
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jaunpils novada iedzīvotāju aptaujas 

par novadā paveikto 2018. un 2019.gadā  un  

plānotajiem darbiem 2020.gadā 

rezultātu kopsavilkums 

 
 
 



Lai noskaidrotu Jaunpils novada iedzīvotāju  viedokli par novadā paveikto 2018. un 
2019.gadā un, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību dažādu norišu plānošanā, Jaunpils novada dome 
organizēja iedzīvotāju aptauju . 

Aptauja tika veikta laika periodā no 2019.gada 12.novembra līdz 5.decembrim. Anketa 
elektroniskā formā bija pieejama Jaunpils novada domes mājas lapā www.jaunpils.lv, savukārt 
drukātā formātā Jaunpils novada domes klientu apkalpošanas centrā "Ērģelniekos", Jaunpils, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, kā arī Jaunpils un Viesatu bibliotēkās. 

Aptaujā piedalījās 69 respondenti, no tiem 47 anketas aizpildīja elektroniski, 22 – papīra 
formātā. Aptaujā piedalījās 55 sievietes un 14 vīrieši, respondentu vidējais vecums 39.9 gadi: 

Līdz 20 g.  5 
21 - 30 24 
31 - 40 15 
41 - 50  6 
51 - 60  8 
61 - 70  4 
71 - 80  7  

 

 

Rezultātu kopsavilkums 
 

 

1. Vai esat apmierināts ar dzīvi Jaunpils novadā? 
91 % atbildējis – jā, 9% - nē. 

 
2. Novērtējiet Jaunpils novadā pēdējos 2 gados īstenoto darbu nozīmīgumu 

• Skolas sporta laukuma atjaunošana 
49% respondentu norādījuši, ka projekts bijis 
ļoti nozīmīgs, 34 % - ka nozīmīgs, 9%, ka vidēji 
nozīmīgs 3% - maznozīmīgs, 1%-nenozīmīgs un 
4% respondentu nav viedokļa  

 
• Grants ceļu pārbūve 

55% respondentu norādījuši, ka projekts bijis 
ļoti nozīmīgs, 34 % - ka nozīmīgs, 4%, ka vidēji 
nozīmīgs 3% - maznozīmīgs, 0%-nenozīmīgs un 
4% respondentu nav viedokļa 
 

 

 
• Grants ceļu virsmas apstrāde ar melno 

segumu 
59% respondentu norādījuši, ka projekts bijis 
ļoti nozīmīgs, 25 % - ka nozīmīgs, 6%, ka vidēji 
nozīmīgs 4% - maznozīmīgs, 2%-nenozīmīgs un 
4% respondentu nav viedokļa 
  



 
• Teritorijas "Pasta dīķis" 

labiekārtošana(gājēju celiņa izbūve un 
teritorijas sakārtošana) 

40% respondentu norādījuši, ka projekts bijis 
ļoti nozīmīgs, 25 % - ka nozīmīgs, 17%, ka 
vidēji nozīmīgs 6% - maznozīmīgs, 6%-
nenozīmīgs un 6% respondentu nav viedokļa  

• Podiņu krāsns restaurācija un iekļaušana 
Jaunpils muzeja ekspozīcijā 

15% respondentu norādījuši, ka projekts bijis 
ļoti nozīmīgs, 22 % - ka nozīmīgs, 26%, ka 
vidēji nozīmīgs 16% - maznozīmīgs, 12%-
nenozīmīgs un 9% respondentu nav viedokļa 

 
• Meliorācijas sistēmas pārbūve Jaunpils 

novada pašvaldībai piederošajās un 
valdījumā esošajās zemēs - "Piesaules" 
un "Levestes krasti" 

19% respondentu norādījuši, ka projekts bijis 
ļoti nozīmīgs, 27 % - ka nozīmīgs, 13%, ka 
vidēji nozīmīgs 16% - maznozīmīgs, 9%-
nenozīmīgs un 16% respondentu nav viedokļa 
 

 

• Vides elementa uzstādīšana Jaunpils 
parkā- "Zirneklis" 

15% respondentu norādījuši, ka projekts bijis 
ļoti nozīmīgs, 20% - ka nozīmīgs, 28%, ka vidēji 
nozīmīgs 19% - maznozīmīgs, 9%-nenozīmīgs 
un 9% respondentu nav viedokļa 

