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Ievads 

Jaunpils novada Attīstības programma 2019. – 2025. gadam ir 

pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka 

novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā 

arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa prioritāšu 

īstenošanai. 

Attīstības programma sastāv no vairākām daļām:  

 ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SASTĀVDAĻAS 

Viena no Attīstības programmas sastāvdaļām ir Investīciju 

plāns, kurā tiek iekļautas nozīmīgākās Jaunpils novada 

pašvaldības investīcijas.  

Investīciju plānā ietverti ieguldījumi laika posmā no 2019. līdz 

2021. gadam, kuri nepieciešami, lai realizētu Stratēģiskajā daļā 

izvirzītos vidēja termiņa uzstādījumus un Rīcības plānā iekļautos 

pasākumus/aktivitātes, kā arī iekļauti esošie uzsāktie investīciju 

projekti.  

Vismaz reizi gadā pašvaldībai jāaktualizē Investīciju plāns, 

ievērojot tā izpildi un ikgadējo apstiprināto pašvaldības 

budžetu. Ar Jaunpils novada domes lēmumu tiek apstiprināts 

aktualizētais Investīciju plāns.  

Investīciju plāns ietver šādu informāciju:  

• projekta nosaukums; 

• projekta ietekmētā teritorija; 

• projekta pamatojumu – atbilstība vidēja termiņa rīcības 

virzieniem un  uzdevumiem;  

• projekta papildinātību ar citiem projektiem;  

• plānotā projekta nepieciešamo finansējumu;  

• finansējuma avotu;  

• projekta plānotos darbības rezultātus;  

• plānotā projekta īstenošanas termiņu;  

• atbildīgos par investīciju projektu īstenošanu 

(sadarbības partnerus). 

Dokumentā izmantotas autoru un publiski pieejamās Jaunpils novada 

pašvaldības fotogrāfijas (pašvaldības mājaslapa un sociālo tīklu konti).  
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Jaunpils novada attīstības programma 2019.-2025. gadam

Investīciju plāns 2019.-2021. gadam

Nr. Projekta nosaukums

Teritorija 

(viss novads, 

Jaunpils, cits 

ciems)

Atbilstība uzdevumiem 

(U), rīcības virzieniem 

(RV)

Papildinātība ar 

citiem 

projektiem 

(norādīt 

projekta 

Nr.p.k.)

Indikatīvā 

summa 

(eiro)

Pašvaldības 

budžets

ES fondu 

finansējums 

(norādīt)

Privātais 

sektors

Citi 

finansēju

ma avoti 

(norādīt)

Projekta plānotie darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji

Projekta 

uzsākšanas 

datums

Projekta 

realizācijas 

datums

Gads
Atbildīgie par 

investīciju projektu 

īstenošanu 

(sadarbības partneris

1
Nometne audžuģimenēm Jaunpils novada 

ģimenēm
viss novads

RV1 

R.1.4.2. Atbalsta sniegšana 

ģimenēm uzsākot dzīvi 

Jaunpils novadā

5400 3600 1800 Ikgadēja nometne Jaunpils novada ģimenēm 2019 2021

2019

2020

2021

Sociālais dienests

2
Lokālplānojuma izstrāde teritorijas daļai 

Jaunpils vidusskola
Jaunpils

RV1

R.1.4.2. Atbalsta sniegšana 

ģimenēm uzsākot dzīvi 

Jaunpils novadā

4000 4000
Izstrādāts lokālplānojums teritorijas funkcionālā 

zonējuma maiņai uz apbūves teritoriju
2019 Attīstības nodaļa

3
Nometne maznodrošinātām Jaunpils 

novada ģimenēm
viss novads

RV1

R.1.4.2. Atbalsta sniegšana 

ģimenēm uzsākot dzīvi 

Jaunpils novadā

5400 3600 1800 3- ģimenes piedalās nometnē 2019 2021

2019 

2020

2021

Sociālais dienests

4
NVO sektora kapacitātes celšana - mācības, 

pieredzes apmaiņas seminārs
viss novads

RV1

R1.1.1. Nevalstisko 

organizāciju sadarbības un 

ilgtspējas veicināšana

2000 1000 1000

8 stundu mācības NVO sektora dalībniekiem, 

pieredzes apmaiņas ekskursija pie Skrundas novada 

NVO.

