

 

Pārskats par galvojumiem 

14.tabula 
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Latvijas 

Attīstības 

finanšu 

institūcija 

„Altum”  

Pils 

remontam un 

pamatlīdzek-

ļu iegādei 

SIA 

Jaunpils 

pils 

08.06.2004 25.05.2024. 116675 58543 56548 

Latvijas 

Attīstības 

finanšu 

institūcija 

„Altum” 

Sporta nama 

remontam 

SIA 

Jaunpils 

pils 

08.06.2004

. 

25.05.2024. 33466 4891 1991 
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Swedbank Projekta 

„Sadzīves 

atkritumu 

apsaimniekoš

ana Piejūras 

reģionā 

Latvijā” 

īstenošana 

SIA AAS 

Piejūra 

20.05.2010

. 

11.06.2028. 62182 43213 40170 

KOPĀ     212323 104652 98709 

 

 

4.6. Jaunpils novada domes kapitāla vērtība un paredzētās tā 

izmaiņas 
  

Uz 01.01.2016.  pašvaldības kapitāldaļas sadalās sekojoši: 

✓ Pašvaldības SIA „ Jaunpils KS” EUR 178157; 

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

✓ SIA „ Tukuma slimnīca” –EUR 237283; 

✓ SIA „ Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „ Piejūra” EUR 126; 

 

Uz 31.12.2015. pašvaldības kapitāldaļas sadalās sekojoši:  

✓ Pašvaldības SIA „Jaunpils KS” EUR 167996 

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

✓ SIA „Tukuma slimnīca” EUR 237283 

✓ SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” EUR 126 

  

  

 

4.7. Jaunpils novada domes nekustamā īpašuma novērtējums un 

struktūra 
 

Apkopoti dati par Jaunpils novada pašvaldības bilancē esošajiem nekustamajiem īpašumiem pēc 

stāvokļa uz 2015.gada 31.decembri un 2016.gada 31.decembri. Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai 

piekritīgās zemes apjoms 2016. gadā salīdzinājumā ar 2015.gadu ir samazinājies par 8.9 ha.  

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. 
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Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra pa lietojumu veidiem (ha) 
2015.gadā (VZD dati) 

15. tabula 

 Kopplat. LIZ Meži Krūmāji Purvi Zem 

ūdeņiem 

Pagalmi Ceļi Pārējās 

zemes 

Bilances 

vērtība 

EUR  

Īpašumā  176.8 95.2 6.6 1.7 3.2 33.9 17.4 2.3 16.5 199985 

Piekritīgā  393.6 143.2 31.7 28.8 0.5 7.8 33.8 121.9 25.9 401852 

Kopā  570.4 238.4 38.3 30.5 3.7 41.7 51.2 124.2 42.4 601837 

 
 

Pašvaldības īpašumā un pašvaldībai piekritīgās zemes struktūra pa lietojumu veidiem (ha) 
2016.gadā (VZD dati) 

16. tabula 

 Kopplat. LIZ Meži Krūmāji Purvi Zem 

ūdeņiem 

Pagalmi Ceļi Pārējās 

zemes 

Bilances 

vērtība 

EUR  

Īpašumā  224.9 125.5 6.7 3.7 3.2 34.9 19.4 2.8 28.7 239648 

Piekritīgā  336.6 104.8 31.6 24.7 0.4 7.9 30.6 121.9 14.7 334641 

Kopā  561.5 230.3 38.3 28.4 3.6 42.8 50 124.7 43.4 574289 

Salīdzinot ar novada teritorijas kopējo platību, kas sastāda 20938,0 ha ar pašvaldībai piederošo zemes 

kopplatību – 561.5 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 

(%) 2015.gadā 

7.diagramma 
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 Novada pašvaldības rīcībā visvairāk ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme (56%), ielas un ceļi 

(1%), pagalmi (9%). Lauksaimniecībā izmantojamā zeme atrodas ciematu centros, to izmanto 

daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji palīgsaimniecību uzturēšanai. 

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

vērtību latos 2015. un 2016.gadā. 

  

Jaunpils novada domes nekustamo īpašumu bilances vērtību EUR 2015. un 2016.gadā.  

17. tabula 

Īpašuma raksturojums 

 

Bilances vērtība EUR 

2015.g. 2016.g. 

Ēkas 2221691 2242533 

Būves 2326491 2246715 

Dzīvokļi 46447 50149 

 

Elīna Stūre, 

Galvenā grāmatvede p.i. 
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5. Komunikācija ar iedzīvotājiem  

Pārskata gadā viens no galvenajiem mērķiem ir nodrošināt iedzīvotāju informētību, komunikācijas 

uzlabošanu un atgriezeniskās saites veidošanu. Galvenie uzdevumi ir veidot un uzturēt pozitīvu 

Pašvaldības reputāciju, īstenot un pilnveidot komunikāciju ar sabiedrību, popularizējot Jaunpils  novadu 

un veicinot pozitīvu novada tēlu. 

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa pārskata gadā: 

 -plāno un koordinē Pašvaldības darbību sabiedrisko attiecību un informācijas jautājumos; 

-nodrošina Pašvaldības publicitāti, reklāmu, atpazīstamību, izmantojot dažādus informācijas aprites 

resursus; 

- nodrošina Pašvaldības publiskās informācijas pieejamību un kvalitāti, oficiālā viedokļa paušanu 

un informācijas izplatīšanu presē un citos masu informācijas līdzekļos, informē masu informācijas 

līdzekļus par aktualitātēm,  

-popularizē novada kultūras un izklaides pasākumu plānus; 

-veido komunikāciju un veicināt sadarbību starp Pašvaldību un ar to saistītajām auditorijām; 

-veic preses publikāciju analīzi; 

- nodrošināt līgumu par raidlaiku rezervēšanu izpildi; 

-veic sabiedriskās domas izpēti par Pašvaldības darbību un sniegtajiem pakalpojumiem; 

-nodrošina portāla www.jaunpils.lv satura veidošanu; 

-nodrošina laikraksta «Jaunpils  Vēstis» satura veidošanu un izdošanu; 

- veicina iekšējo komunikāciju Pašvaldībā; 

-veicina sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām,  

-nodrošina Pašvaldības oficiālo prezentāciju sagatavošanu; 

-nodrošina Jaunpils novada un Pašvaldības suvenīru un reprezentācijas priekšmetu sagatavošanu; 

-koordinē ārvalstu sadarbības kontaktus Pašvaldībā  

- veicina un koordinē sadarbības partneru kontaktus starp dažādām organizācijām; 

- sadarbībā ar citām Pašvaldības struktūrvienībām organizē ārvalstu vizītes un ārvalstu delegāciju 

uzņemšanu Pašvaldībā; 

-organizē un piedalās  projektos, kas veicina Pašvaldības un Jaunpils  novada tēla popularizēšanu 

nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī sekmē tūrisma jomas attīstību; 

-organizē darbu ar jaunatni pašvaldībā; 

-organizē sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus, nodrošinot veselīga dzīvesveida 

popularizēšanu sabiedrībā.  

Informācijas izziņošana Jaunpils novada iedzīvotājiem notiek galvenokārt sekojošos veidos: 

Laikraksts „Jaunpils Vēstis” . Jaunpils novada Dome vienu reizi mēnesī izdod informatīvo izdevumu 

„Jaunpils Vēstis” 950 eksemplāros. Avīzei 2015. gadā tiek mainīts dizains un forma. Tajā ir iekļautas 4 

krāsainas lapas. Formāts ir A 4, vidējais lappušu skaits 18. Šo avīzi novada iedzīvotāji saņem bez maksas, 

to nogādā katram novada iedzīvotājam pastkastītē. Avīze tiek sagatavota, tiražēta un izplatīta iespējami 

drīzākā laikā pēc  Domes sēdes, lai iedzīvotāji pēc iespējas ātrāk uzzinātu Domes sēdē nolemto un nākošā 



 

 © Jaunpils novada dome, 2017 

 42 

mēneša plānoto pasākumu norises laikus un saturu. Iedzīvotāju attieksme pret izdevumu ir pozitīva. Tā kā 

lauku teritorijās vecāka gadagājuma iedzīvotājiem nav pieejamas modernās informācijas tehnoloģijas, 

pašvaldības avīze ir vienīgais veids, kā uzzināt par novadā notiekošo. Aizvien vairāk tiek strādāts pie tā, lai 

avīzē ievietotā informācija būtu pēc iespējas pilnvērtīgāka un vizuāli pievilcīgāka, kā arī avīzes satura 

veidošanā tiek aicināti iesaistīties vietējie iedzīvotāji.  2016. gadā informatīvā izdevuma izdošanas 

izdevumi sastāda 6066,31 EUR, savukārt Latvijas Pasta pakalpojumi izdevuma piegādei katrā 

mājsaimniecībā 1031,36 EUR 

Mājas lapa www.jaunpils.lv  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, pakalpojumiem, attīstību, uzņēmējdarbību, iedzīvotāju līdzdalību, tūrismu, kā 

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

dokumenti. Mājas lapā ir sadaļas Veselīgā Jaunpils un Jauniešu Jaunpils, kurā tiek publicētas šo jomu 

aktualitātes. Viena no apmeklētākajām sadaļām ir galerija ar pasākumu fotoattēliem. Pārskata gada laikā 

lapu apmeklējuši gandrīz 20 tūkstoši unikālo apmeklētāju. Mājas lapas uzturēšanas izmaksas 2016. gadā 

853,68 EUR.  

 

Sociālie portāli 

Sociālie tīkli ir ērts un ātrs veids kā veidot ārējo komunikāciju ar apmeklētājiem. Mūsdienās tas 

ieņem vienu no svarīgākajām lomām informācijas nodrošināšanā, statistikas ziņā mājas lapa paliek otrajā 

vietā. 

Ar katru gadu aizvien populārāka un straujāka informācijas apmaiņa notiek sociālajos tīklos. Aktivitāte šajā 

jomā strauji pieaug ne tikai personīgajos profilos, bet arī uzņēmumu, organizāciju un iestāžu profilos. Arī 

Jaunpils pašvaldība ir mūsdienīga, jau vairākus gadus komunikācija ar iedzīvotājiem un apmeklētājiem 

notiek tieši sociālajos tīklos. Jaunpils sabiedrisko attiecību speciālists aktīvi strādā uz informācijas 

publicēšanu un novada vārda popularizēšanu, publicējot dažāda veida informāciju Jaunpils novada Domes 

publiskajos profilos.  Tas ne tikai nodrošina oficiālās informācijas nodošanu, bet dod iespēju dalīties ar 

iedzīvotāju sasniegumiem, piemēram sportā, kultūrā utt. Tas, ka ieguldītais darbs vainagojas ar 

panākumiem, redzams pēc sekotāju skaita pieauguma. 

Portāls Draugiem.lv  

Lai nodrošinātu ātru un efektīvu iedzīvotāju informēšanu, iedzīvotāju informēšanai un komunikācijai tiek 

izmantots Latvijā populārākais sociālais tīkls Draugiem.lv. Jaunpils novada Domei ir izveidots savs profils. 

Lapā sociālajā portālā draugiem.lv/Jaunpilsnovadadome;  

Visaktīvāk šo portālu izmanto sievietes vecumā no 30 līdz 56 gadiem , daudz mazāk vīrieši vecumā no 29 

līdz 56 gadiem. 

http://www.jaunpils.lv/
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No sekotājiem portālā 77% ir sievietes un 23% ir vīrieši. Lielākā daļa ir Jaunpils novada iedzīvotāji un 

reģionu sekotāju procentuālais sadalījums ir sekojošs: Rīga 25,82%, Tukums 11,93%, Jelgava 5,88%, 

Dobele 5,23%, Saldus 2,94, Jūrmala 2,61 u.c. Sekotāju skaits 2014. gadā -430, 2015. gadā- 764, savukārt 

2016. gadā -856.  

Analizējot statistiku,  var redzēt, kādas sadaļas iedzīvotāji apmeklē visvairāk. Pirmajā vietā galerijas, t.i. 

jaunākos fotoattēlus no novada pasākumiem, notikumiem, svētkiem, talkām, sapulcēm u.c. vidēji 

aplūko100 līdz vairākiem tūkstošiem lietotāju. Otrajā vietā skatījumi jaunumi, kas jauns domes darbā, 

novadā, kurus vidēji aplūko 100 līdz 3500 lietotāju, savukārt trešajā vietā ierindojas sadaļa Runā, kurā 

tiek ievietoti visi jaunumi un aktualitātes par domes darbu un notikumiem pašvaldībā, kā arī aktuālākā 

informācija no ministrijām, NVA,VID,  un citām iestādēm. Ar šo sadaļu vidēji iepazīstas 100 līdz 4000 

lietotāju. 

Sekotāju skaitam ir pozitīva tendence augt, taču aizvien stabilāku vietu informācijas apmaiņā ieņem 

portāls facebook.com un twitter.com.  

Mikroblogu vietne twitter.com 

 Mikroblogu vietnē twitter.com, lietotāja konts @jaunpilsnovads, sekotāji 2015. gada 1. janvārī bija 803, 

2015. gadā -926, savukārt 2016. gadā 1002. Jāmin, ka šo vietni vairāk apmeklē jaunieši un šis ir viens no 

ātrākajiem saziņas veidiem mūsdienu pasaulē. 

 

Sociālais portāls facebook.com/Jaunpilsnovadadome 

Lapā sociālajā portālā facebook.com/Jaunpilsnovadadome; portālā publicēto ziņu izlasa vidēji 100 līdz 

10000 cilvēku. Arī šī portāla auditorija pārsvarā ir jaunieši un vidēja vecuma iedzīvotāji. 2015. gada 

sākumā sekotāju skaits bija 198, gadu noslēdzot 285, taču 2016. gadā sekotāju skaits pieaug līdz 463.  

Kopējo sekotāju skaitu publiskajos profilos var aplūkot diagrammā Nr. 8. 

                          Sekotāju statistika sociālo tīklu portālos 

8.diagramma  



 

 © Jaunpils novada dome, 2017 

 44 

 

 

Sadarbība ar Latgales Reģionālo televīziju. 

2015. gadā tika uzsākta sadarbība ar Latgales reģionālo televīziju, veidojot ziņu sižetus par 

nozīmīgākajiem pasākumiem novadā. Visas pašvaldību lietotāja grupas pozitīvi vērtē šo sadarbību. 

Sižetus var redzēt kanālā TV 24, kā arī sociālajos tīklos, pašvaldības mājas lapā un kanālā You tube.  

Sižetu ieraksti DVD formātā datu nesējā tiek nodoti glabāšanā Jaunpils muzejā un kalpos kā vērtīgs 

vēstures mantojums nākamajām paaudzēm. Mēnesī tiek sagatavoti 2-4 sižeti.  Sižetu izmaksas 2016. 

gadā ir 3650,06 EUR 

 

Iedzīvotāju sapulces. 

Pārskata gadā novadā notika 6 sapulces: Jaunpils, Viesatu pagastā un ciemos: Levestē, Jurģos, Saulē, 

Strutelē. Lai informētu  par aktuālāko domes darbā, katru gadu pašvaldības darbinieki piedalās Jaunpils 

pensionāru biedrības gada kopsapulcē, Jaunpils vidusskolas Zinību dienas vecāku sapulcē, kā arī citos 

pasākumos.   
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                                                                  Iedzīvotāju sapulce                                          5.attēls 

 

Informatīvie stendi 

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

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

Informācijas lapas tiek izliktas arī vietējos veikalos un bibliotēkās. 

Darbība pasaules Jaunpiļu aliansē 

 

Lai veicinātu Jaunpils atpazīstamību un tūrisma nozares attīstību, Jaunpils 2012. gadā iestājās Pasaules 

Jaunpiļu aliansē. 2014. gadā Jaunpils vārds skaļi izskanēja pasaulē, jo mērķtiecīgi bijām gatavojušies un 

godam pārstāvēja novadu Starptautiskajā konferencē Nova Hradā Čehijā. 2016. gadā Jaunpils 

vārdsizskanēja tālajā Kanadā, kur kopā pulcējās vairāk simts konferences dalībnieki, lai attīstu sadarbību 

un attīstības projektus dažādās jomās.  