 
• Rotaļu laukuma inventāra iegāde un 

uzstādīšana 2-4g. pirmskolas grupā 
“Zemenīte’ 

43% respondentu norādījuši, ka projekts bijis 
ļoti nozīmīgs, 30 % - ka nozīmīgs, 9%, ka vidēji 
nozīmīgs 4% - maznozīmīgs, 4%-nenozīmīgs un 
10% respondentu nav viedokļa 
 

 

• Ikgadējā projektu konkursa "Darām 
paši" organizēšana 

35% respondentu norādījuši, ka projekts bijis 
ļoti nozīmīgs, 37 % - ka nozīmīgs, 12%, ka 
vidēji nozīmīgs 6% - maznozīmīgs, 4%-
nenozīmīgs un 6% respondentu nav viedokļa 

 
 

3. Lūdzu sniedziet komentārus par padarītajiem darbiem. 
    Komentārus snieguši pavisam 47 respondenti. 22 respondenti noradījuši, ka visi veiktie darbi 
ir labi, ka prieks par Jaunpils novada attīstību, ka Jaunpils novadā lietas dara pārdomāti, ka 
nemitīga un nerimstoša attīstība ir ļoti nozīmīga cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tiek 
atzīmēts, ka “daudzi no paveiktajiem darbiem, kurus dome uzraudzījusi vai finansējusi ir ļoti 



svarīgi Jaunpils attīstībai un vizuālā tēla veidošanā”, “paveiktie darbi ir labā kvalitātē, galvenais 
tagad ir to visu uzturēt un saglabāt tikpat labā kvalitātē”. 5 atbildēs uzsvērts, ka ļoti svarīga ir 
bijusi Jaunpils vidusskolas sporta laukuma atjaunošana – “Jaunpils sporta laukuma atjaunošana 
ir vissvarīgākais notikums pēdējo desmitgažu laikā”. Ir gan arī piebilde “…tikai jautājums - vai 
tas tiek attiecīgi pielietots, lai attīstītu bērnu fiziskās prasmes arī ārpusskolas sporta 
nodarbībām, t.i, vai tiek vieglatlētika ieviesta arī ārpus mācību laika?” Izskan neliela baža – vai 
būs pilnvērtīgs pielietojums tik iespaidīgam stadionam.  
   11 komentāros ir izteikts viedoklis par darbiem un projektiem ceļu uzlabošanā, izsakot, ka 
“ceļu sakārtošana ir labs ieguldījums novada attīstībā”, “auto ceļu sakārtošana , uzlabošana ir 
ļoti nozīmīgs darbs, kas ietekmē gan pagasta iedzīvotājus, gan viesus”. Vairāki respondenti 
īpaši izteikuši prieku par autoceļa Jaunpils – Annenieki asfalta seguma izbūvi ( tas gan AS 
“Latvijas valsts ceļi” valsts finansēts projekts). Izsakoties par Jaunpils novada ceļiem, vairāki 
iedzīvotāji izteikuši viedokli, ka viņus neapmierina pārbūvēto ceļu platums un dziļie grāvji. Tiek 
norādīts, ka “jāturpina darbs pie ceļu sakārtošanas”, “vajadzētu vairāk grants ceļu apstrādi ar 
melno segumu”. 
   Viens respondents norāda, ka “lielākā daļa darbu tika veikti vietās, kas iedzīvotājiem īsti 
labumu nenes”. Viens respondents uzskata, ka meliorācija nebija nepieciešama. Savukārt viens 
izsaka savu domu: ”Liels prieks par sakārtotajiem ceļiem, pasta dīķi un sporta laukumu. Prieks, 
ka novada vadība saskata iedzīvotājiem būtiskas vajadzības un tās atrisina. Kā arī priecājamies, 
ka tiek pamanītas iespējas uzlabot tādas lietas, kuras varbūt mēs, iedzīvotāji, ikdienā nemaz 
nemanām un nezinām, ka nepieciešams uzlabot, kā piemēram, podiņu krāsns muzejā. Paldies!” 