2019-2021 Attīstības nodaļa

5
Mācīšanās mūža garumā= kvalitatīvas 

aktīvās novecošanas garants (ERASMUS+)
viss novads

RV1

U.1.1. Veicināt kopienu 

sadarbību un organizāciju 

ilgtspēju

20115
20115 

ERASMUS+

Projekts tiek 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 pieaugušo 

izglītošanas idejas iespējams īstenot praksē.

2016-2019
Novada administrācija, 

Attīstības nodaļa

6 Projektu konkurss "Darām paši" viss novads

RV1

U.1.1. Veicināt kopienu 

sadarbību un organizāciju 

ilgtspēju

10000 10000
Atbalstītas biedrību iniciatīvas savas dzīves vides un 

iniciatīvu attīstībai
2019, 2020, 2021

Novada administrācija, 

Attīstības nodaļa

7
Kursa vecākiem "Bērnu emocionālā 

audzināšana 0 - 7 gadi" nodrošināsana
viss novads

RV1

U.1.4. Īstenot ģimeņu politiku; 

RV6

U.6.1. Sociālo pakalpojumu 

pieejamības uzlabošana

1000 1000 Nooranizēts 6-8 nodarbību cikls 2015-2019
Sociālais dienests, biedrība 

"Jaunpils RAC "Rats'"

8
Novērošanas kameru izvietošana 

pašvaldības teritorijā
viss novads

RV10 

R.10.1.1. Sabiedriskās kārtības  

un drošības nodrošināšana

20000 20000 Izvietot novērošanas kameras pašvaldības teritorijā 2021 Novada administrācija

9 Labiekārtotu tualešu izbūve Jaunpils parkā Jaunpils

RV10 

R.10.3.3. Jaunpils 

kultūrvēsturiskā centra  

labiekārtošanas sekmēšana

50000 50000
Uzbūvētas labiekārtotas tualetes parka un Dzirnavu 

kompleksa apmeklētājiem
2020 2022 Novada administrācija

10 Aktualizēts Jaunpils novada Ainavu plāns viss novads

RV10 

R.10.6.2. Iedzīvotāju 

iesaistīšana teritorijas 

attīstības plānošanas un vides 

saglabāšanas procesos

10000 10000

Pārskatīts un aktualizēts 2003.gadā izstrādātais 

Jaunpils pagasta ainavu plāns, izstrādāts Ainavu plāns 

Viesatu pagastam

2020 2021 2021
Novada administrācija, 

Attīstības nodaļa

Plānotais laika posmsFinanšu avots (eiro vai %)

Jaunpils novada attīstības programma 2019.-2025. gadam INVESTĪCIJU PLĀNS
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Investīciju plāns 2019.-2021. gadam

11
„Publiskās ūdenskrātuves Lielapsauju ezers 

apsaimniekošanas plāna izstrāde”
Jaunsēži

RV10

R.10.5.1. Publisko atpūtas 

vietu pie ūdeņiem pilnveide  

R.10.6.2. Iedzīvotāju 

iesaistīšana teritorijas 

attīstības plānošanas un vides 

saglabāšanas procesos 

6400 6400 LVAF
Izstrādāts publiskās ūdenskrātuves apsaimniekošanas 

plāns
3 2019 Attīstības nodaļa

12

Vienota stila tūrisma informācijas stendu 

izgatavošana un uzstādīšana pie apskates 

objektiem Jaunpils kultūrvēsturiskajā centrā

Jaunpils

RV10

U.10.3. Nodrošināt publiskās 

ārtelpas teritoriju un zaļo 

zonu labiekārtošanu

RV12

U.12.2. Veicināt tūrisma un 

pakalpojumu nozares 

izaugsmi;

RV3

U.3.4. Sekmēt kultūrvēsturiskā 

mantojuma apsaimniekošanu 

un aizsardzību

12100

Izgatavotas un uzstādītas vienota dizaina informācijas 

zīmes vairākās valodās pie nozīmīgākajiem objektiem 

Jaunpils vēsturiskajā centrā

2020 2021 2021

Novada administrācija, 

Attīstības nodaļa, 

Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļa

13 Ķimšu ūdenskrātuves pārgāžņu remonts Jaunpils

RV10

U.10.6. Saglabāt dabas 

daudzveidību un lauku ainavu

2000 2000 Veikta Ķimšu ūdenskrātuves pārgāžņu atjaunošana 2017-2019
Novada administrācija, 

Labiekārtošana s nodaļa

14

Informatīvā platforma informēšanai par 

pašavaldības pakalpojumiem un vietējo 

uzņēmēju piedāvājumu 

viss novads

RV11

R.11.1.2. Nozaru pārstāvju 

savstarpējās komunikācijas 

sekmēšana

5000 5000

Platforma, kur pašvaldība un pašvaldības teritorijā 

esošie uzņēmēji un uzņēmēmumi var ievietot 

informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem un 

precēm.