Jaunpils starptautiska atpazīstamība, katras Alianses Ņūkāslas tūrisma informācijas centros informācija 

par Jaunpili, informācijā par Jaunpili Pasaules Ņūkāslu Alianses mājas lapā un sociālajos tīklos, kopīgi 

projekti ar citām “Ņūkāslām”, uzņēmējiem iespēja sadarboties ar citu Ņūkāslu uzņēmējiem, kā arī iespēja 

skolai veidot sadraudzības projektus ar skolām citās “Ņūkāslās”. Veiksmīga sadarbība iespējama jauniešu  

jomā u.c. Iespējams veidot kontaktus un partnerattiecības starp Ņūkāslu muzejiem, kā arī  Alianses 

ietvaros piesaistīt finanšu līdzekļus kultūras mantojuma glābšanai un īstenot Starptautiskus turnīri 

dažādos sporta veidos  

Starptautiskā sadarbība 
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Jaunpils pašvaldībai ir izveidojusies draudzība ar Perano pašvaldību Itālijā, Eiropa pilsoņiem Jaunpils 

iedzīvotāji viesojās Perano pašvaldībā un vēlā Perano draugi apciemoja Jaunpili. Projektā piedalījās ar 

Lietuvas Pluņģes pašvaldība.  Ir noslēgti sadraudzības līgumi ar Gruzijas pašvaldību Kvarelli, Gremi fondu,  

kā arī 2015. gada nogalē tika noslēgts sadarbības līgums ar  Moldovas pašvaldībām: Andrusul  de Jos, 

Radeni, Straseni un Festelita, Stefan Voda. Sadraudzības līgumi paredz sadarbību dažādās jomās. 

Viens no uzdevumiem ārējo sakaru jomā ir veicināt jaunu ārvalstu sadarbības projektu veidošanos, kā arī 

sniegt informāciju par sadarbības iespējām ārvalstīs Pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, kā arī 

nevalstiskajām organizācijām un komercsabiedrībām, organizēt, realizēt vai piedalīties projektos, kas 

veicina Pašvaldības un Jaunpils  novada tēla popularizēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī 

sekmē tūrisma jomas attīstību. 

Jaunpils  novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību vadītāja galvenie uzdevumi pārskata gadā un turpmāk 

-ir veidot un uzturēt pozitīvu Pašvaldības reputāciju, īstenot un pilnveidot komunikāciju ar sabiedrību, 

piedalīties tūrisma un ārējo sakaru jomu projektos  nacionālā un starptautiskā mērogā, popularizējot 

Jaunpils  novadu un veicinot pozitīvu novada tēlu, kā arī piedalīties jaunatnes politikas un sabiedrības 

veselības veicināšanas  informēšanas nodrošināšanā.   

  

Baiba   Rasa 

Sabiedrisko  attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja 
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6. Informācija par paveikto novadā 2015.gadā  

6.1. Izglītība 

6.1.1. Pirmskolas, pamatizglītība un vidējā izglītība 
 

Jaunpils novadā ir viena izglītības iestāde - Jaunpils vidusskola. 2016./2017. mācību gadu skolā uzsāka 

313 skolēni un pirmskolas grupu audzēkņi šādās izglītības programmās: 

• Pamatizglītības programmu; 

• Vispārējas vidējās izglītības programmas vispārizglītojošā virziena programmu; 

• Pirmskolas izglītības programmu; 

• Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar  mācīšanās traucējumiem; 

• Speciālās pirmsskolas izglītības programmu   (jaukti attīstības traucējumi pirmsskolā); 

• Speciālās pirmsskolas izglītības programmu   ( valodas traucējumi pirmsskolā ). 

• Jaunums – sadarbībā ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu 8 vidusskolēni apgūst 

specialitāti – Tūrisma pakalpojumi 

Skolēnu skaits: 

✓ Pirmskolā – 75 

✓ Sākumskolā – 91 

✓ Pamatskolā – 94 

✓ Vidusskolā – 29 

2016.gadā ieguldīti   28 % no pagasta kopbudžeta – EUR  838441.   

 

Skolēnu skaita izmaiņas Jaunpils vidusskolā no  2010.- 2014.gadam 

18.tabula  

 2011./2012. 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 

Pirmsskolas 2-

4 gadīgo bērnu 

grupa 

32 32 35 33 34 33 

Pirmsskolas 5-

6 gadīgo bērnu 

grupa 

50 53 54 45 44 42 

1.klase 35 23 23 26 26 20 

2.klase 21 38 21 22 25 26 

3.klase 30 17 35 18 18 25 

4.klase 21 30 18 18 18 20 

5.klase 27 21 31 33 33 20 

6.klase 19 27 21 21 21 8 
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7.klase 24 20 26 27 26 20 

8.klase 24 23 21 22 22 24 

9.klase 30 25 22 21 21 22 

10.klase 11 8 10 8 8 14 

11.klase 22 7 9 9 9 8 

12.klase 18 22 6 12 12 7 

Kopā: 364 346 333 318 317 289 

 

19.tabula 

Skolā  2015./2016.m.g. mācās 56 skolēni no citiem novadiem. 

Novads Skolēnu skaits 

Dobeles novads ( Bikstu, Annenieku un 

Zebrenes pagasti) 

30 

Tukuma novads ( Lestenes un Irlavas pagasti)  16 

Jūrmala 1 

No kopējā skaita - 15 % 

 

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. 

2016./2017. mācību gadā skolā strādā 33 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). Visi pedagogi apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus “Mācību 

procesa organizēšanas pamatprincipi izglītojamiem ar uzvedības traucējumiem”, lai varētu 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. 

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 iekļauts 

priekšmets „Tūrisma komerczinības”, kurās šobrīd apgūst 8 skolēni 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, 



 

 © Jaunpils novada dome, 2017 

 49 

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.   

Skolēniem ir iespēja regulāri piedalīties starptautiskos skolu sadarbības projektos - ar Mahtras 

ģimnāziju Tallinā, Igaunijā, Maskavas 2098. vidusskolu Krievijā, Ustjkas ģimnāziju Polijā, Kražantes 

pamatskolu Lietuvā, Kelmē. 

Skola piedāvā daudzpusīgas interešu izglītības programmas:  2 kori, 3 tautas deju kolektīvi, 3 

aerobikas grupas, datorpulciņš, skatuves runas pulciņš, pulciņš „Čaklās rokas” , basketbola nodarbības, 

zīmēšanas pulciņš, jaunsargu pulciņš, mazpulki. 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. Skolā darbojas 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” Slampes 

pagasta Zemgales vidusskolā un Engures novada Lapmežciema pamatskolā.  

✓ Aktīvi darbojas  Skolēnu Parlaments, organizējot dažādus pasākumus skolā; 

✓ Laureāti aerobikas un  kustību festivālos;  

✓ Atzinības  interešu pulciņu dalībniekiem un skolotājiem dažādos konkursos. Skolas koris un 

tautisko deju kolektīvi bija Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētku dalībnieki. 

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.  

 

Jānis Liepiņš ,  
Jaunpils vidusskolas direktors 

 

6.1.2. Profesionālās ievirzes un interešu izglītība 

Jaunpils vidusskolas telpās  tiek piedāvātas 16 interešu izglītības programmas - 3 pašvaldības 

finansētas, 13 valsts finansētas. Nodarbību laiki saskaņoti ar transporta maršrutu laikiem.  STEM un vide - 

1 programma, kurā darbojas 6% izglītojamo 1.-4.klašu grupā. Valodu jomā piedāvājuma nav. 
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Kulturizglītības jomā visplašākais piedāvājums - 11 pulciņi. 1.-4.klases skolēni apmeklē kori (34% meiteņu, 

7% zēnu), divus tautas deju pulciņus (26% meiteņu, 24% zēnu), aerobikas nodarbības (22% meiteņu), 

"Čaklās rokas"( 16% meiteņu, 6% zēnu), vizuālās mākslas pulciņu (7% meiteņu), skatuves runas 

nodarbības ( 4% meiteņu), koriģējošo vingrošanu (9% meiteņu un 2% zēnu). 5.-9.klašu skolēni apmeklē 

kori (23% meiteņu un 2% zēnu), tautiskās dejas ( 7% meiteņu un 7 % zēnu), žurnālistikas pulciņu (5% 

meiteņu un 1 % zēnu), zīmēšanas pulciņu ( 12 % meiteņu). 11 skolēni darbojas jaunsardzē, bet 10 skolēni 

apmeklē autoekspluatācijas nodarbības. Pašvaldības sporta namā skolēni apmeklē basketbola 

nodarbības: 1.-4.klašu grupā 38%zēnu un 28% meiteņu, 5.-9.klašu grupā 2% meiteņu un 11 % zēnu.  6% 

skolēni mācās Tukuma  mūzikas skol,  Dobeles mūzikas skolā un Tukuma mākslas skolā. Kopumā 1.-

4.klašu grupā vismaz vienā interešu izglītības pulciņā darbojas 95% izglītojamo, bet 5.-9.klašu grupā 89% 

izglītojamo.  

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.  

Skolēniem ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. 

Jānis Liepiņš ,  

Jaunpils vidusskolas direktors 

 

6.1.3 Neformālā izglītība, mūžizglītība 

Jaunpils novada dome uz nepilnu slodzi algo pieaugušo izglītības koordinatoru, taču bāzes vieta 

mūžizglītības pasākumu organizēšanai un koordinēšanai ir biedrība „Jaunpils reģionālās attīstības centrs 

„Rats””, kura Jaunpilī darbojas no 2002.gada. 

✓ 2015./2016. mācību sezonā 2 dienas nedēļā „Ratā” klausītāji mācījās angļu valodu, to apguva 10 

Jaunpils novada iedzīvotāji.  

✓ 2. Katru piektdienu 3 grupiņas pirmskolas un sākumskolas bērnu apguva angļu valodu caur 

rotaļām, spēlēm, dziesmām. Pirmo reizi atsevišķa grupa bija arī trešās klases skolēniem. Bērni 

grupās tika dalīti, ievērojot vecumu un pieskaņojoties pirmskolas un skolas režīmam. Paralēli 

zināšanu ieguvei tika uzlabotas bērnu komunikācijas prasmes. 

✓ 2 reizes sezonā ir notikuši autovadītāju kursi, kopā kursus apmeklējot 23 klausītājiem. 

✓ Katru pavasari organizējam kursus velosipēdistiem vadītāju apliecības iegūšanai.  

✓ Projekta “Gudrais laucinieks” ietvaros organizēti izbraukuma mācību semināri pie Tērvetes 

novada mājražotājiem un Straupes lauku tirdziņa organizētājiem un dalībniekiem, kā arī 

organizētas mācības par tēmu “Jaunu produktu attīstība”. 

Attīstīta sadarbība ar pensionāru biedrību - 2015.gada vasarā pensionāru biedrības projekta 

ietvaros notika apmācības kurss „Mūžizglītības veicināšana cilvēkiem pirmspensijas un pensijas vecumā” – 

4 reizes (pasniedzēja Daina Reinfelde) 
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 Attīstīta sadarbība ar sociālo dienestu: - Organizēts nodarbību cikls jaunajām māmiņām “Esmu 

mamma”, tikšanās ar novada domes priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāju, psiholoģi, pirmskolas 

izglītības speciālisti, virtuves nodarbības.  

Attīstīta sadarbība ar citām novada biedrībām: biedrību sanāksmes, jauniešu sanāksmes, sadarbība 

ar „Dzīparu – floristikas nodarbība „Dzīpara” telpās; 

Lauku atbalsta dienesta seminārs uzņēmējiem; 

 LPMC organizēts seminārs mežu īpašniekiem; 

 Grāmatvedība pašnodarbinātām personām un citiem komersantiem, kas kārto grāmatvedības 

uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā; 

LLKC organizēts seminārs mežu īpašniekiem par ES atbalsta programmām un seminārs par augu 

izmantošanu veselības uzlabošanā (lektore Vija Eniņa). 

Biedrība īstenojot Vides aizsardzības fonda projektu “Vides nometne “Koks un ūdens” Jaunpils 

vidusskolas 4.-5.klašu skolēniem” sadarbībā ar Jaunpils vidusskolu un Jaunpils novada domi veica vides 

izglītības procesu skolēniem. 

2016.gadā turpinās  programmu bērniem īstenošana: 

✓ Esi draudzīgs dabai  - radošas nodarbības 7 līdz 15 gadus veciem izglitojamiem darbam ar 

videi un veselībai draudzīgiem materiāliem; 

✓ Kustību ilūzijas radīšanas iespējamība attēlos; 

✓ Ģitārspēles pamati. 

Vija Zīverte ,  
Attīstības nodaļas vadītāja  

 

9.1. Kultūra 
  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.  2016.gadā 

no pašvaldības budžeta kultūras jomai izmantoti EUR 476 119 

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 
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brīvdabas estrāde. Kultūras nams Jaunpils pilī ir vieta, kur pasākumu apmeklētājiem satikties, atpūsties, 

priecāties un pilnveidot sevi.  

Misija -  Īstenot atpūtas iespējas, atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un 

vajadzībām Jaunpils novadā. 

Darbība 

✓ Sagatavot un koordinēt kultūras norišu kalendāro plānu, apstiprināt kultūras norišu 

finansēšanu novada domē. 

✓ Veikt tautas mākslas kolektīvu darbības koordinēšanu, administrēšanu, iesaistot tos 

novada kultūras norisēs, tautas mākslas aktivitātēs valstī, veicināt starptautisko 

sadarbību. 

✓ Organizēt un koordinēt novada, valsts un starptautiska mēroga pasākumus Jaunpils 

novadā. 

✓ Organizēt izglītojošus, atpūtas un izklaides pasākumus visu paaudžu mērķauditorijai. 

✓ Plānot un vadīt kultūras darbu, ņemot vērā novada domes noteiktās prioritātes un 

mērķus. 

Tiesiskais statuss 

P/A „Jaunpils” kultūras nodaļas tiesiskais pamats ir nolikums, kas apstiprināts ar novada Domes lēmumu. 

Pārvaldes struktūra 

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

pašvaldība. Kultūras nama vadītājs ir tiešā pakļautībā P/A „Jaunpils” direktoram. Kultūras nama vadītāja 

tiešā pakļautībā ir pulciņu vadītāji. 

Materiāltehniskā bāze un finanses 

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

Kultūras nama līdzekļus veido:  

✓ pašvaldības budžeta asignējumi - ;  

✓ 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.  

Jaunpils kultūras nama pasākumi un apmeklētāji 2016.gadā  

20.tabula 

Laiks Pasākums 
Apmeklētāju 

skaits 
Laiks Pasākums 

Apmeklētāju 

skaits 

 

01.01 

Nakts pasākums „Gadu 

mijā” 200 17.06 

Četru novadu 
sadraudzības 

pasākums 80 

01.01 Jaungada karnevāls  900 19.06. 
Ielīgošanas 

pasākums pie Pils 120 
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06.01 

Pensionāru Jaungada 

balle 120 22.06 

Vasaras saulgriežu 
pasākums 

Kartavkalnos 70 

13.02 
Mīlestības balle-grupa 
„Klaidonis” 131 23.06 

Līgo pasākums–
Jaunpils parkā 280 

02.03 

Liepājas leļļu t. i. 

“Krāsainais brauciens” 68 01.07 

Jaunpils muzikantu 

saiets 370 

04.03 Pavasara balle 98 30.07 

Zaļumballe parka 

estrādeē 111 

11.03 Cirka izrāde  76 05.08 

Nometnes 
“Izdziedi vasaru” 

dalībnieku koncerts 68 

12.03. Mednieku balle 240 13.08 
Viduslaiku svētki – 

Jaunpils pils  900 

28.03 Lieldienas pils pagalmā 170 27.08 
Šlāgertrādirīdis Pils 

parkā 119 

28.03 

Brocēnu teātra izrāde 

“Rāja mani māmuliņa”  

75 

 01.09 

Pasākums 

pirmklasniekiem 80 

28.03 
Kino „Multenītes 
pavasarī”  70 09.09 

Grāmatu svētki 
Jaunpilī 500 

02.04 
Jaunpils teātra 
pirmizrāde “100Ls”  200 22.09 

Baltu vienības 
diena  30 

02.04 

Pavasara balle 

“Tauriņdeja” 65 25.09 Miķeļdienas tirgus 400 

16.04 Koru koncerts un balle 115 28.10 
Jaunpils muzejam 

– 25! 120 

29.04 Aerobikas festivāls 700 29.10 
Koru sadraudzības 

koncerts  115 

04.05 
Baltā galdauta svētki 

170 29.10 

Leģendu nakts 

Jaunpils pilī  

06.05 

Koncerts “Labdien, 

laimīgais cilvēk”  
250 11.11 

Lāčplēša dienai 

veltīts gājiens 170 

12.05 Pavasara gadatirgus 400 17.11 

Latvijas 
proklamēšanas 

gadadienas svētku 
koncerts un balle 350 

13.05. 

Senioru ansamblim 

“Pīlādzītis”-10! Koncerts 80 20.11 

Latviešu filma 

“Melānijas hronika” 157 

28.05. 

Sezonas noslēguma 

koncerts  240 26.11 

Ansambļa “COO” 

jubilejas pasākums 123 

28.05. 
Zaļumballe parka 
estrādē 130 10.12 

Ziemassvētku 
koncerts pilī 87 

30.05. 
Olimpiāžu uzvarētāju 
apbalvošana 100 28.12 

Ziemassvētku 

pasākums  
bērniem 120 

12.06 

Svētki bērniem- leļļu 

t.izrāde “Kliņķīša 
piedzīvojumi” 68 

   

 Jaunpils amatiermākslas kolektīvi 2015./2016.gada sezonā 

Jaunpils jauktais koris – 31 dalībnieks. Diriģente –Lāsma Pommere, kormeistars – Ārijs Ādamsons.  