  

 

4. Novērtējiet Jaunpils novadā plānoto darbu nozīmību. 
 

• Pils jumta atjaunošana (Ja ES vai valsts 
atbalsts) 

84% (58 iedzīv.) respondentu norādījuši, ka 
plānotie darbi ir ļoti nozīmīgi un  nozīmīgi, 
4.3%, - ka maznozīmīgi un nenozīmīgi. 
Savukārt 4.3% respondentu izteikušies, ka 
nav viedokļa. 

 
• Dzirnavu ēkas jumta, pamatu un sienu 

nostiprināšana, jumta pārbūve 
64% respondentu norādījuši, ka plānotie 
darbi ir ļoti nozīmīgi un  nozīmīgi, 8.7%, - 
ka maznozīmīgi un nenozīmīgi. Savukārt 
2.9% respondentu izteikušies, ka nav 
viedokļa. 

 



• Vienota dizaina informācijas zīmju 
vairākās valodās izgatavošana un 
uzstādīšana pie nozīmīgākajiem 
objektiem Jaunpils vēsturiskajā centrā 

49.5 % respondentu norādījuši, ka plānotie 
darbi ir ļoti nozīmīgi un  nozīmīgi, 14.4%, - 
ka maznozīmīgi un nenozīmīgi. Savukārt 
2.9% respondentu izteikušies, ka nav 
viedokļa 

 
• Tūristu autobusu stāvvietas izbūve 

teritorijā aiz parka pie Dzirnavu ielas 
44.9% (31 iedzīv.) respondentu norādījuši, 
ka plānotie darbi ir ļoti nozīmīgi un  
nozīmīgi, 26.1% jeb 18 respondenti 
izteikušies, ka vidēji nozīmīgs,  20.2%, - ka 
maznozīmīgi un nenozīmīgi. Savukārt 8.7% 
(6 iedzīv.)  respondentu izteikušies, ka nav 
viedokļa. 

 
• Pašvaldības īres dzīvokļu atjaunošana 
63.8% (44 iedzīv.) respondentu norādījuši, 
ka plānotie darbi ir ļoti nozīmīgi un  
nozīmīgi, 17.4% jeb 12 respondenti 
izteikušies, ka vidēji nozīmīgs,  8.6%, - ka 
maznozīmīgi un nenozīmīgi. Savukārt 10 % 
(7 iedzīv.)  respondentu izteikušies, ka nav 
viedokļa. 

 
• Mājas "Lodes" atjaunošana Sociālu 

pakalpojumu nodrošināšanai 
deinstitucionalizācijas projekta ietvaros 

48.6% (33 iedzīv.) respondentu norādījuši, 
ka plānotie darbi ir ļoti nozīmīgi un  
nozīmīgi, 27.9% jeb 19 respondenti 
izteikušies, ka vidēji nozīmīgs,  11.7%, - ka 
maznozīmīgi un nenozīmīgi. Savukārt 11.8% 
(8 iedzīv.)  respondentu izteikušies, ka nav 
viedokļa. 
 

 

 

 

 

5. Sniedziet, lūdzu, komentārus par pašvaldības plānotajiem darbiem 
2020.gadā 
   46 respondenti snieguši komentārus un ieteikumus par pašvaldības plānotajiem darbiem 
2020.gadā. 15 atbildēs norādīts, ka visi plānotie darbi ir pārdomāti un nepieciešami. 4 
respondenti īpašu uzsver, ka par prioritāti būtu jāizvirza dzīvojamā fonda – jaunu mājokļu 
izbūve jaunajām ģimenēm ar bērniem. 6 respondenti liek akcentu uz nepieciešamību attīstīt 
apgaismotu gājēju celiņu tīklu, īpaši teritorijās no pienotavas līdz “Laimām” un gar Levestes 
ielu no autoceļa Tukums - Auce krustojuma pie “”Jaunpils alus” līdz skolas ceļam. Norādīts arī, 