2019 2021 2021 Novada administrācija

15
Konferenču centra izveide Jaunpils pils 

jumta stāvā
Jaunpils

RV11

U.11.2. Pilnveidot un attīstīt 

uzņēmējdarbības atbalsta 

instrumentus

1500000
Konferenču telpu un viesnīcas numuru izbūve 

Pašvaldības īpašuma - Jaunpils pils jumta stāvā.
2021

16 Koprades mājas izveide viss novads

RV11

U.11.2. Pilnveidot un attīstīt 

uzņēmējdarbības atbalsta 

instrumentus

30000 5000 25000
Uzbūvēta/pārbūvēta ēka- izveidotas telpas mazā 

biznesa uzņēmēju (4 -5) darbavietām un pasākumiem.
2021

Novada administrācija, 

sadarbībā ar uzņēmējiem, 

NVO

17
"Combating loneliness trough learning" 

(Mazināt vientulību mācoties)
viss novads

RV2 R 2.3.2 Neformālās un 

mūžizglītības programmu 

apguves iespēju un 

pieejamības veicināšana

6535 6535 ERASMUS+

Projekts tiks realizēts sadarbojoties četrām Eiropas 

Savienības dalībvalstīm – Latvijai (Jaunpils), 

Lielbritānijai (Hemel Hempstead),Portugāle (Evora), 

Polijai (Frederacja FOSa), , sniedzot iespēju dalīties 

pieredzē un zināšanās, lai apzinātu kā dažādas 

pieaugušo izglītošanas un sabiedrības 

pašorganizēšanās idejas iespējams īstenot praksē.

2019
Novada administrācija, 

Attīstības nodaļa

18 E-mācības Jaunpils

RV2

R 2.1.1. Vispārējās izglītības 

kvalitātes uzlabošana

200000
Skolu izglītības satura digitalizācija (e-mācības, 

mācību e-grāmatas)
2021

Novada administrācija, 

Jaunpils vidusskola

19
Pirmsskolas izglītības grupas telpu 

paplašināšana
Jaunpils

RV2

R.2.2.1. Pirmskolas grupas 

„Zemenīte” telpu 

paplašināšana un 

infrastruktūras, materiāli 

tehniskās bāzes pilnveide

500000 500000
Paplašinātas pirmsskolas izglītības grupas 2.-4g. 

Telpas
2019

Novada administrācija, 

Jaunpils vidusskola

20
Teritorijas revitalizācija pie Jaunpils 

vidusskolas
Jaunpils

RV2

U.2.2. Uzlabot izglītības 

iestāžu infrastruktūru un 

materiāli tehnisko bāzi

58120 58120

Revitalizēta teritorija pie Jaunpils vidusskolas bijušās 

darbnīcas teritorijā, izbūvējot drošu piebraucamo ceļu, 

automašīnu stāvvietu, atpūtas vietu. Rekonstruēts 

segums skolas pagalmā un pie fasādes durvīm

2021 2022 2015-2019
Novada administrācija, 

Jaunpils vidusskola
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Investīciju plāns 2019.-2021. gadam