Jaunpils kora sadraudzības kolektīvi ir Tumes jauktais koris ,Grobiņas koris “Vēl” ,koris „Grindex” , koris 

“Jumis’- Ādaži,  koris “Draugisteaa” Možaiķi,  dāņu koris “Kōge” , koris „Universum” , jauktais koris „Skulte”, 

vācu koris “Kudevorde” , Jurbarkas koris – Lietuva  

Vokālais ansamblis „Vocalica” - muzicē kopš 2004.gada rudens Aināra Plezera vadībā.  
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Bērnu vokālais ansamblis „Ķipariņi” - 10 dalībnieki, vadītāja Agrita Aleksejenoka. Aktīvi piedalās 

kultūras nama rīkotajos tradicionālajos pasākumos: Valsts svētkos, Lieldienu pasākumos, Māmiņdienas 

koncertos, Ziemassvētku paskumos. Piedalās Lestenes k.n. rīkotajā festivālā “Labi būt maziņam” un Irlavas 

k.n. rīkotajā festivālā “Dziesmu un deju lietus Irlavā” 

Jauniešu deju kolektīvs „Atsperīte” 16 dalībnieki. Vadītāja Žanna Kļava. Kolektīvs draudzējas ar deju 

kolektīviem „Solis”” no Dobeles, ”Druva” no Saldus, „Re, kā” no Penkules, „Jaunieši” no Tukuma novada.  

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jaunpils”  22 dalībnieki vadītāja Santa Laurinoviča.  

2016.gada Tukumanovada un starpnovadu deju kolektīvu skatē iegūst augstāko pakāpi. 

Deju kolektīvu sadraudzības kolektīvi: “Jampadracis” Smārde , “Druva” – Saldus novads, Glādenbahas deju 

kopa Vācijā, „Solis” – Tume, „Leti” – Blīdene, „Bikstenieki” Dobeles novads. Kolektīvs piedalījās projektā 

“Danči pilī” Daugavpilī. 

Senioru ansamblis „Pīlādzītis”-  9 dalībnieki, vadītāja Agrita Aleksejenoka  

Kolektīvs darbojas no 2006.gada. Piedalās tradicionālajos pasākumos Jaunpilī, koncertos Tukuma, Engures 

un Dobeles novados.,  

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 līnijdejotāju grupa „Randevu” - 12 dalībnieces, vadītāja Dace Pobusa. Piedalās Jaunpils 

kultūras nama pasākumos un visos pensionāru klubu sadraudzības pasākumos Tukuma, Engures un 

Dobeles novados Neizmērojama ir kolektīva enerģija darboties un dalībnieku idejas dažādu pasākumu 

organizēšanā. 2016.gadā kolektīvs piedalījās līnijdeju olimpiādē „Rīgas kauss - 2015”, iegūstot 1.vietu.  

Līnijdejotāju grupa „Vīgriezes” – 8 dalībnieces, vadītāja Valija Baumgarte. 2016.gadā kolektīvs 

piedalījās Latvijas senioru līnijdeju sacensībās – deju festivālā „Senioru kauss 2016”. 

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.  

Jaunpils teātris. 2016.gada oktobrī teātrim pirmizrāde Māra Neilanda lugai „100LS”. Ar izrādi teātris 

viesojas kaimiņu novados – Blīdenē, Jaunsātos un Zantē. Teātra režisors ir Māris Neilands. 2016.gadā 

kolektīvs piedalās vasaras festivālā Kliģos ar izrādi “100LS”un starpnovadu skatē 3.pakāpi. 

Pirmskolas vecuma bērnu deju kolektīvs “Pilskundziņi”,  Vadītāja Agita Trokša. Piedalās deju festivālā 

Viesatās un Lestenē. Kolektīvam tiek izgatavoti jauni tautas tērpi. 

Kultūras namam izveidojusies laba sadarbība ar Jaunpils vidusskolu, pagasta iestādēm, 

sabiedriskajām organizācijām, Jaunpils pienotavu, Saldus pagasta Druvas kultūras namu un Vecpiebalgas 

novada Vecpiebalgas kultūras namu.  

Kopējais kultūras nama pasākumu skaits sezonā – 47 

Apmeklētāju skaits – 8095. 

Silva Nordena 

Jaunpils kultūras nama vadītāja 
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Jaunpils pagasta bibliotēka 

Jaunpils pagasta bibliotēka ir pašvaldības struktūrvienība, 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, organizējot pasākumus, kas popularizē bibliotēkas lomu 

sabiedrībā un ceļ grāmatas prestižu, kā arī organizēt pasākumus un akcijas, kas veicina bērnu un 

jauniešu interesi par bibliotēku. 

Bibliotēkas apkalpošanas teritorijā (Jaunpils pagastā) dzīvo 2106 iedzīvotāji, no tiem 411 bērni līdz 18 

gadu vecumam. 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, mūžizglītības un informācijas centrs „Rats”.   

Jaunpils pagasta bibliotēka reizi mēnesī organizē Izbraukuma bibliotēku uz Jaunpils pagasta 

attālākajiem ciematu centriem: Levesti, Struteli, Sauli un Jurģiem. Pēc lasītāju vēlēšanās Izbraukuma bibliotēka 

piebrauc arī pie mājām. 

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, ievada jaunieguvumus Valsts Vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā, veido un uztur 

alfabētisko katalogu, uztur novadpētniecības kartotēku, izmanto SBA pakalpojumus. 

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

statusu. 
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Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība - “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

21.tabula 

  

2014 

 

2015 

 

2016 

Lietotāju skaits 225 278 342 

t. sk. bērni 109 139 125 

Fiziskais apmeklējums 7082 7611 12499 

t. sk. bērni 3641 4582 6827 

Virtuālais apmeklējums - - 2108 

Sociālo tīklu apmeklējums 
(skatījumi) 

- 23172 35220 

Izsniegums kopā 7497 11628 12122 

t. sk. grāmatas 2182 4279 6631 

t. sk. periodiskie izdevumi 2619 3523 3900 

t. sk. bērniem 951 1243 1591 

Lietotāji % no iedz. skaita 
apkalpes zonā 

10 % 13 % 16 % 

Iedzīvotāju skaits 2194 2155 2106 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas lietotāju skaits 

9.diagramma 
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Bibliotēkas fiziskais apmeklējums  

10.diagramma 

 

 

Bibliotēkas pastāvīgo lietotāju skaits katru gadu pieaug par 23 %, savukārt skolēnu aktivitāte 

2016.gadā, neraugoties uz īpašajiem pasākumiem bērniem, samazinājusies par 10 %. 

Tā kā bibliotēka aktīvi ir organizējusi gan bibliotēku, gan lasīšanu veicinošus pasākumus, tad fiziskais 

apmeklējums 2016.gadā strauji pieaudzis par 64 %, skolēniem par 49 %. 

Jau 2015.gadā, kas ir pirmais gads, kad tika izveidota bibliotēkas lapa Draugiem.lv, virtuālo 

apmeklējumu skaits sasniedza 23172, bet 2016.gadā tas sasniedza jau 35220 apmeklējumus, kas ir par 52 % 

vairāk kā 2015.gadā. 

Arī izsniegums ar katru gadu pieaug gan grāmatām, gan periodiskajiem izdevumiem, arī bērniem. 

 

2016.gadā bibliotēkai mainīts apmeklētājiem paredzētais darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai 

bibliotēka apmeklētājiem atvērta no 9:00 līdz 17:00 un sestdienās no 10:00 līdz 14:00. Izmainītais darba laiks 

ir par labu tiem bibliotēkas apmeklētājiem, kuri uz Jaunpils centru dodas ar autobusiem, kas ved darba dienu 

rītos skolēnus uz skolu. 

 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām: 

✓ Jau divus gadus bibliotēka organizē Gleznošanas nodarbības par maksu, kuras vada māksliniece Aija 

Prince. Tās apmeklē 5 pieaugušie darbspējīgā vecumā, 1 pensionāre un 9 skolas vecuma bērni. Jauno 

gleznotāju darbi 2016.gadā bija eksponēti izstādē uz Dobeles muzeju un maijā tie bija apskatāmi 

Jaunpils muzejā. Vasarā bibliotēka organizēja Gleznošanas pulciņa dalībniekiem plenēru, kurš ilga trīs 

dienas pie Zebrus ezera. 
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✓ 2016.gadā pirmo reizi bibliotēka organizēja mākslas nedēļu, kuras laikā kopā ar brīvprātīgajām meitenēm 

tika radīti Muzeju nakts pasākuma dekori – putnu būri no grāmatām, lidojošie grāmatu taureņi u.c. 

✓ Pārskata periodā bibliotēka atgriezās pie Jaunāko grāmatu apskata “Lasītājs iesaka lasītājam”. 

2016.gadā jaunākās grāmatas tika iegādātas piecas reizes un pēc katras jaunieguvumu apstrādes 

bibliotekāres piedāvā interesentiem izlasīt jauniegūto literatūru. Pasākuma dienā lasītāji viens otru 

iepazīstina ar izlasītajām grāmatām, izsakot savu viedokli par to, tomēr līdz galam neatklājot grāmatas 

saturu. Šajos pasākumos tiek lasīta arī dzeja un grāmatu fragmenti. 

✓ Jau vairākus gadus bibliotēka piedalās Muzeju nakts pasākumos maijā. 2016.gadā Muzeju nakts ietvaros 

bibliotēka pirmo reizi devās ārpus savām telpām, apdzīvojot Jaunpils pils saliņu Jaunpils Dzirnavu dīķī. Uz 

saliņas tika radīta radoša un romantiska gaisotne – darbojās divas radošās darbnīcas gan bērniem, gan 

pieaugušajiem, kurās bija iespēja izgatavot grāmatzīmes un darbojās Dzejas pietura, kurā Jaunpilī 

mītošais dzejnieks Aleksandrs Kaija (īstajā vārdā Jānis Kalnbergs) lasīja savu un citu autoru dzeju un 

iesaistīja pārrunās pasākuma apmeklētājus. Visu radošo un romantisko gaisotni papildināja ģitāras 

mūzika jauno ģitāristu ansambļa izpildījumā. 

✓ 2016.gadā Jaunpils bibliotēka organizēja 15.Tukuma un starpnovadu Grāmatu svētkus, kas pulcēja ap 

600 apmeklētājus no dažādām mērķgrupām. Svētku ietvaros bija pasākumi, kas paredzēti gan bērniem, 

gan pieaugušajiem, gan visiem kopā: kā vienmēr publiskā diskusija, tikšanās ar pasaules apceļotāju 

Pēteri Strubergu un Ilzi Būmani. Jauniešiem tikšanās ar improvizācijas spēļu pasniedzēju Ligitu 

Smildziņu, rakstniecēm Sabīni Košeļevu un Ievu Melgalvi, kā arī žurnāla “Ilustrētā Junioriem” redakcijas 

pārstāvēm. Bērniem, savukārt, bija tikšanās ar rakstnieci Eviju Gulbi un mākslinieci Melāniju Vilku. Visi 

kopā varēja apskatīt sēņu izstādi, kurā konsultēja Māra Eipure, Romualds un Rūta Koluži un noslēgumā 

baudīt literāri muzikālu programmu ar Elitu Veidemani un Raimondu Vazdiku. 

✓ Ziemeļvalstu nedēļas laikā 2016.gadā Jaunpils bibliotēka organizēja kopā lasīšanas pasākumus, spēles, 

atrakcijas un pārrunas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Bērniem šis pasākums notika dienas laikā, 

bet jauniešiem un pieaugušajiem jau krēslas stundā sveču gaismā.  

✓ Jaunpils bibliotēka jau vairākus gadus piedalās arī Jaunpils pils organizētājos pasākumos. Arī 2016.gadā 

bibliotēka piedalījās Viduslaiku svētkos augustā un Leģendu naktī oktobrī. Viduslaiku svētkos tika 

organizēta orientēšanās spēle ģimenēm “Pils dārgumu medības”, savukārt Leģendu naktī tika atklāta 

piedzīvojumu spēle “Pils mistērija”, kurā noteiktā laikā, izpildot dažādus atjautības uzdevumus, jāatrod 

izeja no aizslēgtas telpas. 

✓ Katru gadu bibliotēka piedalās E-prasmju nedēļā. Tajā pēc interesentu pieprasījuma un vēlēšanās tiek 

sniegtas dažādas konsultācijas datora un interneta lietošanā. Tiek organizēti apmācību semināri datu 

bāzu lietošanā. 2016.gadā šīs nedēļas ietvaros notika filmu pēcpusdienas bērniem, jauniešiem un 

senioriem. 

✓ Sadarbībā ar Cukura Diabēta biedrības Jaunpils nodaļu jau otro gadu tika organizēta labdarības akcija 

“Bērniņiem, lai sirdī prieks”. Akcijas laikā tika savāktas rotaļlietas, spēles, apģērbs, grāmatas, saldumi un 

daudzas citas lietas, kuras tika sasaiņotas un ar Sociālā dienesta palīdzību nogādātas pie bērniem 

invalīdiem un maznodrošināto ģimeņu bērniem Ziemassvētku laikā. 
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Jaunie gleznotāji ar pasniedzēju mākslinieci Aiju 

Princi izstādes atklāšanā Dobeles muzejā    
5.attēls 

Jaunie gleznotāji ar saviem darbiem vasaras 
plenērā pie Zebrus ezera                    6.attēls  

 

 

Mākslas nedēļa, kuras laikā top putnu būri no 

norakstītajām grāmatām jeb grāmatām tiek dota 
“otrā elpa”                           7.attēls        

Jau gatavie putnu būri no grāmatām Muzeju 
naktī uz Pils saliņas     8.attēls 

 

 

 “Durvis” uz Pils saliņu, kuru Muzeju naktī 
apdzīvoja Jaunpils bibliotēka 9.attēls  

Skats no Pils saliņas Muzeju naktī, ap                      
10.attēls    pusnakti 
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“Durvis” uz Tukuma novada un Starpnovadu 

Grāmatu svētkiem Jaunpils pilī 2016.gada 
septembrī                                11.attēls 

Grāmatu svētku noslēgumā ar muzikāli literāru 

programmu uzstājas Elita Veidemane un 
Raimonda Vazdika                   12.attēls 

 

 

 

Sēņu izstāde Grāmatu svētku ietvaros 

Konsultē Māra Eipure, Romualds un Rūta Koluži 

                                                        13.attēls 

Tikšanās ar žurnāla “Ilustrētā Junioriem” 
redakcijas pārstāvjiem Grāmatu svētku 
ietvaros                            14.attēls  

 

 

Ziemeļvalstu nedēļas pēcpusdiena mazajiem 
bērniem                                    15.attēls 

Ziemeļvalstu nedēļas lasījums pieaugušajiem 

16.attēls 
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Dāvanas bērniem invalīdiem un maznodrošināto 

ģimeņu bērniem, kas savāktas labdarības akcijā 
“Bērniņiem, lai sirdī prieks”                17.attēls 

Jaunāko grāmatu apskatā “Lasītājs iesaka 
lasītājam”                                 18.attēls 

 

Bibliotēkas krājums 

2016.gadā krājums tika komplektēts balstoties uz apmeklētāju pieprasījumiem, sekojot jaunāko 

grāmatu izdevumiem bibliotēkas finansiālo iespēju robežās. Pamatā tika iegādāta dažādu žanru daiļliteratūra 

un bērnu literatūra.  

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

22.tabula 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai 

2081 2382 3344 

t. sk. pašvaldības finansējums 2081 2382 3344 

grāmatām 1437 1671 2521 

t. sk. bērnu grāmatām    

periodiskajiem izdevumiem 644 711 823 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. apkalpes zonā 
(pašvaldības finansējums) 

1,05 1,11 1,59 

 

Bibliotēkas krājums rekataloģizēts 2015.gada vasarā un ar septembri uzsākta lietotāju elektroniskā 

apkalpošana. 2016.gadā darbs tiek turpināts ievadot bibliotēkas jaunieguvumus, kā arī ar 2016.gada janvāri 

BIS Alise tiek ievadīti abonētie preses izdevumi. 

Krājuma rādītāji 

23.tabula 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 723 775 937 

Grāmatas 261 283 415 
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Izslēgtie dokumenti 713 1356 1085 

Krājuma kopskaits 10682 10101 9953 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,20 0,42 0,57 

Periodisko izdevumu apgrozība 0,84 1,12 1,17 

 

Pārskata periodā bibliotēkai ir 937 jaunieguvumi, no tiem 415 ir grāmatas. Izslēgti ir 1085 

dokumenti, no kuriem 253 ir grāmatas un 832 seriālizdevumi. 