ka stāvlaukuma segums pie Jaunpils pils ir “bēdīgā stāvoklī”, kā arī “jādomā kā glābt taciņu, 
kas ved uz Kartavkalniem”. Vēlme būtu arī noasfaltēts ceļš no Levestes līdz Jurģiem, taču 
saprotot, ka tas ir valsts vietējas nozīmes ceļš, ieteikums posmā no Juģu pieturas līdz Dzelzīšu 
krustojumam noklāt ceļu ar pretputekļu līdzekli. 3 respondenti uzsver nepieciešamību atjaunot 
bērnu rotaļu laukumu parciņā pretim Ezermājai. 3 respondenti norāda, ka 2020.gadā nav 
iekļauti infrastruktūras objekti Viesatās. 2 respondenti norāda, ka nav informēti par plānotajiem 
darbiem, vienam ir viedoklis, ka “nav neviena darba, kas manu dzīvi Jaunpils novadā tiešā veidā 
uzlabotu”, viens norāda- “domāju, ka ir citas prioritātes”. 
6 iedzīvotāju atbildēs apliecināts, ka nozīmīgi ir veikt ieguldījums kultūrvēsturisko objektu – pils 
un dzirnavu  glābšanā un uzlabošanā un svarīgi ir attīstīt tūrisma transporta novietošanas 
jautājumu. 

 

 

 

6. Novērtējiet Jaunpils novadā pieejamo pakalpojumu piedāvājumu un 
kvalitāti. 

  

 

 

 
 



 

 

  

 

 

 
 
7. Jaunpils novadā pieejamo pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti 
 
   32 respondenti snieguši komentārus, 11 atbildēs pozitīvi vērtēts Jaunpils novadā notiekošais, 
piem.;”Jaunpils iedzīvotājiem ir iespēja nodarboties ar sev interesējošām nodarbēm”, 
“Izglītošanas un kultūras pasākumi ir labā līmenī’, “Kultūras, sporta un sabiedriskā dzīve Jaunpilī 
ir aktīva, paldies par dažādajām iespējām, ko pašvaldība nodrošina gan mazajiem bērniem, gan 
jauniešiem un pieaugušajiem”, “Daudz labu darbu un projektu realizēts. Ir kur tiekties.Jārod 
veidi, kā motivēt katras jomas līderus nepadoties, turpināt un attīstīt “rakt un būvēt. Sadarbības 
veicināšana un realizēšana’’. Tajā pašā laikā ir arī kritiski vērtējumi par to, ka veselību veicinošie 
pasākumi notiek strādājošiem nepieņemamā laikā (1), ka sabiedriskā transporta nodrošinājums 
ir nepietiekams (3), ka vēlas augstāku skolas prestižu (2), ka neapmierina dzeramā ūdens 
kvalitāte (1), pieaugušo izglītībā lielāku daudzveidību (1), medicīnas pakalpojumu pieejamība 
nav pietiekama un kvalitātīva (1)”. Ir ieteikumi:  “Lokālā mērogā šīm aktivitātēm (Izglītība, 
sports, kultūra) ir maza nozīme, jo pieejama informācija un iespējas visā Latvijā. Tām ir jābūt 
unikālām un jāpievērš visas Latvijas intersenti”, “Neskatoties uz paveikto, jāpieliek vēl lielāki 
pūliņi mazo lauksaimnieku, nelauksaimnieciskās ražošanas un tūrisma attīstībai’. 
 

 



 

8. Vai Jums ir pietiekami daudz informācijas par novadā notiekošo? 
 
Anketā tika jautāts, vai ir pietiekami daudz informācijas par novadā notiekošo par sniegtajiem 
komunālajiem pakalpojumiem, uzņēmējdarbību, izglītību, vidi, sociālajiem jautājumiem, 
pakalpojumiem, kultūras, sporta, tūrisma norisēm, jauniešu aktualitātēm, pašvaldības 
lēmumiem, noteikumiem, domes sēžu jautājumiem, pašvaldības darbību kopumā. Vidēji 32 
no 69 respondentiem atbildējuši (27- 48), ka informācijas pietiek, 27, ka informācijas 
nepietiek, bet zin, kur atrast, 6 (4-14), ka jautājumi neinteresē.   