21
Ziemeļvastu pieaugušo izglītojamo 

mobilitāte
viss novads

RV2

U.2.3. Nodrošināt 

daudzveidīgas interešu un 

mūžizglītības iespējas

10000 10000

Iespēju dalīties pieredzē un zināšanās, lai apzinātu kā 

dažādas pieaugušo izglītošanas idejas iespējams 

īstenot praksē

2019 2021
Novada administrācija, 

Attīstības nodaļa

22 Jaunpils novadam – 10! viss novads

RV3

R.3.1.2. Daudzpusīgu un 

kvalitatīvu kultūras pasākumu 

nodrošināšana

3300 3300

Noorganizēti Jaunpils novada svētki "Jaunpils 

novadam -10!" - profesionālu mākslinieku koncerts, 

svētki bērniem, pašdarbnieku koncerts

2019 2019 2019
Novada administrācija, PA 

Jaunpils

23

2. Piejūras pašvaldību senioru festivāls 

Jaunpilī  “PIE JŪRAS DZĪVE MANA” Jaunpils

RV3

R.3.1.2. Daudzpusīgu un 

kvalitatīvu kultūras pasākumu 

nodrošināšana

700 700
Noorganizēts piejūras pašvaldību senioru festivāls 

Jaunpilī  “PIE JŪRAS DZĪVE MANA” 
2019 2019 2019

Novada administrācija, PA 

Jaunpils

24 Jaunpils korim-95! Jaunpils

RV3

R.3.1.2. Daudzpusīgu un 

kvalitatīvu kultūras pasākumu 

nodrošināšana

700 700 Noorganizēts pasākums “Jaunpils korim 95!” 2019 2019 2019
Novada administrācija, PA 

Jaunpils

25 Jaunpils dejotāju svētki Jaunpils

RV3

R.3.1.2. Daudzpusīgu un 

kvalitatīvu kultūras pasākumu 

nodrošināšana

1700 1700
Noorganizēts pasākums, kurā  piedalīsies kolektīvi no 

Latvijas novadiem, kuros dejo jaunpilnieki 
2019 2019 2019

Novada administrācija, PA 

Jaunpils

26 Jaunpils talanti - 2019 Jaunpils

RV3

R.3.1.2. Daudzpusīgu un 

kvalitatīvu kultūras pasākumu 

nodrošināšana

1700 1700

Noorganizēts pasākums, kurā  piedalīsies  Jaunpils 

iedzīvotāji, kuri ir talantīgi dziedātāji, dejotāji, 

vingrotāji, daiļlasītāji, spēlētāji…

2019 2019 2019
Novada administrācija, PA 

Jaunpils

27
Skatuves podestu atjaunošana Jaunpils 

kultūras namā
Jaunpils

RV3

R.3.2.1. Kultūras iestāžu 

infrastruktūras un materiāli 

tehniskās bāzes pilnveide

Atjaunoti skatuves podesti 2019 2019 2019
Novada administrācija, PA 

Jaunpils

28
Skatuves apgaismojuma un aizkaru 

pilnveidošana.
Jaunpils

RV3

R.3.2.1. Kultūras iestāžu 

infrastruktūras un materiāli 

tehniskās bāzes pilnveide

Papildināts skatuves aprīkojums - apgaismojums, 

aizkari.
2019 2019 2019

Novada administrācija, PA 

Jaunpils

29 Kvalitatīva bibliotēku krājuma atjaunošana 
Jaunpils, 

Viesatas

RV3

R.3.2.1. Kultūras iestāžu 

infrastruktūras un materiāli 

tehniskās bāzes pilnveide

3900 3900

Nodrošināts kvalitatīvs bibliotēkas krājums, 

iegādājoties jaunākos izdevumus daiļliteratūrā un 

uzziņu literatūrā, kā arī nodrošinot kvalitātīvu 

periodisko izdevumu pieejamību (balstoties uz 

Jaunpils pagasta bibliotēkas krājuma komplektēšanas 

un organizācijas politiku 2017. - 2021.gadam, kā arī 

Viesatu bibliotēkas vajadzībām) un attīstošu spēļu 

iegāde 

2019 2020 2019
Novada administrācija, PA 

Jaunpils

30

Piemērotu mēbeļu 

atjaunošana/papildināšana kvalitatīva 

bibliotēkas darba nodrošināšanai

Jaunpils, 

Viesatas

RV3

R.3.2.1. Kultūras iestāžu 

infrastruktūras un materiāli 

tehniskās bāzes pilnveide

1500 1500

Pabeigta grāmatu plauktu atjaunošana, izgatavojot 

3 stendus plauktu galos jaunieguvumu un grāmatu 

izstāžu izvietošanai,izgatavots piemērots plaukts 

periodisko izdevumu izvietošanai,  izgatavots 

pastāvīgs stends novadniekiem, kuri saistīti ar literāro 

darbību 

2019 2021 2021
Novada administrācija, PA 

Jaunpils

31
Interaktīva pils vēsturiskā 17. gs. mūrējuma 

eksponēšana Pilskunga kabinetā
Jaunpils

RV3

R.3.4.1. Kultūras pieminekļu 

apsaimniekošanas un 

aizsardzības sekmēšana

5000 5000 Eksponēts apmeklētājiem vēsturiskais mūrējums 2019 2020
Novada administrācija, SIA 