Tā kā palēnām tiek attīrīts bibliotēkas krājums no dubletēm, nolietotās, savu aktualitāti zaudējušās 

un ilgi nelasītās literatūras, bibliotēkas krājuma kopskaits ir ar katru gadu samazinājies. Uz 2017.gada 1.janvāri 

tas ir 9953 vienības. 

Grāmatu krājums, kas ilgi ir neizmantots, tomēr savu aktualitāti nav zaudējis, ir pārvietots uz 

2016.gadā izveidoto depozitāriju, kas atrodas apmeklētajiem nepieejamā telpā un ir pasūtams vai rezervējams 

BIS Alise. 

Apmeklētājiem ir pieejamas divas bezmaksas datu bāzes - Letonika un News. 

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Bērni un jaunieši ir galvenā Jaunpils bibliotēkas prioritāte pie kuras tiek īpaši piedomāts, lai 

audzinātu jaunos lasītājus. Nedaudz gan ir samazinājies pastāvīgo lietotāju skaits, tomēr visi 125 pārskata 

periodā reģistrētie ir aktīvi bibliotēkas apmeklētāji gan ikdienās, gan pasākumos un citās aktivitātēs, kuras 

organizē bibliotēka. 

Vēl aizvien bērniem un jauniešiem patīk bibliotēkā izveidotais “spilvenu stūris”, kurā pēc mācību 

stundām skolā ir liela aktivitāte: tiek lasītas grāmatas, spēlētas skoliņas, ģimenes, kā arī bibliotēkā pieejamās 

galda spēles vai vienkārši pavadīts laiks līdz autobusa atiešanai vai mājās iešanai. 

Tā kā pieaugušie lasītāji ir vairāk, tad vairāk tiek iegādāta pieaugušo daiļliteratūra un uzziņu 

literatūra. Tomēr nedaudz vairāk par trešdaļu tiek iegādāta bērnu un jauniešu literatūra. Arī Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrijas kolekcija tiek iegādāta par pašvaldības līdzekļiem. 

2016.gadā īpaša uzmanība tiek pievērsta jauniešu literatūrai. Tā tika īpaši iegādāta, kā arī izdalīta 

atsevišķi no pārējā grāmatu krājuma. 

 

Pasākumi bērniem un jauniešiem: 

✓ Īpaša uzmanība tiek pievērsta skolēnu informācijas prasmju un iemaņu attīstīšanai. Bibliotēka 

2016.gadā iesaistījās 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.  

✓ E-prasmju nedēļas ietvaros skolēniem tika sniegtas individuālas konsultācijas datora un interneta 

lietošanā, kā arī mazākajiem bērniem notika filmu pēcpusdiena, savukārt, jauniešiem “Nakts kino 

bibliotēkā”. 

✓ Jau tradicionāli bibliotēka piedalās Jaunpils kultūras nama organizēto Lieldienu pasākumā ar 

radošajām darbnīcām, konkursiem u.c. 
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✓ Nu jau par tradīciju kļuvušas arī Zinību dienas aktivitātes, kurās iesaistās visas Jaunpils pilī 

atrodošās iestādes, bibliotēka, kultūras nams, muzejs un kafejnīca. 2016.gadā Zinību dienā 

bērniem ar vecākiem bija jāatritina Zinību kamolītis, kurš veda uz dažādām Pils iestādēm un 

uzdevumiem.  

Bibliotēkā bija jāizpilda Zinību maratons: 

o Jāatrod un jānosver smagākā bibliotēkas grāmata; 

o Jāatrod vārdnīcu plaukts un jāsameklē vārds bibliotēka piecās dažādās valodās; 

o Bērnu literatūras istabā jāsameklē piecas grāmatas, kuru nosaukumā ir pieminēti 

dzīvnieki; 

o Jāatrod informācijas dēlis un jāprot nolasīt kāds pasākums notiks konkrētā dienā, kuru 

organizē bibliotēka; 

o Jāatrod periodisko izdevumu plaukts un jāsaskaita cik žurnālu nosaukumos ir cipars. 

✓ Ziemeļvalstu nedēļas laikā 2016.gadā Jaunpils bibliotēka organizēja kopā lasīšanas pasākumus, 

spēles, atrakcijas un pārrunas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Bērniem šis pasākums 

notika dienas laikā, bet jauniešiem jau krēslas stundā sveču gaismā.  

 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes bērniem un jauniešiem: 

✓ Jau divus gadus bibliotēkai izveidojusies laba sadarbība ar Jaunpils vidusskolas skolotāju Daci 

Adiņu un viņas audzināmo klasi. Reizi mēnesī mācību gada laikā skolotāja ar audzēkņiem 

apmeklē bibliotēku, iepazīst bibliotēkas grāmatu krājumu, spēles, runājas ar bibliotekārēm. Šajās 

apmeklējuma reizēs bērni labprāt lasa viens otram priekšā grāmatas, radoši darbojas, spēlē teātri 

un improvizācijas spēles, bet galvenais – iesaka viens otram grāmatu, kura pašam patikusi.  

✓ “Brīvdienu klubiņš” – Jaunpils pagasta bibliotēkas organizēta lasītveicināšanas programma 

bērniem vasaras brīvlaikā, kura notika katru otro nedēļu visas vasaras garumā. Caur pārgājieniem 

un ekskursijām, radošām nodarbībām, tematiskām, informatīvām un mākslas nodarbībām, bērni 

guva ieskatu aizraujošajā grāmatu pasaulē, dižkoku meklēšanā un mērīšanā, dārgumu slēpšanā 

un meklēšanā, izbaudot īstu un patiesu atradēja prieku.  

“Brīvdienu klubiņā” īpaša vērība tika pievērsta Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas kolekcijas 

grāmatām un to lasīšanai. Bērniem tika ieviestas īpašas lasīšanas burtnīcas, kurās viņiem bija 

jāieraksta izlasītās grāmatas autors, nosaukums un citāts, kurš visvairāk uzrunāja un jāuzzīmē 

zīmējums par grāmatu. 

Rudens brīvlaikā kopā ar bērniem tika izveidota un oficiāli atklāta “Brīvdienu klubiņa” izstāde ar 

kolāžām, fotogrāfijām, pierakstiem un citām atmiņām par jauki aizvadīto un piedzīvojumiem 

bagāto vasaru. 

✓ 2016.gadā bibliotēka piedalījās LNB Bērnu literatūras centra organizētajā programmā “Grāmatu 

starts”. Tā notika divos posmos – pavasara un rudens. Katrā posmā notika piecas “Pūčulēna 

skolas” nodarbības – četras klātienē un viena kā mājasdarbs. Pavisam programmā iesaistījām 25 

četrgadīgos Jaunpils bērnudārza bērnus ar vecākiem. 
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✓ Visus gadus Jaunpils bibliotēka piedalās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā. Arī 2016.gadā par 

kolekcijas ekspertiem pieteicās 35, bet līdz galam, līdz anketu aizpildīšanai tika 20 bērni un 

vecāki, ar kuriem kopā dosimies ekskursijā un apmeklēsim Lielos lasīšanas svētkus LNB. 

 

 

 

Pirms izstādes “Brīvdienu klubiņš” atklāšanas 

19.attēls 

“Brīvdienu klubiņa” dalībnieki pēc apslēpto 
dārgumu meklēšana             

20.attēls  

 

 

 

“Brīvdienu klubiņa” dalībnieki pēc izstādes 
atklāšanas    21.attēls 

Kopīga grāmatu lasīšana programmas “Grāmatu 
starts” nodarbībā    22.attēls   
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Programmas “Grāmatu starts” 1.posma 
noslēgumā ar LNB Pūčulēnu     23.attēls 

 

Radošie darbiņi izstādē pēc kopīgas grāmatiņas 
izlasīšanas programmā “Grāmatu starts” 

24.attēls 

 

Publicitāte 

Visa informācija par bibliotēkas pakalpojumiem, jaunumiem, pasākumiem un citām aktivitātēm 

regulāri tiek atspoguļota novada avīzē “Jaunpils Vēstis”, kura iznāk reizi mēnesī un iedzīvotājiem tiek izplatīta 

bez maksas; arī sociālās saziņas vietnēs Twitter.com, Draugiem.lv un Facebook.com. 

 

      Inga Papendika, 
Jaunpils pagasta bibliotēkas vadītāja 

Jaunpils muzejs 

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

tradīcijām. Muzejs tika dibināts 1991. gada 31. oktobrī. 2016. gads muzejam bija jubilejas gads. 28. oktobrī 

ar plašu pasākumu atzīmējām muzeja 25 gadu jubileju, kurā paldies sacījām muzeja darba atbalstītājiem, 

draugiem un muzeja dibinātājiem.  No 2003. gada muzejs iekļauts PA „Jaunpils” struktūrvienība. Jau ilgu 

laiku pirms oficiālā muzeja dibināšanas tika veikta novada vēstures izzināšana, materiālu vākšana un 

apkopošana, tika izdotas publikācijas par novadu: 

 „Jaunpils baznīca” – Rita Vārpiņa un Ojārs Spārītis, 

 „Teikas par Jaunpili” – Rita Vārpiņa, 

 „Jaunpils kultūrvēsturiskais centrs” – atklātņu komplekts. 

2013. gada 27. martā muzejs saņēma akreditācijas apliecību Nr. 62AA un trešo reizi saņēma apliecinājumu 

valsts atzītai muzeja darbībai.  

2013. gadā, gatavojoties atkārtotajai muzeja akreditācijai, no jauna tika izstrādāts Jaunpils muzeja 

stratēģiskais plāns 2013.-2018. gadam, pilnveidota dokumentācija un aktualizētas krājuma, pētniecības un 

muzeja komunikācijas politikas. Visi šie dokumenti ņemti par pamatu muzeja ilgtspējīgai attīstībai. Muzeja 

darbībai izstrādāts nolikums un misija.  

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

raksturīgo – viduslaiku pili un kultūrvēsturisko mantojumu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, 

veicinot novada veidošanos par iedzīvotājiem patīkamu dzīves un tūristiem – iecienītu atpūtas un izziņas 

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; 
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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. 

Muzeja krājums 

2016. gadā muzeja krājumā kopējais vienību skaits ir 3222, tajā skaitā pamatkrājumā - 3210 

priekšmetu vienības, kas apstrādātas atbilstoši noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu, datorizēti 

uzskaitītas 2334 (70 % no kopēja pamatkrājuma vienību skaita) krājuma vienības, kuras publiski pieejamas 

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

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

pētījumiem. 2016. gadā restaurēti 4 (bronzas aproce, 2 lodes, lāde) muzeja krājuma priekšmeti, kuri 

apskatāmi muzeja ekspozīcijā. 2016. gadā pamatekspozīcijā un izstādēs eksponētas 241 pamatkrājuma 

vienība. 

 2003. gadā iekārtota muzeja ekspozīcijas telpa – pils senākajā dzīvojamā daļā, kas nemitīgi tiek 

pilnveidota un modernizēta. 2015. gadā iegādāts bruņinieka aizsargbruņu kopijas, iekārtota turīga Jaunpils 

saimnieka istaba vēsturiskajā ekspozīcijā un izvietots baronu fon der Reku dzimtas koks.   

 No 2004. gadā iekārtotajā izstāžu zālē 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. Ierīkota 

signalizācija izstāžu zālēs, gan administrācijas un krājuma telpās, iegādāti mitruma regulēšanas aparāti. 

Izstāžu zāle kļuvusi par pievilcīgu, atraktīvu un draudzīgu tikšanās un pasākumu norises vietu 

māksliniekiem, amatniekiem un muzeja apmeklētājiem. 2016. gadā muzejā eksponētas 29 izstādes, tai 

skaitā pārskata periodā atklātas 25 visdažādākā rakstura un veida izstādes pēc izstāžu plāna. 2015. gadā 

uzsākta Pils galerijas iekārtošana dažāda mēroga izstāžu vajadzībām. Iegādāta profesionāla izstāžu piekares 

sistēma un atklāta pirmā izstāde, kurā bija izstādīti Jaunpils audēju vecmeistaru darbi. No 2016. gada pils 

galerijā eksponēta izstāde “Baltija un vācieši”, kas ir Širena fonda (Vācija) dāvinājums Jaunpils pilij. 2016. 

gadā izstāžu zāle tika izvirzīta un nominēta prestižajai Kurzemes Tūrisma asociācijas kvalitātes balvai “Lielais 

Jēkabs”. 

 

Pārskata periodā muzejā eksponētās izstādes 

24.tabula  

N.p.k. Izstādes nosaukums Norises laiks Apmeklējumi Izstādes resursi 

1.  Uz pils pagrabu bruņinieka meklējumos 27.12.2012 -  Muzeja krājums 

2. Kā dzīvot lauku sētā   30.06.2015 -  Muzeja krājums  

3. Sumināts, Barontēv (Kr. Baronam - 

180) 

31.10.2015 - 

24.03.2016 

 Muzeja krājums 

http://www.nmkk.lv/
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4. G. Kraulere. Pieredzējums 5.12.2015 - 

28.02.2016 

 Latvijas fiziskas vai 

juridiskas personas 

deponējums 

5. Atmiņu un sirds ugunskuri. 1991. gada 

barikāžu 25. gadadienas atcerei 

13.-

31.01.2016 

123 

 

Muzeja krājums 

6. Mārtiņš Freimanis amatieru foto 

redzējumā 

15.01.-

17.02.2016 

231 Latvijas fiziskas vai 

juridiskas personas 

deponējums 

7. Vladislava Kundziņa foto izstāde 

"Skotija - glenu*, benu* un lohu* 

zeme" 

1.03-

18.04.2016 

1330 Latvijas fiziskas vai 

juridiskas personas 

deponējums 

8. Medību trofeju izstāde 1.-

13.03.2016 691 

Latvijas fiziskas vai 

juridiskas personas 

deponējums 

9. Es sapni par Dzimteni pagalvī liku 25.03.-

25.04.2016 

939 Muzeja krājums 

10. Mākslas dienas ienāk Jaunpilī. Pirmais 

šķīliens jeb kas no māla pikas tika 

25.03.-

5.05.2016 

1557 Cits  

11. Bārbijas un Keni uzvelk latviešu 

tautastērpus 

5.04.-

5.05.2016 

660 Latvijas fiziskas vai 

juridiskas personas 

deponējums 

12. Mākslas dienas ienāk Jaunpilī. Jaunpils 

vidusskolas audzēkņu zīmējumu 

izstāde 

11.04.-

7.06.2016 2040 

Cits  

13. Mākslas dienas ienāk Jaunpilī. Studijas 

"Aija" dalībnieku izstāde "Brīvību 

mācoties" 

19.04.-

19.05.2016 1275 

Latvijas fiziskas vai 

juridiskas personas 

deponējums 

14. Narcises 6.-9.05.2016 

120 

Latvijas fiziskas vai 

juridiskas personas 

deponējums 

15. Inga Pērkons darbu izstāde "Bagātība" 20.05.-

30.06.2016 1084 

Latvijas fiziskas vai 

juridiskas personas 

deponējums 

16. Pavasara ziedu izstāde 20.-

24.05.2016 160 

Latvijas fiziskas vai 

juridiskas personas 

deponējums 

17. Skaistie īrisu ziedi 8.-

12.06.2016 88 

Latvijas fiziskas vai 

juridiskas personas 

deponējums 

18. Es Tevi, sāpe, pieminu 14.-

30.06.2016 
308 

Muzeja krājums  

19. Latvijas Dabas muzeja ceļojošā izstāde 

"Daba krāso" 

28.06.31.07.