 

 

 

9. Novērtējiet Jaunpils novada domes sadarbību ar iedzīvotājiem 
 

 
 

10. Jūsu ieteikums pašvaldības darba uzlabošanai. 
 
Lai iesaista vairāk jauniešus kam ir idejas ko uzlabot Jaunpils novadā 
Palielinat jaundzimušo vienreizejo pavalstu! 
Labāku komunikācijas līmeni 
Vēlams ielu apgaismojums ne tikai pagasta centrā, bet arī nomalēs. 
Un vēl - ja pa dienu pašvaldības policiju šad tad var redzēt, tad vakaros un pa nakti gan ne! 
Veikt projektus un tos īstenot atbilstoši Jaunpils iedzīvotāju vēlmēm vai ieteikumiem,  
Palikt Jaunpils novadam! 
Veikt aptaujas ar iedzīvotājiem, lai pieņemtu pareizākos lēmumus. 
Izveidot kādu portālu/forumu, kur elektroniski var apspriest vai iesniegt kādus ieteikumus. 
Domāju ka Pašvaldības darbs tiek veikts labi un iespēju robežās. Tas ko gribētos, bet 
visticamāk neizdosies panākt, ir Jaunpils novada saglabāšana pēc novadu reformas. Taču šeit 
Pašvaldība ir darījusi visu, lai mēs saglabātu novada statusu, taču Saeima lems kā viņiem 
izdevīgāk. Vienīgi, personīgi es uzskatu, ka pievienošanās Dobeles novadam būtu izdevīgāk, 
novada centrs būtu tuvāk, ceļš līdz Dobele nesalīdzināmi labāks par ceļa posmu Jaunpils - 
Tukums. Un arī pakalpojumu pieejamība Dobelē nebūt nav sliktāka par pieejamību Tukumā! 
Turpināt attīstīt novadu. Nesolīt bērnudārza piebūvi, bet to izdarīt. 
Censties palīdzēt novadā esošajiem uzņēmējiem. Un palīdzēt veidot darba vietas ne tikai 
Jaunpili, bet arīnovada esošajos pagastos. Un vizmaz viduvēji labas apmaksātas darba vietas. 
Pašvaldība strādā labi. Vēlos vien novēlēt turpmāku veiksmi un izdošanos. 
Pašvaldība ļoti labi pilda savas funkcijas un ,cerams, apvienojoties ar Tukuma novadu, 
iedzīvotāji nezaudēs neko no tagadējā piedāvāto pakalpojumu klāsta 
Neieslīgt pašapmierinātībā un paskatīties uz sevi ar sveša cilvēka acīm. 



Biežāk organizēt šāda veida aptaujas. Tas liek domāt, izvērtēt, novērtēt! Savstarpējas 
sadarbības veicināšanas pasākumi. Jauni, maksimāli lielākas sabiedrības daļas aptveroši 
projekti, dažādās jomās. 
Profesionāļu piesaiste no "ārpuses" , objektivitātes nodrošināšanai. Svētku norises 
augstvērtīga atsvaidzināšana. 
Atbalsta pasākumi līderu savstarpējai komunikācijai. 
Savest kārtība "pa lielam" vienu no svarīgākajām gājēju ietvēm, trotuāru kas ved no pils līdz 
centram.  
Facebook lapā vairāk informāciju par domes lēmumiem 
Novads nav tikai Jaunpils, jācenšas, lai novadā atgriežas uz dzīvi strādājošie, ar ģimenēm, 
tam nepieciešama arī citu apdzīvoto vietu atjaunošana un piederības sajūtas veicināšana. 
Jādomā par jaunu uzņēmēju piesaisti, un jābeidz nepamatoti "lobēt" tikai esošie. 
Vēlētos vairāk pieaugušo intrešu izglītības seminārus 
Neaizmirst sava novada nomales konkréti Ràvus, Viesatas u. c. nomales, jo arí tur vél kàds 
dzívo 
Uzlabot sociālo darbu ar slimajiem un mazturīgajiem 
Malači! tā turpināt. Būtu vēlams, ja reizi mēnesī pensionāriem piešķirtu braucienu uz Tukumu, 
lai varētu iepirkties tirgus dienā un kārtot darījumus ar banku, poliklīniku utt, visu, kas nav 
pieejams Jaunpilī. 
Iedzīvotāju sapulces arī nomalē - Viesatās 
Vajadzētu autobusu pa tiešo no Viesatām uz Tukumu. Un ekskursijas bērniem kopā ar 
vecākiem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aptaujas kopsavilkumu veidoja Jaunpils novada domes Attīstības nodaļa 

2019.gada decembris 