"Jaunpils pils"

32
Videonovērošanas ierīkošana visās muzeja 

telpās 
Jaunpils

RV3

R.3.4.1. Kultūras pieminekļu 

apsaimniekošanas un 

aizsardzības sekmēšana

3000 3000 2019 2020 2019
Novada administrācija, PA 

Jaunpils
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33
Ugunsdrošības signalizācijas modernizācija 

Jaunpils muzeja telpās
Jaunpils

RV3

R.3.4.1. Kultūras pieminekļu 

apsaimniekošanas un 

aizsardzības sekmēšana

2000 2000 2019 2020 2019
Novada administrācija, PA 

Jaunpils

34 Bruņinieku Zinību istabas izveide Jaunpils

RV3

R.3.4.1. Kultūras pieminekļu 

apsaimniekošanas un 

aizsardzības sekmēšana

22000 22000 KKF 2020 2021 2021
Novada administrācija, PA 

Jaunpils

35
Jaunpils pils jumta restaurācija un jumta 

stāva izbūve
Jaunpils

RV3

U.3.4. Sekmēt kultūrvēsturiskā 

mantojuma apsaimniekošanu 

un aizsardzību

1500000 1500000 Pils jumta restaurācija. 2021
Novada administrācija, PA 

Jaunpils 

36
Jaunpils parka un Dzirnavu teritorijas 

revitalizācija
Jaunpils

RV3

U.3.4. Sekmēt kultūrvēsturiskā 

mantojuma apsaimniekošanu 

un aizsardzību

RV10

U.10.3. Nodrošināt publiskās 

ārtelpas teritoriju un zaļo 

zonu labiekārtošanu

100000 100000
Parka un dzirnavu teritorijas labiekārtošana - 

meliorācija, celiņu un laukumu izbūve
2022

Novada administrācija, 

Labiekārtošanas nodaļa

37

Dzirnavu kompleksa pārbūve un 

atjaunošana kultūras un tūrisma 

piedāvājuma paplašināšanai

Jaunpils

RV3

U.3.4. Sekmēt kultūrvēsturiskā 

mantojuma apsaimniekošanu 

un aizsardzību

RV12

U.12.2. Veicināt tūrisma un 

pakalpojumu nozares 

izaugsmi;

1500000 1500000

Dzirnavu ēkas pamatu un sienu nostiprināšana, jumta 

pārbūve, nodarbību telpu un apartementu izbūve. 

Muzeja telpu izveide Dzirnavu ansamļa saimniecības 

ēkā, bibliotēkas telpu  izbūve dzirnavu ansamļa 

saimniecības ēkā, telpu pārbūve Amatu mājas izveidei 

Dzirnavu ansamļa ēkā.

2021
Novada administrācija, SIA 

"Jaunpils pils"

38 Vesels Jaunpils novadā viss novads

RV5

U.5.2. Veicināt veselīgu 

dzīvesveidu

33659 3000 30659 ESF

Uzlabota pieejamību veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pakalpojumiem Jaunpils novada 

iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus – 

veselības dienas novadā, veselībassporta dienas 

Jaunpils vidusskolā, projektu nedēļu saistītu ar 

veselības veicināšanas pasākumiem, veselības 

nometnes pusaudžiem, maznodrošinātām ģimenēm, 

iedzīvotāju grupai 54+.

2017-2019

Novada administrācija, 

Attīstības nodaļa, 

Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļa

39
Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 

Jaunpils novadā, t.sk:
viss novads

RV6 

U.6.2. Uzlabot sociālo 

pakalpojumu infrastruktūru 

un materiāli tehnisko bāzi 

400000 190690 209310

Pamatojoties uz Rīgas plānošanas reģiona 

deinstutucionalizācijas plānu, radīt  priekšnosacījumus  

bērniem  ar  funkcionāliem  traucējumiem,  bērniem 

ārpus  ģimenes  aprūpē  un  pilngadīgām  personām  

ar garīga  rakstura traucējumiem saņemt  

nepieciešamos  pakalpojumus,paplašinot  to  iespējas 

iekļaujošai dzīvei sabiedrībā.