2016 
1350 

Cita Latvijas muzeja 

deponējums 
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20. Liliju laiks 8.-

17.07.2016 396 

Latvijas fiziskas vai 

juridiskas personas 

deponējums 

21. Jaunpils iedvesmo 2.08.-

3.10.2016 
2636 

Muzeja krājums un 

citi deponējumi 

22. Pasakām vajag ticēt. Dz. Miķelsones 

kurpīšu kolekcija 

8.08.-

30.11.2016 2721 

Latvijas fiziskas vai 

juridiskas personas 

deponējums 

23. Kad savijas gadsimti. Jaunpils pilij - 

715 

8.08.-

31.12.2016 
4802 

Muzeja krājums 

24. Vācbaltu sabiedrības izstāde "Baltija un 

vācieši" 

8.08.-

31.12.2016 
4802 

Cits 

25. Tautastērpa brunči Tukuma 

etnogrāfiskajā krājumā 

24.08.-

11.09.2016 
935 

Cita Latvijas muzeja 

deponējums 

26. Radošs prieks un rokdarbi Jaunpilī 4.10.-

16.11.2016 2109 

Latvijas fiziskas vai 

juridiskas personas 

deponējums 

27. Brīvības cīņas Latvijā un Jaunpilī 11.-

18.11.2016 
84 

Muzeja krājums 

28. Zane Valbaka. Irbes divas dažādās 

pasaules 

17.11.2016 - 

595 

Latvijas fiziskas vai 

juridiskas personas 

deponējums 

29. Seno Ziemassvētku kartiņu un 

kalendāru izstāde 

23.12.2016 - 
257 

Muzeja krājums 

  

Informācija par muzeja aktivitātēm tiek sniegta Jaunpils novada mājaslapā www.jaunpils.lv, 

Jaunpils pils mājaslapā www.jaunpilspils.lv, www.facebook.com, Latvijas muzeju biedrības mājaslapā 

muzeji.lv/lv, kulturaskarte.lv, www.turisms.tukums.lv un vietējā avīzē „Jaunpils Vēstis”. Īpašu uzmanību 

pievēršam Jaunpils novada cilvēkiem un norisēm – izveidota novadnieku kartotēka (2016. gadā papildinātas 

63 kartītes un no jauna uzrakstītas 31 kartīte), kura apskatāma Jaunpils novada mājaslapā un brošūras 

formātā Jaunpils muzejā. Izveidota Jaunpils novada kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko objektu kartotēka, kas 

2015. gadā ir datorizēta (2016. gadā ar informāciju papildinātas 11 kartītes). Izveidota piemiņas zīme 1941. 

un 1949. gada represētajiem un Lāčplēša kara ordeņa kavalierim P. Priedītim Rubuļu kapos, kur katru gadu 

sadarbībā ar Jaunpils vidusskolu Lāčplēša dienā notiek atceres pasākums. Veikts zinātnisks pētījums par 

Jaunpils aptieku, novadniekiem O. Šepski un Kr. Baronu, par dzīvi lauku sētā, izveidota Jaunpils novada 

notikumu hronoloģija un Jaunpils novadnieku jubilāru un sabiedrisko aktivitāšu kalendārs 2016. gadam. 

Papildināta Jaunpils Sveikuļu, Meža, Sparvu un Lauku kapsētās, Spriņģu un Vītiņu kapsētās apbedīto cilvēku 

sarakstu un plāna izveide.  

Lai piesaistītu papildus finansējumu Jaunpils muzejā, projektu rakstīšana ir viena no prasmēm, ko 

cenšamies pilnveidot. Darbinieku profesionalitātes paaugstināšanai esam apmeklējušas seminārus un 

http://www.jaunpils.lv/
http://www.jaunpilspils.lv/
http://www.facebook.com/
http://muzeji.lv/lv/
http://kulturaskarte.lv/
http://www.turisms.tukums.lvi/
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piedalījušās pieredzes apmaiņas braucienos Latvijā un ārzemēs, kā arī Jaunpils pašvaldības organizētos 

kursus. 

Liela nozīme muzeja darba pilnveidošanā un ilgtspējas nodrošināšanā ir tehnoloģiskā aprīkojuma 

iegāde. Muzejs nodrošināts ar datortehniku, biroja tehniku un fotoaparātu. Notiek darbība „Nacionālā 

muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmā”. 2015. gadā muzeja darbinieku ērtībām un ikdienas 

darbu veikšanai iegādāti atbilstoši datorgaldi. 

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

bezmaksas muzeja un izstāžu zāles apmeklējumi ir lielo pasākumu laikā – Muzeja nakts, Aerobikas festivāls, 

Jaungada karnevāls, Lieldienu pasākums, Zinību diena, Leģendu nakts. Jau vairāk nekā desmit gadus 

piedalāmies starptautiskajā akcijā „Muzeju nakts”. Muzejs organizē pasākumus, kuru mērķis ir attīstīt 

sadarbību un veicināt interesi par kultūras mantojumu un harmoniskas sabiedrības veidošanu. 

Muzeja organizētie tematiskie pasākumi 2016. gadā: 

25. tabula  

Npk. Pasākuma nosaukums Norises laiks Dalībnieku skaits 

1. Karnevāls "Džungļu nakts" 01.01.2016. 900 

2. Tikšanās ar mākslinieci, dzejnieci Guntu 

Krauleri 

28.02.2016. 20 

3. Diena pavasarim, sievietei, mīlestībai 11.03.2016. 26 

4. Izstādes "Pirmais šķīliens jeb kas no 

māla pikas tika" atklāšana 

28.03.2016. 85 

5. Pavasara talka mācītāju Bernevicu 

dzimtas piemiņas vietā 

23.04.2016. 10 

6. Izstādes "Brīvību mācoties" atklāšana 24.04.2016. 32 

7. Muzeju nakts "Pieklauvē, atver, 

ieklausies Jaunpilī" 

21.05.2016. 1532 

8. Akcija. Jaunpils dižkoku meklējumos 19.07.2016. 16 

9. Viduslaiku svētki "Jaunpils pilij 715" 13.08.2016. 620 

10. 1. septembra jampadracis 1.09.2016. 85 

11. 15. Novada Grāmatu svētki 9.09.2016. 420 

12. Radošs prieks un rokdarbi Jaunpilī 4.10.2016. 112 

13. Jaunpils muzejam - 25 28.10.2016. 121 

14. Leģendu nakts "Skanošā pils" 29.10.2016. 460 

15. Jaunpils novada dārzkopju cildināšanas 

diena 

10.11.2016. 33 

16. Lāčplēša stunda 11.11.2016. 45 

17. Jaunpils novada brīvprātīgie kārtības 

sargi 

9.12.2016. 19 
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Muzeja mērķis ir vākt, pētīt senatnes liecības, lai šis process būtu vērsts uz sabiedrību, tādēļ 2013. 

gadā ar grāmatas “Jaunpils muižas, muižiņas” izdošanu noslēdzies vairāku gadu vēsturiskās izpētes darbs, 

lai sagatavotu šo kultūrvēsturisko izdevumu. Sagatavota informācija par Atmodas laika norisēm Jaunpilī 

grāmatai ”Cerētais un sasniegtais”, līdztekus sagatavojot ceļojošo izstādi „Atmodas laiks Jaunpilī”. 2014. 

gadā kā nozīmīgākos pētnieciskā darba rezultātus var minēt izdevuma “Latvijas novadu dārgumi” ietvaros 

publikācija “Jaunpils novada dārgumi” un sagatavots manuskripts “Struteles pelēkie baroni”. 2015. gadā 

tika izdoti divi ļoti svarīgi izdevumi par Jaunpils novada vēsturi - “Struteles pelēkie baroni” un “Jaunpils 

teikas”. 2016. gadā izdevniecības Jumavas stāstu konkursam tika sagatavots un iesūtīts darbs “Atmiņas par 

Jauno muižu Lauku ciemā”, kas tika godalgots. 

 

Muzeja darbinieku sagatavotas publikācijas 2016. gadā 

26.tabula 

N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā 

publicēts 

1. L.Rutka, Z.Arika Jaunpils novadnieku jubilāru un sabiedrisko 

aktivitāšu kalendārs 2017. gadam. 

Laikraksts "Jaunpils 

Vēstis", gadagrāmata 

“2017. gadā 

atceramies" 

 

Muzeja darbinieku pētnieciskā darbība 2016. gadā 

27.tabula 

N.p.k. Autors Pētnieciskā darba 

nosaukums 

Uzsākts Plānots 

pabeigt 

Darba mērķis 

1. Z. Arika, L. Rutka Jaunpils novada personu 

kartotēka 

02.01.2006  Vēsturiskās 

patiesības 

saglabāšana  

2. L. Rutka, Z. Arika Jaunpils novada notikumu 

hronoloģija 

01.02.2012  Grāmatai, 

muzeja 

darbībai un 

apmeklētāju 

vajadzībai 

3. L. Rutka Jaunpils novads 20. 

gadsimtā 

12.01.2016  Grāmatai par 

Jaunpils 

novadu 

4. L. Rutka, Z. Arika 1941. gada un 1949. 

gada represijas Struteles 

pagastā 

01.02.2016 29.02.2016 Izstādei  

5. L. Rutka, Z. Arika Jaunpils pilij - 715 14.03.2016 15.07.2016 Izstādei, 

prezentācijai 

6. V. Dzintare Par Saules ciema vēsturi 01.01.2016 04.05.2017 Grāmatai 

7. L. Rutka, Z. Arika Jaunpils muzejam 25 01.09.2016 18.10.2016 Prezentācijai 
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8. L. Rutka, Z. Arika Jaunpils muzeja darbība 20.10.2016 31.10.2016 Jaunpils 

novada 4. 

iedzīvotāju 

forumam 

9. L. Rutka, Z. Arika Jaunpils novadnieku 

jubilāru un nozīmīgu 

sabiedrisko aktivitāšu 

kalendārs 2017. gadam 

02.11.2016 22.12.2016 Publikācijai 

laikrakstā 

"Jaunpils 

Vēstis", 

informatīvais 

kalendārs, 

Jaunpils 

novada 

mājaslapai 

 

Muzeja darbinieces sadarbojas ar Jaunpils vidusskolu, nevalstiskajām organizācijām, piesaistot 

dažādu paaudžu cilvēkus muzeja aktivitātēs, izstāžu atklāšanās, grāmatu atvēršanas svētkos. 2014. gadā 

tika sagatavotas darba lapas “Jaunpils muzeja dārgumi”, kuras izmantoja Viduslaikus svētkos un Zinību 

dienā. 2015. gadā pārsteigums sagatavots mazajiem apmeklētājiem izveidojot “Mazā bruņinieka karti” ar 

uzdevumiem un pārsteigumu noslēgumā. 2016. gadā tika sagatavotas darba lapas orientēšanās spēlei 

“Durvju detektīvs”, kuras izmantoja Muzeju nakts pasākumā. Muzejā noteiktajā kārtībā ir tiesības bez 

maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem, datu bāzēm, 

ceļvežiem, palīgliteratūru pētnieciskajam darbam. Muzeja darba laiks pieskaņots apmeklētāju plūsmai.  

2016. gadā muzeju apmeklējuši 19889 meklētāji - no tiem 13302 individuālie apmeklētāji, 6304 – 

grupās un 6642 bezmaksas apmeklētāji. Statistika liecina, ka 2016. gadā ievērojami palielinājies individuālo 

apmeklētāju skaits. Mūsu mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem.  

Ligija Rutka, 

Jaunpils muzeja vadītāja 

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 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, pasākums bērniem ‘’Sirdī prieks’’, 

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

Sporta svētki pieaugušajiem, dziedāšanas svētki. Sadarbībā ar bibliotēku tiek rīkotas dažādas tematiskas 

pēcpusdienas. Rakstnieku atceres un mīklu minēšanas pēcpusdienas. Sadraudzības  festivāls „Prieks kopā 

būt” , teātru sadraudzības pasākums. Ražas balle- sakoptākās sētas apbalvošana. Latvijas Republikas 
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gadadienai veltīts pasākums, Rudens balle, Pēcpusdiena Viesatu pensionāriem - Ziemassvētku gaidās. 

Ziemassvētku eglīte mazajiem. Ziemassvētku ieskaņas koncerts. 

Amatiermākslas kolektīvi, pulciņi: 

 

Tautisko deju kolektīvi vadītāja Vikija Platace 

✓ Bērnu deju kolektīvs „Rotaļnieki” - 12 dalībnieki 

✓ Bērnu  tautisko deju kolektīvs -  15 dalībnieki 

✓ Vidējās paaudzes deju kolektīvs – 16 dalībnieki 

Bērnu kolektīvi aktīvi piedalās Viesatu kultūras nama rīkotajos pasākumos. Piedalījās  ‘’Dziesmu 

un deju lietus ‘’ Irlavā un deju  sadraudzības pasākumā Džūkstē. 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs aktīvi piedalījās Viesatu kultūras nama pasākumos un piedalījās  

Tukuma deju aprinķa kolektīvu skatē E grupā un ieguva 2. pakāpi ar 35,8 punktiem. 

Amatierteātra kolektīvs vadītāja Vineta Matvijuka 

✓ Amatierteātru kolektīvs „Pupuķis” – 12 dalībnieki 

Amatierteātris ‘’Pupuķis’’ aktīvi piedalās Viesatu kultūras nama rīkotajos pasākumos, gadā 

iestudē vismaz trīs darbus. Kolektīvam ir sadraudzība ar Zentenes teātri. Septembrī ‘’Pupuķis’’ jau 

vairākus gadus brauc ciemos uz Zenteni un piedalās amatierteātru festivālā.  Kolektīvs  ‘’Pupuķis’’ 

piedalījās Tukuma novada starpnovadu  amatierteātru 1. kārtas skatē un ieguva 1 pakāpi ar 41,5 

punktiem, piedalījās arī 2. kārtas skatē un ieguva 1. pakāpi ar 41 punktiem. Amatierteātris 

‘’Pupuķis’’ piedalījās Tukuma novada un starpnovadu amatierteātru festivālā 

‘’Spēlētprieks ezermalā – 2016’’ Kliģos’’ Lestenē 

Folkloras kopa ‘’Viesi’’ vadītāja Arianda Puriņa 

✓ Folkloras kopa ‘’Viesi’’- 12 dalībnieki 

Folkloras kopa ‘’Viesi’’ aktīvi piedalās Viesatu kultūras nama rīkotajos pasākumos, Lieldienās, Līgo 

svētkos. Kolektīvs ‘’Viesi’’ piedalījās Jaunpils Amatu mājas rīkotajā Ziemassvētku pasākumā un 

citos Jaunpils pasākumos. 

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

Sporta klubiņš darbojas sadarbībā ar jauniešu biedrību ‘’Ūdensrozes’’ 

 

Pasākumi un apmeklētāji Viesatu kultūras namā 2016.gadā 

28.tabula 

Laiks Pasākums Apmeklētāju 

skaits 

Laiks Pasākums Apmeklētāju 

skaits 

09.01.

2016. 

Karnevāls 267 05.06. 

2016. 

Viesatu maratons, ģimeņu 

diena 

40 
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15.01. 

2016. 

Radošā pēcpusdiena 

bērniem ar vecākiem 

30 22.06. 

2016. 

Līgo pasākums. Balle 147 

06.02.

2016. 

Sārtā ballīte 162 19.08. 

2016. 

Viesatu pagasta svētki 85 

26.02. 

2016. 

Bērnu popiela 40 20.08. 

2016. 

Viesatu pagasta svētki. Sporta 

svētki. 

70 

27.02. 

2016. 

Novadu pašdarbnieku 

vakars 

95 17.09. 

2016. 

‘’Dziedāšanas svētki’’ un balle 209 

18.03. 

2016. 

Pensionāru vakars 200 08.10. 

2016. 

Kr. Barona pamatskolas 

salidojums 

117 

27.03. 

2016. 

Lieldienas 60 11.11. 

2016. 

Lāčplēša dienai veltīts 

pasākums. Gājiens. 

65 

09.04. 

2016. 

Festivāls ‘’Prieks kopā būt’’ 206 12.11. 

2016. 

Valsts svētku balle 76 

15.04. 

2016. 

Bērnu sadancošanas 

festivāls ‘’Sirdī prieks’’ 

200 18.11. 

2016. 

Latvijas  proklamēšanas 

gadadienai veltīts koncerts 

65 

29.04. 

2016. 

Tematiskā pēcpusdiena 

‘’Cepuru konkurs’’ 

25 17.12. 

2016. 

Ziemassvētku ieskaņas 

koncerts un balle, pensionāru 

Ziemassvētku eglītes 

pēcpusdiena 

145 

14.05. 

2016. 

Sezonas noslēguma 

koncerts. Balle 

64 26.12. 

2016. 

Pirmskolas vecuma bērnu 

Ziemassvētku eglītes 

pasākums 

40 

 
Agita Rulle 

Viesatu kultūras nama vadītāja 

 

Viesatu pagasta bibliotēka 

Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums. 

Viesatu pagasta bibliotēka ir pašvaldības iestāde, kura iekļauta pašvaldības aģentūras „ Jaunpils” 

sastāvā. Bibliotēka atrodas Viesatu pagasta centrā un ir ērti pieejama 368 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 

un tai piešķīra vietējās nozīmes bibliotēkas statusu. 

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, izmanto BIS Alise, novadpētniecības kartotēku un  SBA pakalpojumus. 
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2016.gadā bibliotēkā ir 130 lietotāji, no tiem 50 ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Bibliotēka 

izsniegusi  6677 iespiedvienības, bibliotēkas apmeklējums 4875 reizes. Bibliotēkas virtuālais apmeklējums 

2987, bet sociālajos tīklos apmeklējums 28194 reizes. Bibliotēkas krājums 7001 iespiedvienības. 