39.1.

Rehabilitācijas pakalpojuma infrastruktūras 

pilnveide 7 bērniem ar FT Jaunpils novadā -

„Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, 

Jaunpils novads

Jaunpils

RV6 

U.6.2. Uzlabot sociālo 

pakalpojumu infrastruktūru 

un materiāli tehnisko bāzi 

5500

825                   

15% pašvaldība 

un valsts

4675      85% 

ERAF

Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 5 bērniem. Novads pieteicis papildus 2 

bērnus individuālajiem novērtējumiem, kā rezultātā 

var prognozēt lielāku pieprasījumu pēc pakalpojuma. 

Jaunpils novadā laika periodā no 2014. gada līdz 2017. 

gadam bērnu ar FT skaits pieaudzis par 30%. Plānots 

izveidot rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar FT, 

pielāgojot telpas jau esošā infrastruktūrā, kura 

nodrošina citus pakalpojumus mērķa grupai, tādējādi 

nelielos ieguldījumus samērojot ar paredzētajiem 

ieguvumiem.

2021
Attīstības nodaļa, Sociālais 

dienests
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39.2.

Grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts 

personāla atbalstu) infrastruktūras izveide 8 

personām ar GRT Jaunpils novadā - „Lodes”, 

Jaunpils, Jaunpils novads

Jaunpils

RV6 

U.6.2. Uzlabot sociālo 

pakalpojumu infrastruktūru 

un materiāli tehnisko bāzi 

15% pašvaldība 

un valsts
85% ERAF

Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 8 personām, kas atbilst 67% no visām 

izvērtētajām personām. Jaunpils novads prognozē 

vienas personas no VSAC atgriešanos novadā, un 

dzīves vietas pakalpojums ir obligāts 

priekšnosacījums. Jaunpils novadā saglabājas stabils 

personu ar GRT kopējais skaits (20). Vieta izvēlēta 

vienīgā pieejamā infrastruktūras risinājuma apstākļos.

2021
Attīstības nodaļa, Sociālais 

dienests

39.3.

Atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras 

izveide personām ar GRT Jaunpils novadā - 

„Lodes”, Jaunpils, Jaunpils novads

Viss novads

Sadarbība ar: 

Tukuma novads

Kandavas 

novads

Engures novads

RV6 

U.6.2. Uzlabot sociālo 

pakalpojumu infrastruktūru 

un materiāli tehnisko bāzi 

15% pašvaldība 

un valsts
85% ERAF

Atbilstoši individuālajiem izvērtējumiem pakalpojums 

nepieciešams 1 personai. Novadā un tuvākajos 

novados atbilstoša pakalpojuma nav, tai skaitā 

Tukuma novadā, kurā dzīvo liels skaits mērķa grupu 

personu. Atbilstošu pakalpojumu šādam skaitam 

personu iespējams izveidot tikai kopā ar Grupu 

dzīvokļa pakalpojumu, paplašinot pakalpojuma 

kapacitāti un samērojot ieguldījumu apjomu ar 

paredzētajiem ieguvumiem. Vienlaicīgi nodrošinot 

pieprasījumu pēc pakalpojuma situācijā, ja visas GRM 

pakalpojuma vietas nav aizpildītas. Jaunpils novadā 

saglabājas stabils personu ar GRT kopējais skaits (20).

2021
Attīstības nodaļa, Sociālais 

dienests

40
Motivācijas programmas īstenošana riska 

grupas jaunajām māmiņām
viss novads

RV6

U.6.1. Sociālo pakalpojumu 

pieejamības uzlabošana

3500 3500

Projekta ietvaros Jaunpils novadā tiks organizēta 

virkne pasākumu, lai atvieglotu integrēšanos darba 

tirgū un integrēšanos sabiedrības procesos sociāli 

atstumtajiem iedzīvotājiem, šī projekta ietvaros tās ir 

ģimenes ar maziem bērniem un daudzbērnu ģimenes, 

kurās māmiņas ir ilgstošu laiku atrautas no aktīvās 

darba dzīves un šodienas straujajā dzīves tempā jūtas 

atstumtas no sabiedrības un no darba tirgus. Iemesls 

saistīts ar viņu neticību saviem spēkiem, tam pamats ir 

arī zemais zināšanu un pamatprasmju līmenis.