Apmeklētājiem pieejami 7 datori ar pastāvīgo un bezvadu interneta pieslēgumu. Bibliotēka atvērta 40 

stundas nedēļā katru darba dienu. Finansējums krājuma komplektēšanai no pašvaldības 1651.00 EUR., 

projektos un akcijā „Atbalsts lauku bibliotēkām” iegūtie līdzekļi ir 308 EUR. Šogad bibliotēka sniegusi 1122 

mutiskas un rakstiskas uzziņas. Bibliotēkā ir 94  novadpētniecības mapes un 65 tematiskās mapes.Bibliotēka 

pasūta 19 nosaukumu presi. 

Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību. 

Bibliotēka izveidojusi 20 izstādes veltītas ievērojamu cilvēku jubilejām, piemēram, angļu 

rakstniekam Dž.Londonam-135, rakstniecei D.Zigmontei-85, rakstniekam M.Rungulim-65 , rakstniekam 

H.K.Andersenam-210 un c. 

Bibliotēka organizējusi gadā 15 lasīšanas veicināšanas pasākumus. 

Bibliotekāre apmeklējusi apmācības: „ Digitalizācijas praktikums”.” „Valsts ieņēmumu dienesta e-

vide un e-pakalpojumu kāsts” , „ Latvenergo pašapkalpošanās portāls Elektrum.lv izmantošana”, „ Efektīva 

komandas sadarbība”. 

Bibliotēka piedalījusies VKKF kultūras programmā „ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”  

Bibliotēka organizē foto izstādi „ Apģērbs-laikmeta attēls’, kas tiek veidota ciklā „ „Fotogrāfija stiprina ģimeni 

un aktivizē sabiedrību”.  

Šīs fotogrāfijas ir nozīmīgs ieguldījums Viesatu pagasta kultūras mantojuma saglabāšanā, jo tajās redzama 

Viesatu pagasta dzīve senāk un tagad. 

Bibliotēka turpina vākt liecības, kas saistītas ar pašvaldības teritoriju, iekļaujot savu paveikto darbu kopējā 

kultūras mantojuma apzināšanā un popularizēšanā. 

Bibliotēka apkopo Viesatu pagasta notikumus „Viesatu pagasta gadagrāmatā”. 

2x mēnesī bibliotēkā notiek priekšā lasīšanas stundas ar radošu darbošanos ģimenēm ar bērniem: 

zīmēšanā, aplicēšanā, veidošanā. 

Bibliotēka piedalās pašvaldības sabiedriskajos procesos, palīdz kultūras dzīves organizēšanā, piedalās 

Viesatu pagasta svētku organizēšanā. 

Bibliotēka sniedz ziņas par aktivitātēm  Jaunpils novada avīzītei „Jaunpils vēstis” un Jaunpils novada domes 

mājas lapai www.jaunpils.lv. Par bibliotēkas aktivitātēm var lasīt interneta vietnēs 

http://www.draugiem.lv/viesatu-kulturas-nams-bibliote/ un 

https://www.facebook.com/viesatukulturasnams/?fref=ts 

 

Sandra Šteina  
Viesatu pagasta bibliotēkas vadītāja 

 

Sports 

Sporta norises novadā notiek, pašvaldībai sadarbojoties ar sporta klubiem. Pašvaldībai pieder 

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

http://www.jaunpils.lv/
http://www.draugiem.lv/viesatu-kulturas-nams-bibliote/
https://www.facebook.com/viesatukulturasnams/?fref=ts
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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 2003.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, Čehijā, Polijā un 

Igaunijā. Tiek rīkoti Jaunpils Kausa izcīņas turnīri bērniem basketbolā. 2015.gadā tika izveidots Basketbola 

klubs „Jaunpils”, kas 2016./2017.gada sezonā jau otro gadu piedalījās LBL-3 čempionātā. Notiek intensīvs 

treniņprocess. Nodibināts novusa klubs „Jaunpils”, komanda piedalās Latvijas čempionāta sacensībās. 

Nodibināts arī futbola klubs. Vietējās sacensības visas sezonas garumā norisinās 12 sporta veidos, kas 

noslēdzas sporta svētkos jūlijā. Pieaugušie piedalās dažādās starpnovadu sacensībās basketbolā un futbolā. 

Aktīvi darbojas arī šautriņu metēji, nūjotāji, motosporta un bezceļu autosporta entuziasti. 

2016. gadā ar sporta dzīvi saistītās aktualitātes: 

✓ Bezceļu braucēji Aigars Mizga un Jānis Siliņš regulāri uzrāda augstus rezultātus sacensībās 

Baltijā un Latvijā.  

✓ 2016.gadā Latvijas jaunatnes basketbola līgā piedalījās divas vecuma grupu zēnu un divas 

vecuma grupu meiteņu komandas. 

✓ Jaunpils futbola komanda piedalās Tukuma novada čempionātā. 

✓ Jaunpils basketbolisti piedalās LBL-3 čempionātā. 

✓ Jaunpils novusisti piedalās Latvijas čempionātā. 

✓ 2016.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 Dobeles, Auriem, Zebrenes, Kaķeniekiem. 

✓ Tukuma sporta skolas treniņgrupas Jaunpilī: piecas - basketbolā. 

✓ Jaunpils šautriņu metēji regulāri piedalās reitinga sacensībās Latvijā.  

 

  Ainārs Plezers, 

Sporta nama vadītājs 
 

 

6.4. Sociālā palīdzība 
 

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

4 deputātu sastāvā.(Jaunpils novada pašvaldības „Sociālais dienests” ir Jaunpils novada Domes pārraudzībā 

esoša pašvaldības iestāde, kas izveidota saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

7.punktu,21.panta pirmās daļas 23.punktu un „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. un 

10.pantu, lai sniegtu sociālo palīdzību, organizētu un sniegtu sociālos pakalpojumus Jaunpils novada 

administratīvajā teritorijā.) 

 

Iedzīvotāju iesniegumus izskata un pabalstus piešķir sociālais dienests.  
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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 regulāri paaugstina savu 

kvalifikāciju apmeklē kursus un piedalās pieredzes apmaiņā. 

Darbinieki savā darbā ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta  

noteikumus, Jaunpils novada Domes saistošos noteikumus un lēmumus un citus normatīvos aktus.  

No 2016.gada 12. marta dienests atrodas jaunās telpās – „Ērģelnieku” mājā I stāvā. 

           

   Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 

2016.gadā                                       

                        29.tabula 
 

Rādītājs Kods Mērvienība Vērtība 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta 

pasākumiem (EKK 6000. kods) 41 euro 130604 

no 

tā 

sociālā palīdzība 411 euro 48777 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem 

apmaksātie (pirktie) sociālie 

pakalpojumi 412 euro 63860 

citi atbalsta pasākumi un 

kompensācijas iedzīvotājiem 413 euro 17967 

Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas 

izdevumi 42 euro 56971 

Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu 

sniedzēju institūciju uzturēšanas izdevumi 43 euro 9139 

  

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo 

personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 

(31.10.2002. „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” ) 
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Trūcīgo personu sadalījums  

12.diagramma 

 

 

Sociālā dienestā izmaksāto pabalstu faktiskā izpilde 

13.diagramma 

 

 

 Redzams, ka pabalsti garantētā ienākumu līmeņa nodrošināšanai,  dzīvokļa pabalsts un citi pabalsti 

ir samazinājušies, tas skaidrojams ar to, ka ar katru pabalsta saņēmēju ģimeni un personu tiek veikts 

sociālais darbs, lai palīdzētu sameklēt katra indivīda resursus un iespējas strādāt, lai  gūtu ienākumus un, 

lai ģimene vai persona nebūtu pabalstu saņēmējs vai pabalsta saņemšanas periods samazinātos.   
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Pabalsts ēdināšanai ir palielinājies, jo 2015.gadā ēdināšanu skolā saņēma 26 bērni līdz 31.maijam 

maksa par pusdienām vienam bērnam dienā bija euro 1,45 no 1.septembra maksa par pusdienām vienam 

bērnam dienā euro 1,60  2016.gadā pabalstu saņēma 32 bērni. 

Pabalsts veselības aprūpei samazinājies, jo no 2015.gada pabalstu piešķiram izvērtējot iesniedzēja 

materiālo situāciju un ienākumu atbilstību trūcīgas (128,06 euro) vai maznodrošinātas 2016.g. (222,-euro) 

ģimenes vai personas statusam. 

Pabalsts aprūpei un pabalsts ģimenei sastāda ievērojamu sociālā budžeta daļu. Aprūpes 

pakalpojumus saņem novada vientuļie cilvēki, kuriem tā nepieciešama. Pabalsts ģimenei tiek maksāts 

pamatā audžuģimenēm bērna uzturam un audzināšanai. 

 

Pašvaldības citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem: 

Izmaksājam kompensācijas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām jaundzimuša bērna 

aprūpei un pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušas personas nāves gadījumā.  

Izmaksājam kompensāciju par transporta izdevumiem vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem, kas saistīti ar braucienu sabiedriskajā transportlīdzeklī, un interešu 

izglītības (mūzikas, mākslas, sporta u.c.) apgūst ārpus Jaunpils novada administratīvās teritorijas izglītības 

iestāžu reģistrā reģistrētās izglītības iestādēs vai pie personas, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir 

saņēmusi licenci interešu izglītības programmas īstenošanai;” 

 Piemērojam atvieglojumus autotransporta izmantošanai braucieniem uz medicīnas iestādēm. 

Invalīdiem, nestrādājošiem pensionāriem; politiski represētām personām; Sociālā dienesta klientiem 

(persona, kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību). 

Ziemassvētkos vientuļajiem pensionāriem un bērniem invalīdiem tiek gatavotas dāvanas. Pirmskolas 

vecuma bērniem, skolas vecuma bērniem tiek apmaksātas Ziemassvētku paciņas. 

Savukārt sociālā darba mērķis ir palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt 

sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.  

(31.10.2002. „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”)  

 

Sociālajā dienestā 2015.gadā bija 75 aktīvas klientu lietas.     

Nodrošinām bezmaksas psihologa palīdzību bērniem un vecākiem dažādās krīzes situācijās. Notiek cieša un 

regulāra sadarbība ar skolu.  

Organizējam un īstenojam:  

-motivācijas programmu riska grupas jaunajām māmiņām;  

-bērnu emocionālās audzināšanas kursus;  

-„Ģimeņu dienu” Kartavkalnos 

-pasākums vecākiem kopā ar bērniem.  

Atbalstam 13 audžuģimenes ar transporta pakalpojumiem braucieniem uz svētku pasākumu Rīgā un 

vasaras nometnēm. 2016. Gada vasarā organizējām audžuģimeņu un aizbildņu pasākumu „7 ballēs”. 

Turpinās Eiropas atbalsts trūcīgajām ģimenēm vai personām un ārkārtas situācijā nonākušiem  

- sociālajā dienestā var saņemt pārtikas pakas,  
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- zīdaiņu un mazu bērnu līdz 2 gadiem pārtikas un higiēnas komplektus, 

- ģimenes ar bērniem var saņemt higiēnas pakas, 

- skolnieki –mācību līdzekļus vai skolas somu. 

 

Ar valsts nodarbinātības aģentūras palīdzību joprojām ir iespēja ilgstošiem bezdarbniekiem  

iesaistīties algotos pagaidu sabiedriskajos darbos, mūsu pašvaldībai ir piešķirtas 3 darba  vietas. 

Valsts uzņēmums „Latvenergo” no 2016.gada sākuma papildus atlaides piešķir arī I grupas  

invalīdiem un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds. 

Ļoti pozitīva un atbalstāma ir asistenta pakalpojuma nodrošināšana invalīdiem, kuri ir saņēmuši  

Valsts darba ekspertīzes ārsta komisijas atzinumu. Šobrīd šo pakalpojumu saņem 25 invalīdi. 

 

   Inita Lapiņa 

Sociālā dienesta vadītāja 

 

 

 

6.5.Sabiedriskā kārtība  
 

Par tiesisko kārtību un  likumpārkāpumu preventīvo pasākumu realizāciju Jaunpils novada 

administratīvajā teritorijā, savas kompetences ietvaros, rūpējas divi algoti pašvaldības  policisti. 

Viņu pamatpienākumos ietilpst nodrošināt domes pieņemto Saistošo noteikumu un lēmumu prasību 

izpildi, nodrošināt sabiedrisko kārtību domes organizēto masu  pasākumu laikā un nodrošināt tiesisko 

kārtību novada administratīvajā teritorijā, sastādot administratīvā pārkāpuma protokolus par 

likumpārkāpumiem, kārtībā, kādā to nosaka likums. Nozīmīga darba sastāvdaļa ir tieši likumpārkāpumu 

profilakse. 

2016.gadā novada pašvaldības policijas darbinieki strādāja ar 114 iedzīvotāju rakstiskiem 

iesniegumiem, informācijām un mutvārdos izteiktām sūdzībām. Tika veikta faktu pārbaude, pieprasīti un 

saņemti paskaidrojumi, sagatavotas un sniegtas atbildes. 

Veiktas 19 administratīvo pārkāpumu lietu izstrādes, kas ir darbietilpīgs process, taču nepieciešams 

gadījumos, ja likumpārkāpumu izdarījis nepilngadīgais vai jāapkopo plašāka pierādījumu bāze. 

Par iedzīvotāju pieļautajiem likumpārkāpumiem sastādīti 49 administratīvo pārkāpumu protokoli un 

preventīvo brīdinājumu akti, bet 121 gadījumā par dažādiem mazāk nozīmīgiem novada domes Saistošo 

noteikumu un citiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem izteikti mutiski brīdīnājumi un aizrādījumi. 

Vienlaikus katrā gadījumā tika izskaidrots, kāda normatīvo aktu prasība ir pārkāpta, kādas sekas var 

iestāties atkārtota pārkāpuma gadījumā. 32 gadījumos ir veiktas audzinoša rakstura pārrunas. 

Sabiedriskā kārtība tika nodrošināta 36 dažādu pasākumu laikā. 

Lai konstatētu novada teritorijā iespējamos likumpārkāpumus un realizētu likumpārkāpumu 

profilakses pasākumus, tika rīkoti reidi un veiktas sekojošas pārbaudes: 
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➢ novada sakoptības un pērnās kūlas iespējamās dedzināšanas pārbaudes un profolakses reidi – 29 

reizes;  

➢ drošas pārvietošanās kontroles un profilakses reidi – 34 reizes; 

➢ sabiedriskās kārtības nodrošināšanas reidi – 39 reizes; 

➢ reidi par tirdzniecības noteikumu prasību ievērošanu – 14 reizes; 

➢ par dzīvnieku labturības noteikumu prasību ievērosanu un risināti citi ar dzīvnieku labturību saistīti 

jautājumi – 24 reizes; 

➢ patrulēšana pa apstiprinātajiem maršrutiem – 47 reizes. 

68 gadījumos ir risināti darba jautājumi sadarbībā ar novada domes struktūrvienībām, piemēram,  

ar novada Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, nekustāno īpašumu nodaļu un ar Valsts policijas amatpersonām. 64 

gadījumos risināti organizātoriska darba jautājumi. 

7 gadījumos tika realizēta sadarbība ar atbildīgajām institūcijām, lai nodrošinātu kara laika 

nesprāgušo lādiņu neitralizēšanu. 

Pašvaldības policisti 6 reizes tikās ar novada iedzīvotājiem un sniedz pārskatu par savu darbu, 5 reizes 

tikās ar Jaunpils vidusskolas audzēkņiem. Novada pašvaldības policija sadarbojās ar Valsts policiju, VUGD, 

Probācijas dienestu ,LATVENERGO un citām valsts pārvaldes institūcijām. 

Nodrošināta sabiedriskā kārtība pašvaldības rīkotajos pasākumos, kultūras pasākumu un citu 

iedzīvotājiem svarīgu rīkotu pasākumu laikā vakaros un naktī. Neatsverami palīgi sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanā un likumpārkāpumu profilakses pasākumu realizācijā ir novada pašvaldības policijas 

brīvprātīgie palīgi. Ar viņu aktīvu līdzdalību tika nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā, viņi 

neliedza palīdzību arī organizēto reidu laikā. 2016. gadā pašvaldības policijas brīvprātīgie palīgi 73 reizes 

rūpējās par novada iedzīvotāju drošību. 

 

 Mārtiņš Knops  

Jaunpils novada pašvaldības policijas 
vecākais inspektors 

 

Brīvprātīgais ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Ar 2016.gada 24.februāra Domes sēdes lēmumu Nr.27 tiek noteikts: 

1. Likvidēt pašvaldības administrācijas struktūrvienību – Ugunsdzēsības un glābšana dienests. 

2. Ar Jaunpils novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību noslēgt deleģējuma līgumu par pašvaldības 

iedzīvotāju izglītošanu ugunsdrošības jautājumos un palīdzības sniegšanu ugunsgrēku gadījumā.  uz vienu 

gadu.  