2015-2019
Sociālais dienests, biedrība 

"Jaunpils RAC "Rats'"

41 Aizbildņu apmācība viss novads

RV6

U.6.1. Sociālo pakalpojumu 

pieejamības uzlabošana

2000 2000
Apmācība un motivācijas pasākumi 12 

audžuģimenēm
2016-2019 Sociālais dienests

42
Audžuģimeņu motivācijas un atbalsta 

programma
viss novads

RV6

U.6.1. Sociālo pakalpojumu 

pieejamības uzlabošana

2050 2050 Apmācītas vismaz 15 ģimenes 2019 2021 2019-2021 Sociālais dienests

43
Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības 

risinājums
viss novads

RV7 

R.7.2.1. Elektronisko 

pakalpojumu pieejamības 

uzlabošana un jaunu 

pakalpojumu ieviešana

50000 50000

Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu 

izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un 

attīstības izveidošana.

2021 Novada administrācija

44
Mācību kursi pašvaldības un pašvaldības 

iestāžu darbiniekiem
viss novads

RV7

R.7.1.1. Pašvaldības 

darbinieku kapacitātes 

paaugstināšana

2000 2000
Nodrošināta mācību kursu: Efektīva laika plānošana; 

Stresa vadība; Dokumentu izstrāde un pārraudzība 
2019 2021

Novada administrācija, 

Attīstības nodaļa

45
 Izveidota jauna pašvaldības tīmekļa vietne 

www.jaunpils.lv
viss novads

RV7

R.7.2.2. Aktuālākās 

informācijas pieejamības par 

pašvaldības un tās iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem 

un pasākumiem uzlabošana

10000 10000
Izveidota jauna pašvaldības mājas lapa, pamatojoties 

uz izstrādāto novada zīmolu
2019 2019 2019

Novada administrācija, 

Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļa

46
Ūdensvada un kanalizācijas izbūve līdz 

Medulājiem
Jaunpils

RV9 

R 9.3.1. Ūdenssaimniecības un 

kanalizācijas pakalpojumu 

pieejamības un kvalitātes 

uzlabošana

290000 290000
850 m garumā ūdensvada un kanalizācijas 

projektēšana un izbūve
2019 2021 2021

Novada adminitrācija,  

Attīstības nodaļa



Jaunpils novada attīstības programma 2019.-2025. gadam

Investīciju plāns 2019.-2021. gadam

47 Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā viss novads

RV9

R.9.1.2. Pašvaldības ceļu un 

ielu uzlabošana un uzturēšana 

braukšanai atbilstošā kvalitātē

1329044 860000 469044

Grants ceļu pārbūve autoceļiem:

1.1.Ķimsīši –Veclauki , posmiem 0.00-2.65km un 4.40 

–5.07 km;

1.2.Būru ceļš  -0.00-1.76 km;1.3.

1.3.Lemeši –Leveste –0.00-1.93 km;

1.4.Pavāri –Pīlādži –0.00-2.28 km;

1.5.Sparvas –Kaulaiņi –posmiem 0.00-1.50km un 4.40 

–4.89km

22.06.2018. 25.11.2019.
Novada adminitrācija, 

Attīstības nodaļa

48 Gājēju celiņš pretī pilij Jaunpils

RV9

R.9.1.4.Gājēju celiņu un 

veloceļu ierīkošana un 

pagarināšana drošas 

pārvietošanās nodrošināšanai 

55000 30000 25000
120 m garumā apgaismota gājēju celiņa projektēšana 

un izbūve 
2020 2020

Novada adminitrācija, 

Attīstības nodaļa

49 Tūristu autobusu stāvvietas izbūve Jaunpils

RV9

U.9.1. Uzlabot transporta 

infrastruktūru un satiksmes 

drošību

200000

Atslogojot Jaunpils kultūrvēsturiskā centra pils 

laukumu no tūristu autobusiem, tik radīta drošāka un 

pievilcīgāka vide tūristiem un Jaunpils ciemiņiem. 