3. Deleģējamo uzdevumu veikšanai, nodot pašvaldībai piederošās ugunsdzēsības automašīnas GAZ-

66AC30, valsts reģistrācijas Nr.  AF 032592 un GAZ-5312, valsts reģistrācijas Nr. AF 032594, ar noteikumu, 

ka tās tiek pienācīgi sagatavotas un iegūts operatīvā transporta statuss.  

4.  Deleģējamo uzdevumu veikšanai piešķirt mērķdotāciju EUR 5000,00 ( pieci tūkstoši euro) apmērā, 

kas tiek izmaksāta divās vienādās daļās. Pirmā daļa pēc līguma parakstīšanas, bet otrā daļa pēc atskaites 

par pirmās daļas līdzekļu izlietojumu paredzētajiem mērķiem iesniegšanas pašvaldībā. 



 

 © Jaunpils novada dome, 2017 

 81 

 Pagasta teritorija ir nodrošināta ar ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām. Daudzās vietās 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. 

 

6.6. Labiekārtošana  
Ikdienā labiekārtošanas darbus organizē Labiekārtošanas nodaļa. Nodaļā strādā 10 darbinieki, 

t.sk. kapu pārzinis un pārziņa palīgs. Sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru papildus nodarbināti 

bezdarbinieki Eiropas Sociālā fonda projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” (4 personas), 

Valsts probācijas dienestu (4 personas) un Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā pasākuma 

„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 

profesionālās izglītības iestādēs” (6 personas). Pašvaldība 2016. gadā, izmantojot 100% pašvaldības 

finansējumu, labiekārtošanas darbos papildus nodarbināja 1 mēnesi 4 skolēnus. 

:Nr. Labiekārtošanas nodaļas 2016. gadā paveiktie darbi 

1 
Tiek uzsākta Jaunpils parka (parks, dzirnavas, kapi pie baznīcas, domes stāvlaukums) tehniskā 
projekta izstrāde. Parka lapenes tehniskā projekta izstrāde. (Turpinās 2017.) 

2 
Novada kapos, parkā un Jaunpilī tiek izzāģēti bīstamie koki, sakopti atsevišķi vērtīgie 
saglabājamie koki, veicam privāto personu nozāģējamo koku ciršanas saskaņošanu. 

3 Izfrēzēti nocirsto koku celmi Jaunpilī. 

4 
Sagādāta un aiztransportēta malka maznodrošinātajiem (Atbilstoši Soc. dienesta sarakstam 9 
personām). 

5 Tiek pasūtītas un izgatavotas informatīvās norādes un 8 stabi Jaunpilij. (uzstādīšana 2017.) 

6 
Sagatavota malka apkures sezonai pašvaldības labiekārtošanas nodaļas saimniecības daļā un 
autotransporta bāzē “Dūmeņos”, Jaunpils sporta nama vajadzībām, Viesatu kultūras namam un 
pārvaldei un veikta katlumājas uzturēšana un kurināšana.  

7 
Tiek sakopta Levestē Rūšu strauta pieguļošā teritorija, tiek izvilkti un utilizēti no upes sakritušie 
koki. 

8 Arboristi sakopj vērtīgos un nozāģē bīstamos kokus Jaunpils centrā, parkā, kapsētās. 

9 
Regulāri veicam kopšanas darbus novada kapsētās, veicam bezpiederīgo mirušo personu 
apglabāšanu. 

10 Jaunpilī pie biedrības Rats tiek demontēts un utilizēts šķūnis. 

11 Jurģu ciemā un Viesatās uzstādīti 2 gab. jauni informācijas stendi. 

12 Veicam atkritumu izgāztuves apsaimniekošanu. 

13 Izgatavojam un uzstādām 2 kapu vārtu kaltā metāla vērtnes - Sparvu un Sveikuļu kapos. 

14 Sudrabu ielā iestādām 12 gab. sudrabliepu stādus. 

15 
Veicam vides objekta “Marija” vietas sagatavošanu un objekta uzstādīšanu uz taciņas no 
Jaunpils uz Kartavkalniem (tiek izvesti 40 m3 akmeņu, noplanēta teritorija, uzstādīta 
dzelzbetona pamatne, uzstādīts postaments, laukums nolīdzināts ar drupinātas grants segumu.) 
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16 Tiek remontētas rotaļu iekārtas un trenažieri Līvmaņa parkā un sporta laukumā. 

17 Veicam Jaunpils kapsētu apkopšanu. 

18 
Veicam ūdens kanalizācijas akas pilnu remontu Jaunpilī, vairākām akām uzstādām betona 
vākus. 

19 Sociālajam dienestam tiek pārvesta maznodrošināto personu iedzīve uz jaunajām dzīves vietām. 

20 
Palīdzam Pašvaldības SIA "Jaunpils komunālā saimniecība" saimniecībai likvidējot avārijas sekas 
un rokot tranšejas 

21 
Organizējam Lielo talku  - pasākums ar zupu Jaunpils parkā, Viesatās un Sparvu kapos. Izved 3 
gab. 10 m3 lielgabarīta atkritumu konteinerus, 300 talkas maisus ar atkritumiem! 

22 
Kopjam (mēslošana, pļaušana, herbicīdu lietošana, augsmes bioķīmiskās analīzes) Jaunpils 
futbola laukumu 3200 m2  

23 Veicam Jauunpils futbola laukuma laistīšanas sistēmas izbūvi 

24 
VAS Latvijas valsts meži Kartavkalnos uzstāda 5 jaunas atkritumu urnas, tiek uzstādīts satiksmi 
regulējoša paceļamā barjera, uzliek 2 gab. šūpoles.  Atjauno informācijas stendu. 
Elles kalnos - tiek uzstādīts satiksmi regulējoša paceļamā barjera. 

25 Pļaujam un savācam niedres Jaunpils dzirnavezerā un 1x reizi Viesatu ūdenskrātuvē 

26 
Pie Sparvu kapiem no drupinātas grants seguma 34 m3 izbūvējam stāvlaukumu un remontējam 
iebraucamo ceļu uz Kartavkalnu aleju. 

27 
“Mīlestības takas” projekts Jaunpilī 2 koka tiltiņu izbūve, drupinātas grants seguma ievešana 
pils parka taciņu labiekārtošanai (darbi turpinās 2017. gadā) 

28 Jaunpils parkā atvedam ainavisku 7 t smagu “Mīlestības akmeni”. 

29 Palīdzam viduslaiku svētku, Jāņu un citu publisko pasākumu nodrošināšanā. 

30 
Regulāri pļaujam futbola laukumu, Jaunpils centru, 2 x izpļaujam Kartavkalnus, Elles kalnus un 
mazos ciematus. 

31 Appļaujam ceļmalas, latvāņu aizauguma un līgumu platības. 

32 Notīrām Kartavkalnos pilskalnu no krūmu apauguma. 

33 Regulāri vācam atkritumus Kartavkalnos, Elles kalnos, un publiskajās vietās Jaunpils novadā. 

34 Tiek uzmūrēti 4 gab. kapu vārtu stabi Sparvu un Sveikuļu kapos. 

35 
Tiek uzsākta domes jumta dārza izbūve, sagatavota pamatne, eļļots koka dekings (darbi tiek 
pabeigti 2017.). 

36 Jaunpilī tiek uzstādīti balti, ozola masīvkoka angļu stila parka soli (10 gab.) 

37 
Izliekam Jaunpils centrā ziemassvētku apgaismojuma virtenes, iegādājamies jaunus 
apgaismojuma elementus. 

38 
Jaunpilī un Viesatās stādām atraitnītes un vasaras puķes, puķu kastēs un dobēs, tiek 
nodrošināta stādījumu kopšana. 
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39 
Ceļam darbieku kvalifikāciju. Labiekārtošanas nodaļas darbinieki bija pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Kuldīgu, iepazīstoties ar pilsētas apstādījumiem un labiekārtošanas nodaļas darbu. 

40 
Turpinājās sadarbība ar Valsts probācijas dienestu, nodarbinot  4 personas, kam piespriests 
piespiedu darbs. 

41 

Trīs vasaras mēnešos kopumā nodarbināti 6 Jaunpils skolēni Nodarbinātības valsts aģentūras 

līdzfinansētā pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 

izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. 

Pašvaldība 2015. gadā, izmantojot 100% pašvaldības finansējumu, labiekārtošanas darbos 

papildus nodarbināja 1 mēnesi vēl 4 skolēnu. 

42 Tiek veikta topogrāfiskā uzmērīšana: Jaunpils parks, Ķimšu ūdenskrātuves pārgāznis. 

 

Gvido Leiburgs , 
Labiekārtošanas nodaļas vadītājs  

 

6.7. Veselības aizsardzība (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. 

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. 

2015. gadā 171 ambulatorais pacients. Bijusi 31 mājas vizīte.  

2015. gadā domes finansējums –EUR 6046, 2016.gadā – EUR  

2016. gadā 156 ambulatorais pacients. Bijusi 27 mājas vizīte.  

2016. gadā domes finansējums –EUR 6.  

 

Inese Cine 

Jurģu feldšerpunkta vadītāja 

 

6.8. Veselību veicinoša pašvaldība 
 

Lai sekmētu „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” izvirzīto mērķu īstenošanu 

veselības veicināšanas jomā un veicinātu pašvaldību iesaisti iedzīvotāju veselības veicināšanā un sniegtu 

metodisku atbalstu pašvaldības autonomās funkcijas - iedzīvotāju veselīga dzīves veida un sporta 

veicināšana – veikšanā, Veselības ministrija (VM) sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru 
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(SPKC), Latvijas Pašvaldību savienību, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā un Rīgas 

Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības fakultāti ir izveidojusi Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu, kuru 

kopš 2013.gada pārstāv arī Jaunpils novads. 

Kopš brīža, kad Jaunpils novads ir iesaistījies Nacionālajā  veselīgo pašvaldību tīklā, ir ieviestas 

vairākas novitātes, kuras balstītas uz sportiskām aktivitātēm, izglītojošiem pasākumiem un veselības 

profilaksi. Daļa no aktivitātēm ir ieguvušas atdzinību starp Jaunpils novadniekiem, kā, piemēram, 

ārstnieciskā vingrošana, aerobika, nūjošana, skriešanas seriāls „Kartavkalnu apļi”, izglītojoši raksti laikrakstā 

un sociālajos tīklos, koriģējošā vingrošana skolā u.c. Savukārt daļa no pasākumiem, tieši otrādi, neieguva 

popularitāti starp iedzīvotājiem, kā, piemēram, „Izaicinājums”, „Pasaules sporta nedēļa”, „Move weak” un 

„Ielu vingrošana”. 

Apkopojot statistiku, var secināt, ka Jaunpils novada iedzīvotāji, procentuāli uz 1000 iedzīvotājiem, 

ir vieni no fiziski aktīvākajiem un vieni no lielākajiem savas veselības vecināšanas atbalstītājiem visā Latvijā. 

Neskatoties uz šo pozitīvo faktu, ir vēl daudz paveicamā. Kā viena no problēmām ir bērnu un jauniešu 

mazkustīgums un ēšanas paradumi. Kā otra problēma, kaut arī pēdējā laikā situācija uzlabojas, ir 

darbaspējīgā vecuma iedzīvotāju vājā izpratne par veselības profilakses nozīmi un zemo iesaistīšanās 

aktivitāti sabiedrības veselības veicināšanas pasākumos. 

Jaunpils pašvaldības nākotnes vīzijā, attiecībā uz sabiedrības veselības veicināšanu, kā prioritārie 

mērķi tiek izvirzīti bērni un jaunieši, ģimeņu un darbaspējīgā vecuma iedzīvotāju veselības veicināšana.  

Nozīmīgākie notikumi 2016.gadā 

30.tabula 

Pasākums/regularitāte Organizētājs Finansētājs Dalībnieku skaits 

Latvijas Veselības 

nedēļa 2016; 

Jaunpils novada 

Dome 

LTSA 

JND 
115 

Ārstnieciskā 

vingrošana Jaunpilī un 

Viesatās dažādām 

vecuma grupām; 

Jaunpils novada 

Dome 

Jaunpils novada 

Dome 

Jaunpils pagasts 1 

reizē vidēji 20 

Viesatu pagasts 1 

reizē vidēji 15 

Āra vingrošanas 

nodarbības vasaras 

sezonā; 

Jaunpils novada 

Dome 

Jaunpils novada 

Dome 
Vienā reizē vidēji 10 

„Kartavkalnu apļi 

2016” 

Jaunpils novada 

Dome, 

AP Active 

Jaunpils novada Dome 

Jaunpils 

novada Dome 

„Kartavkalnu Velokross 

2016” 

Jaunpils novada 

Dome 

Toms Lagzdiņš 

Jaunpils novada Dome 
20 

Biedrības futbola klubs 

„Jaunpils ” dibināšana. 
FK „Jaunpils” 

 Vienā reizē vidēji 15 
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„Futbola diena” un 

regulāru futbola 

nodarbību 

organizēšana dažāda 

vecuma Jaunpils 

novada iedzīvotājiem. 

Sporta kluba 

„Jaunpils” organizētā 

spartikiāde un sporta 

svētki; 

SK „Jaunpils” 

Jaunpils novada Dome 
Jaunpils novada Dome Vienā reizē vidēji 30 

Novusa kluba 

„Jaunpils” organizētās 

valsts un vietējā 

mēroga sacensības. 

NK „Jaunpils” 

Jaunpils novada Dome 

NK „Jaunpils” 

Jaunpils novada Dome 
Vienā reizē vidēji 15 

Biedrības basketbola 

klubs „Jaunpils” dalība 

LBL3, organizētais 

„Aizkapličas strītbols” 

un līdzdalība dažādos 

sabiedriskos 

pasākumos; 

BK „Jaunpils” 

Jaunpils novada Dome 

Jaunpils novada Dome 

BK „Jaunpils” 
Vienā reizē vidēji 10 

Jaunpils vidusskolas 

audzēkņu piedalīšanās 

dažādās sporta 

aktivitātēs Valsts 

mērogā: „Olimpiskā 

diena”, „Pirmie soļi 

basketbolā”, „JR.NBA”, 

„ZZ Čempionāts” u.c. 

Jaunpils vidusskola, 

 

Jaunpils vidusskola, 
Jaunpils novada Dome 

Vienā reizē vidēji 30 

4. Veselības veicināšanas speciālists vada 5. klasei trešo sporta stundu, kā arī fakultatīvo koriģējošās 

vingrošanas stundu pirmskolā, sākumskolā, pamatskolā; 

5.  Lai palielinātu savu kvalifikāciju, veselības veicināšanas speciālists apmeklēja dažāda veida seminārus, 

konferences un sanāksmes; 

6. Atsevišķos Jaunpils novada laikrakstā „Jaunpils Vēstis” izdevumos tika publicēti ieteikumu raksti veselības 

profilakses veicināšanai; 

7. Veselības veicināšanas speciālists veic sabiedrības informatīvos pasākumus. Sniedz konsultācijas 

klātienē, izvieto informāciju uz afišas dēļiem, nodrošina www.jaunpils.lv sadaļas Veselīga Jaunpils 

informācijas atjaunošanu, iniciē informatīvās kampaņas oficiālajos Jaunpils novada sociālajos tīklos;  

  
 Andris Fridrihsons 

Veselības veicināšanas speciālists 

 

 

http://www.jaunpils.lv/
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6.9. Darbs ar jaunatni 
Kopš 2014.gada aprīļa Jaunpils novadā  darbojas Jaunatnes lietu speciālists, kura uzdevums ir 

plānot, veikt un koordinēt darbu ar jaunatni. Jaunatnes lietu speciālists sadarbojas ar jaunatnes politikas 

īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē 

informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē 

jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un 

sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un 

programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību. 

Paveiktie darbi: 

Realizēts projekts “Jauniešu radošums un komunikācija ilgtspējīgai attīstībai”, kura laikā jaunieši apguva 

komunikācijas un uzņēmējdarbības prasmes. apmeklēja vietējos uzņēmējus un biedrības, mācījās un 

darbojās praktiski. Projektā piedalījās 29 jaunieši  Projekta realizācijai piešķirts valsts budžeta finansējums 

2077,90 Eur apmērā.  

2016. gadā biedrības “Levestes spicie” un apkārtnē telpās organizēti dažāda veida pasākumi: Sporta diena, 

ģimeņu diena, latviešu gadskārtu svētku atzīmēšana, talkas, radošās nodarbības u.c.  

Tiek turpināts darbs  pie Jaunatnes politikas attīstības stratēģijas plāna. Veikta jauniešu aptauja.  

Tiek organizēti virkne tematiski pasākumi ar mērķa grupu – jaunieši: filmu vakari, radošās darbnīcas, 

pārgājieni, ziemassvētku labdarības pasākumi u.c.  

Tiek attīstīta Brīvprātīga darba kustība Jaunpils novadā, ieviestas grāmatiņas, notikušas tikšanās ar 

potenciālajiem brīvprātīgā darba devējiem.  