Autobusu stāvlaukums tiks izbūvēts  Dzirnavu ielai 

piegulošajā teritorijā aiz parka

2021( 2022)

50 Pašvaldības ceļu atjaunošana/pārbūve viss novads

RV9

U.9.1. Uzlabot transporta 

infrastruktūru un satiksmes 

drošību

200000

Pašvaldības ceļa Laukgaļi - Vecvagares atjaunošana 

pārbūve. Ceļš iet gar lielu lauksaimniecības 

uzņēmumu- Raibaļu ferma. Ceļš perspektīvā paredzēts 

izmantošanai laielgabarīta tehnikai, atslogojot no tās 

ceļu caur Jaunpils kultūrvēsturisko centru

2021
Novada administrācija, 

Attīstības nodaļa

51
Tilta pār Bikstupi pie Taurām projektēšana 

un pārbūve
Jaunsēži

RV9

U.9.1. Uzlabot transporta 

infrastruktūru un satiksmes 

drošību

200000
Tilts bīstamā stāvoklī uz ceļa, kurš jāizmanto skolēnu 

autobusa marsrutā.
2021

Novada administrācija, 

Attīstības nodaļa

52 Ielas apgaismojuma izbūve Baznīcas  ielā Jaunpils

RV9

U.9.1. Uzlabot transporta 

infrastruktūru un satiksmes 

drošību

RV10

U.10.3. Nodrošināt publiskās 

ārtelpas teritoriju un zaļo 

zonu labiekārtošanu

77000
Tehniskā projekta izstrāde un ielas apgaismojuma 

izbūve Baznīcas ielā 0.95km garumā
2021 (2023)

Novada administrācija, 

Attīstības nodaļa

53
Ielas apgaismojuma izbūve Sudrabu un 

Kalna ielā
Jaunpils

RV9

U.9.1. Uzlabot transporta 

infrastruktūru un satiksmes 

drošību

RV10

U.10.3. Nodrošināt publiskās 

ārtelpas teritoriju un zaļo 

zonu labiekārtošanu

108000 108000

Tehniskā projekta izstrāde un ielas apgaismojuma 

izbūve Sudrabu  ielā 0.52 km garumā un Kalna ielā 

0.88 km garumā

2021 (2022)
Novada adminitrācija,  

Attīstības nodaļa

54
Apgaismota gājēju/velosipēdistu celiņa 

izbūve posmā Pienotava- Medulāji
Jaunpils

RV9

U.9.1. Uzlabot transporta 

infrastruktūru un satiksmes 

drošību

RV10

U.10.3. Nodrošināt publiskās 

ārtelpas teritoriju un zaļo 

zonu labiekārtošanu

200000 175000 25000
1300 m garumā gājēju/velosipēdistu celiņa 

projektēšana un izbūve
2021

Novada adminitrācija,  

Attīstības nodaļa

55 Novadpētniecības istaba Viesatās Viesatas

RV3

R.3.3.2. Vietējā kultūras 

mantojuma  iedzīvināšana un 

atjaunošana

Veikta telpu pārbūve un novadpētniecības 

ekspozīcijas izveide Viesatu pag."Viekaļas'
2020 2022 2022

Novada administrācija, PA 

"Jaunpils"

56
Mikroautobusa iegāde skolēnu pārvadājumu 

nodrošināšanai
viss novads

RV2 

R.2.2.3. Skolēnu pārvadājumu 

nodrošināšana

40000 40000
Iegādāts mikroautobuss skolēnu pārvadājumu 

nodrošināšanai
2019 2019 2019 Novada administrācija
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57
"Kalna skolas" pamatu drenāža, fasādes un 

koplietošanas telpu atjaunošana
Jaunpils

RV8 

R.8.1.2. Pašvaldības īpašumu 

racionālas izmantošanas 

veicināšana

Veikta Kalna skolas fasāde un koplietošanas telpu 

atjaunošana
2019 2019

Novada administrācija, 

Nekustamo īpašumu 

nodaļa

58 Pašvaldības īres dzīvokļu atjaunošana 

Jaunpils, 

Viesatas, 

Leveste

RV8 

R.8.1.2. Pašvaldības īpašumu 

racionālas izmantošanas 

veicināšana

6000 6000
Veikta 1 viena pašvaldības īres dzīvokļa atjaunošana 

gadā
2019 2019

Novada administrācija, 

Nekustamo īpašumu 

nodaļa
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Izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti” 

Projekta izstrādes komanda: Līna Dimitrijeva, Laine Šildere, Jānis Ozols, Sanita Fazilova 

Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 2, Rīga, LV – 1045, Latvija 

Tel.: +371 67 32 08 09 
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