Notiek aktīva komunikācija Facebook. kontā @JaunpilsNovadaJaunieši.  

Pārskatā gadā organizēta tikšanās ar domes deputātiem, darbiniekiem un speciālistiem, organizētas 

karjeras dienas, Ēnu diena, “Kafija ar politiķiem”  u.c.  

Lai uzlabotu darbu ar jaunatni, Jaunatnes lietu speciāliste apmeklēja dažādus seminārus, mācības un 

pieredzes apmaiņas pasākumus, tādā veidā uzlabojot savu kompetenci tiešajos darba pienākumos. 

  

“Kafija ar politiķiem” 2016.gada pavasarī 

biedrībā “Jaunpils “Rats ”                       25.attēls 

 

Projekts “Jauniešu radošums un 

komunikācija ilgtspējīgai attīstībai” 

dalībnieki 2016. gada vasara      26.attēls 

 

Baiba   Rasa 

Sabiedrisko  attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja 
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6.10. Tūrisms 
 

Pateicoties lielākajai novada kultūrvēsturiskajai vērtībai – Jaunpils pilij un citiem 

kultūrvēsturiskajiem un apskates objektiem, tūrisms novadā ir salīdzinoši attīstīts. Novadā ir 2 viesu nami 

un brīvdienu mājās – „Bramaņi” un „Ķimsīši”, kur tiek piedāvātas aktīvā tūrisma iespējas. Savukārt Jaunpils 

pilī tiek piedāvāti banketu organizēšanas, ēdināšanas, semināru un viesību rīkošanas, viesnīcu 

pakalpojumi. Apmeklētājus piesaista gan patstāvīgā, gan mainīgā muzeja ekspozīcija. Pilī atrodas arī 

viduslaiku krogs, kas ir ļoti pievilcīga vieta novada apmeklētājiem. Jaunpils pils kā apskates objekts iekļauta 

dažādos Kurzemes tūrisma maršrutos. 

Dažādas viduslaiku aktivitātes piedāvā SIA „Niedru lija”. Uzņēmums organizē pasākumus 

viduslaiku stilā ar loka šaušanu, šaušanu ar arbaletu, cirvja un šķēpa mešanu, monētu kalšanu, viduslaiku 

kalēja darba demonstrāciju, laimes liešanu. 

Tūrisma pakalpojumus sniedz arī z/s „Struteles Avotiņi”, kur pieejama pirts un sauna, dīķis atpūtai 

un makšķerēšanai, kā arī brīvdienu māja “Avenes”.  

Aizvien pieprasītāks kļūst radošs darbošanās prieks, veiksmīgi tūrismā ienākusi biedrība “7 balles” 

, kas piedāvā dažādu prasmju apguvi, kā piemēram, sveču liešanu, koka mašīnu, pužļu gatavošanu, loka 

šaušanu u.c. izklaides. 2015. gadā “7 balles ”saņēma Kurzemes tūrisma asociācijas gada balvu tūrismā 

“Lielais Jēkabs”. 

Darbību paplašina biedrība “Dzīves un veselības skola dabā” attīstot idejas tūrismā-autentisks 

šķūnis-kalpo par mājvietu nometnēm, ierīkots dabas dārzs. 

Z/s  “Rogas”, kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību, piedāvā saimniecības apskati, sviesta 

kulšanas un siera siešanas nodarbes, kā arī naktsmājas un viesību zāli. 

2015. gadā tūrisma tirgus piedāvājumu papildināja Jaunpils amatu māja, kas ir viens no 

pieprasītākajiem tūrisma objektiem, piedāvājot tūristiem apgūt aušanas un rokdarbu prasmes un 

saglabājot, attīstot novada kultūrvēsturisko mantojumu. Kā viens no stratēģijas mērķiem ir mērķtiecīgi 

strādāt uz esošo un potenciālo tūrisma uzņēmēju izglītošanu papildus peļņas iespējām dažādojot 

saimniecības darbības virzienus, tādā veidā gan tiks uzlabota ekonomiskā situācija, gan vairota vietas 

pievilcība. Pirmais solis šajā jomā ir datu vākšana par situāciju zemnieku un piemāju saimniecībās.  

Iespēju robežās tiek organizēta tūrisma pakalpojumu sniedzēju izglītošana, konsultēšana un sadarbības 

veicināšana. 

Pašvaldībā izveidots Tūrisma informācijas punkts, kurš nodrošina sadarbību ar Tukuma tūrisma 

informācijas centru un vietējiem tūrisma uzņēmējiem, sagatavo reklāmas materiālus, uztur regulārus 

sakarus ar novada tūrisma aktivitāšu piedāvātājiem. 2016.gada februārī noorganizēts tūrisma uzņēmēju 

pieredzes apmaiņas brauciens pa novada teritoriju. Papildināti tūrisma bukleti par Jaunpils novada un 

tūrisma piedāvājumu. Sadarbībā ar Tukuma TIC tiek turpināts darbs pie pašvaldības tūrisma stratēģijas 
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izstrādes. Lai veicinātu tūrisma attīstību un nodrošinātu informācijas pieejamību 2016. gadā pirmo reizi 

klajā nāk Jaunpils novada Tūrisma ceļvedis, kurā publicēta visa tūrisma informācija.                                  

Pārskata gadā vietējos uzņēmumos, pašvaldības  iestādēs tiek izvietotas koka informācijas kastes ar 

tūrisma informāciju. 

Regulāri tiek publicēta informācija par norisēm un pasākumiem mājas lapā, kā arī portālā 

draugiem.lv Jaunpils tūrisma informācija punkta lapā, kuras sekotāju skaits sasniedz 373. Aizvien 

nozīmīgāku vietu ieņem  informācijas apmaiņa Facebook.com lapā, kurā  tūrisma informācijas punktam 

seko 170 personas, bet ziņas aplūko vidēji 450-4000 personām.  

  

Tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens. 2016. gada 

pavasaris viesu nams “Bramaņi”                                    27.attēls 

 

Jaunpils novada Tūrisma 

ceļvedis 2016     28.attēls 

Baiba  Rasa 

Sabiedrisko  attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja 

 

6.11.  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”.  

Uzņēmums ar dzeramo ūdeni 2016.gadā apgādā 1178 novada iedzīvotājus un 27 uzņēmumus. Kanalizācijas 

notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu saņem 1038 novada iedzīvotāji un 24 uzņēmumi. Saražotais ūdens 

2016.gadā ir 55 330 m3 ūdens ( 2015.gadā – 64 897  m3).  Novadīti kanalizācijas notekūdeņi 2016.gadā 

– 118 588 m3 ( 2015.gadā – 123 103m3). Atkritumu savākšanu ar 2013.gada martu no SIA „Kurzemes 

Ainava” pārņēma SIA „Eco Baltia Vide” . Siltumapgādē darbojas divas katlu mājas – Levestes katlu māja, 

kura tiek kurināta ar malku un ar gāzi apkurināmā Zītaru katlu māja. Vēl darbojas 4 autonomie gāzes katli 

dzīvojamās mājās Rotas, Saktas, Pērles un Avoti. 2016.gadā apkurei patērēti 123 139 m3 gāzes un 620 m3   

malkas. 
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2016.gadā uzņēmums iegādājies pamatlīdzekļus par summu EUR 7705, tai skaitā: 

Pamatlīdzekļi ūdenssaimniecībai summā EUR 2974; 

Pamatlīdzekļi autonomāma katlu mājām summā – EUR 664; 

Dators un datorprogramma – EUR 505; 

Biroja tehnika un mēbeles – 3459 EUR; 

Darba instrumenti – EUR 103.   

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 esošos pakalpojumu tarifus 

ir apstiprināti Sabiedrrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome  2015.gada 21.maijā ar Lēmumu 

Nr.84.   

Tarifi 2016.gadā 

1.Dzeramā ūdens tarifi 2016. gadā ir EUR 4,41 par patērētāju vai 0,78 EUR/m3 dzeramā ūdens pēc ūdens 

skaitītāja rādījuma; 

2.Kanalizācijas notekūdeņu novadīšanai tarifs ir EUR 3,99 par patērētāju vai 0,79 EUR/m3; 

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

Atkritumu apsaimniekošanu  no 2013.gada marta veic SIA „Eco Baltia Vide”.  

Uzņēmuma 2016.gada finansiālo rezultātu rādītāji: 

Neto apgrozījums – EUR 227 963 (2014.gadā – EUR 236 388). 

Bruto peļņa no pamatdarbības 2016.gadā ir EUR 51 159 (2015.gadā – EUR 52 138).  

Uzņēmums 2016.gadu noslēdzis ar EUR 10 161 zaudējumu . (2015.gadu ar  -EUR 2004 zaudējumu).  

 Uzņēmuma pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ir EUR 69 524.  

Krājumus noliktavā veido malkas atlikums katlu mājā Leveste 266 m3 par summu EUR 5332. 

Debitoru parāds sastāda EUR 108 484, no tā: 

iestāžu un uzņēmumu parāds EUR 13 640, kas galvenokārt sastāv no aprēķinātā maksājuma  par 

2016.gada decembrī sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Iedzīvotāju komunālo maksājumu parāds 

ir EUR 94 844, tas pārskata gadā tas ir samazinājies par EUR 14 124 vai 12,96%. Lielākais iedzīvotāju parāds 

ir par apkuri – EUR 43 913, par dzeramo ūdeni – EUR 22 551, par kanalizāciju – EUR 16 283, par atkritumu 

izvešanu – EUR 7214, par īri - EUR 4813. 

                   Iedzīvotāju parāda sadalījums pa apdzīvotām vietām: 

                                                                                                                         31.tabula 

Jaunpils centrs  EUR 20 341 Jurģi EUR 2 398 

Leveste EUR 47 914 Strutele EUR   837 

Saule  EUR  5 033 Viesatas  EUR 18 321 

 

Informācija par darbiniekiem: 

Nodarbināto personu skaits gada sākumā - 10; 
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Nodarbināto personu skaits gada beigās – 9; 

vidējais strādājošo skaits – 9. 

Informācija par sabiedrības attīstību 

 Sabiedrības galvenie partneri ir : 

 juridiskās personas: Jaunpils novada dome, A/S "Jaunpils pienotava", A/S "Jaunpils LIS", SIA "Līvas 

Grupa", A/S "Kurzemes CMAS", SIA „Joži”, SIA "Ives Grupa", ZS „Gundegas”, AS LIS „Jaunpils”, SIA 

„Kalnsili”,  

pašvaldības iestādes - Jaunpils novada dome un Jaunpils vidusskola. 

 Sabiedrības galvenie piegādātāji ir :  

 A/S "Latvijas Gāze", A/S "Latvenergo", SIA "Vejmars", SIA "Latvija Statoil ", SIA "Lattelekom", SIA "LMT", 

SIA „Centrs Jaunzemji” un pakalpojumu sniedzēji SIA "Eco Baltija Vide ", VAS Latvijas valsts meži, SIA 

Levestes dārzs, SIA MC, ZS “Rešņi”. 

Nākotnes perspektīvas .  Uzņēmums 2017.gadā turpinās iepriekšējo darbību komunālo pakalpojumu 

sniegšanu novada iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem. Tiks uzbūvēta ūdens 

atdzelžošanas stacija Struteles ciemā. 

 
  Guntis Jubiņš, 

Valdes loceklis 

 

6.12.  SIA „Jaunpils pils ” 
 

Sabiedrības galvenais darbības veids – tūrisms, ekskursijas, viesnīcas pakalpojumi, telpu nomas 

pakalpojumi semināriem un svinībām, ēdināšanas pakalpojumi kafejnīcā un banketu apkalpošana. 

Sabiedrības darbība pārskata gadā 

Uzņēmuma neto apgrozījums 2016. gadā  ir EUR 338 627. Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no 

uzņēmuma pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez PVN,  

Ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības 

32.tabula 

 2016.g. 2015.g. 

Ieņēmumi no kafejnīcas 211 638 210 542 

Ieņēmumi no muzeja un ekskursijām   50 409  47 493 

Ieņēmumi no viesnīcas  36 147  54 025 

Ieņēmumi no telpu īres  12 939  30 825 

Ieņēmumi no suvenīru pārdošanas    7 803   6 637 

Ieņēmumi no pasākumu rīkošanas   5 838   5 945 

Citi ieņēmumi  13 853 19 204 

 

 Pārskata gads ir noslēgts ar EUR 57 677 lielu bruto peļņu.  
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Uzņēmums 2016.gadā turpināja strādāt pie sadarbības veicināšanas ar ārvalstu tūrisma firmām, kā 

rezultātā pieaudzis tūristu skaits no Krievijas un Lietuvas.  

 

14.diagramma 

 

2016.gadā veikti ievērojami uzlabojumi pils un apkārtnes infrastruktūrā, līdz ar to paplašinot piedāvājumu 

daudzveidību klientiem un uzlabojot to kvalitāti – 

tika izremontētas hosteļtipa viesnīcas istabas, koridors un trepes 

Kā jauns piedāvājums pārskata gadā tika realizēta specializēta ekskursija ģimenēm ar bērniem 

Sekojot tirgus tendencēm un klientu vēlmēm tika izveidota piedzīvojumu spēle «Mistērija pilī» 

veiksmīgi izmantojot pils pagrabus  

Zinātniskās pētniecības un sabiedrības attīstības pasākumi 

2017.gadā plānotie darbi 

 Turpināt aktīvu darbu pie dažādām reklāmas aktivitātēm, piesaistot arvien jaunus klientus, 

ņemot vērā tirgus tendences – īpaši strādājot uz individuālajiem apmeklētājiem un ģimenēm 

ar bērniem; 

 Pilnveidot un papildināt esošos piedāvājumus; 

 Atgādināt par Jaunpils pili aktīvi piedaloties akcijās – Apceļosim Latvijas pilis un muižas 

sadarbībā ar LPMA, akcijas noslēguma balle notiks Jaunpils pilī; 

  Akcijā Apceļosim Kurzemi, turpināt aktīvu sadarbību ar Tukuma informācijas centru – rīkojot 

iepazīšanās braucienus tūroperatoriem; 

 Pils telpās saistībā ar jaunajiem ugunsdrošības noteikumiem ir jāierīko automātiskā 

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija 

 Ļoti aktuāls jautājums ir pils jumta un iekšējo komunikāciju atjaunošana 

 

 Valdes locekle: Kristīne Liepiņa 
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Pielikums Nr.1 

Jaunpils novada pašvaldības struktūrshēma 
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Attīstības

komiteja

Finanšu

komiteja

Izglītības, kultūras, sporta un
sociālo lietu komiteja

Komitejas

Vēlēšanu

komisija

Administratīvā

komisija

Iepirkuma
komisija

Dzīvokļu
komisija

Nekustamā īpašuma

vērtēšanas komisija

Nekustamā īpašuma

izsoles komisija

Administratīvo
aktu strīdu komisija

Lauksaimniecības zemju darījumu komisija

Dzīvokļu privatizācijas komisija

Medību koordinācijas

 komisija

Komisijas

Kanceleja

Grāmatvedības un

finanšu nodaļa

Attīstības nodaļa

Viesatu pagasta

parvalde

Dzimtsarakstu
nodaļa

Būvvalde

Labiekārtošanas

nodaļa

Pašvaldības policija

Sabiedrisko attiecību
un tūrisma nodaļa

Autotransporta

nodaļa

Jaunpils sporta nams

Viesatu feld�šeru -

vecmāš�u punkts

Jurgu feld�šeru -
vecmāšu punkts

Bērnu dienas

centrs "Zemenīte"

Jaunpils vidusskola

Sociālais
dienests

Bāriņtiesa

Iestādes

Jaunpils kultūras
nams

Viesatu kultūras

nams

Jaunpils

bibliotēka

Viesatu

bibliotēka

Muzejs

Jaunpils TIP

Pašvaldības aģentūra
"Jaunpils"

SIA „Jaunpils pils”

SIA „Jaunpils komunalā

saimniecība"

Komercsabiedrības

Izpilddirektors

Priekšsēdētājas vietnieks

Domes priekšsēdētāja

Jaunpils novada dome
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Pielikums Nr.2 

Revidenta ziņojums par 2015.gada Jaunpils novada domes finanšu pārskatu. 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA „Revidents un grāmatvedis”, licences Nr. 30, 

2017.gada 28.aprīlī sniegusi Revīzijas ziņojumu vadībai par Jaunpils novada pašvaldības 2016.gada 

finanšu pārskata revīzijas rezultātiem. 

Ziņojums vadībai ir sagatavots lietošanai tikai personām, kam uzticēta Jaunpils novada 

pašvaldības pārvalde, un nav paredzēts trešajām personām. 

 

Pielikums Nr.3 

Jaunpils novada domes sēdes lēmums „Par Jaunpils novada domes 2016.gada finanšu 

pārskata apstiprināšanu”   

 


