2013. gada
aprīlis

Novada sēde
2013. gada 27. marta Domes sēdē
pieņemtie lēmumi
• Jaunpils novada domes amatu un amatalgu sarakstā apstiprināja izmaiņas: amata nosaukumu policists nomainīja uz Pašvaldības policijas
vecākais inspektors.
• No Administratīvās un Administratīvo aktu strīdus komisijas locekļa amata pildīšanas atbrīvoja Māri Lagzdiņu. Samazināja Administratīvās
komisijas locekļu skaitu no 5 uz 4 un Administratīvo aktu komisijas locekļu skaitu no 5 uz 3.
• Jaunpils novada vēlēšanu komisijā uz pašvaldību vēlēšanu sagatavošanas un vēlēšanu laiku apturēja amata pienākumu veikšanu komisijas
loceklēm: Marijai Jēkabsonei un Baibai Rasai. Minētās vēlēšanu komisijas
locekles aizstāja ar vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidātiem: Vairi
Koškinu un Žaneti Baroni.
• Nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2013. gadā Jaunpils novada pašvaldībai ņemt
aizņēmumu Ls 12 000,00 (divpadsmit tūkstoši lati 00 santīmi) apmērā vai
ekvivalentā citā valūtā uz 5 (pieciem) gadiem jaunas vieglās automašīnas
iegādei, pašvaldības autonomas funkcijas: pašvaldības policijas darba nodrošināšanai. Aizņēmumu atmaksu garantēja ar Jaunpils  novada pašvaldības budžetu.
• Apstiprināja Saistošo noteikumu Nr. 4 „Par pašvaldības nodevām
Jaunpils novadā” galīgo redakciju. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.
• Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 5 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību
un pašvaldības pabalstiem””. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.
• Apstiprināja Kārtību Nr. 2 „Par Jaunpils novada domes 2012. gada
publiskā gada pārskata sagatavošanu”.
• Apstiprināja Nolikumu Nr. 4 „Par programmas „Darām paši”
2013. gada projektu konkursu” un projekta vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Ligita Gintere, Dzidra Krastiņa, Pēteris Baranovskis, Zinta Mielava,
Agija Līvmane, Ēriks Strautiņš.
• Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Labieši” Strutelē, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9056 002 0002 un platību 9,0 ha sadalīšanai divās daļās.
• Izbeidza pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz neapbūvētu zemes
gabalu „Ķīluži”, platība 9,5 ha, zemes kadastra apzīmējums 90900020093,
Viesatu pagasts, Jaunpils novads. Atzina, ka Jaunpils novada pašvaldībai
piekrīt zeme „Ķīluži”, platība 9,5 ha, nomainīja zemes gabalam nosaukumu uz „Jaunķīluži”, noteica zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Atstāja spēkā 2012. gada
29. decembrī noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabala „Ķīluži”
9,5 ha nomu, nomas līgumā norādot jauno nosaukumu „Jaunķīluži”.
• Informatīvie jautājumi:
– Talkas koordinatore L. Augule informēja par 20. aprīļa Lielajā talkā
plānotajiem darbiem;
– L. Gintere informēja par 27.03.2013. noslēgto līgumu „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Talsu, Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas, Mērsraga, Rojas un Tukuma novados” ar Personu apvienību, ko veido: SIA „KURZEMES AINAVA” un SIA „Jūrmalas ATU” ;
– Deputāti debatēja par bīstamo autoceļu krustojumu Jaunpils centrā.
Dome Latvijas Valsts ceļiem nosūtīja vēstuli, kurā lūdza aprīkot krustojumā esošās ceļa zīmes Nr. 207 „Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”, Nr. 530
un Nr. 531 „Gājēju pāreja” ar papildus gaismu atstarojošiem materiāliem,
uz autoceļa P104 minētajā krustojumā izvietot ceļa zīmes Nr. 142 „Bīstami” un Nr. 323 „Maksimālais ātruma ierobežojums” ar papildus zīmēm,
kuras noteiktu, ka maksimālais atļautais ātrums minētajā krustojumā
darba dienās laika posmā no plkst. 7:00–19:00 nedrīkst pārsniegt 30 km/h
un attiecīgo darbu veikšanai piemērotos laika apstākļos atjaunot brauktuves horizontālos apzīmējumus (gājēju pāreja, stoplīnijas).
Ar domes sēdes lēmumiem izvērstā veidā var iepazīties Jaunpils novada mājas lapā www.jaunpils.lv
Ita Lapsa,
Kancelejas vadītāja

Lielā Talka pārcelta uz 27. aprīli
Ņemot vērā pavasarim netipiski vēsos laika apstākļus un biezo sniega
kārtu, Lielā Talka pārcelta uz 27. aprīli. Tādējādi gatavošanos talkai
pagarinot par nedēļu un dabai ilgāk ļaujot atmosties no ieilgušās ziemas.
Lēmums pārcelt Lielās Talkas norises laiku pieņemts ņemot vērā iedzīvotāju un Lielās Talkas pašvaldību koordinatoru pastiprinātās bažas par netipiski vēsajiem laika apstākļiem un pārdomām, vai aprīļa vidū esošā
sniega kārta būs nokususi un būs iespējams realizēt plānotās aktivitātes. Arī Valsts prezidents un Lielās Talkas patrons Andris Bērziņš atbalsta šīs izmaiņas un 27. aprīlī piedalīsies Lielajā Talkā.
Datuma maiņa būtiskas korekcijas Lielās Talkas norisē neievieš, vienīgi talciniekiem ir par nedēļu vairāk,
lai sagādātu cimdus un izvēlētos sev tīkamāko talkošanas vietu.

LIELĀ TALKA JAUNPILĪ
Talkas maisu savākšanas punkts Jaunpils pagasta teritorijā būs kā parasti pie „Dūmeņiem”, bet Viesatu pagasta
teritorijā pie „Skoliņas”. Punktos varēs novietot tikai Lielās Talkas īpašos maisus – sarkanā krāsā ar aizvelkamu augšu. Tos varēs saņemt talkas dienā, 27. aprīlī, pie organizatoriem vai pirms talkas pie koordinatores
Līgas Augules.
Šajos maisos liksim tikai talkas dienā savāktos atkritumus!
Jaunpils novada dome reizi gadā apmaksā lielgabarīta atkritumu aizvešanu un noglabāšanu atkritumu
poligonā. Arī šogad, 27. aprīlī, Jums ir iespēja lielgabarīta atkritumus (dīvānus, gultas, matračus, skapjus u.c.) atvest un novietot, kā jau iepriekšējos gados ierasts, pie „Dūmeņiem” Jaunpilī un Viesatās pie
„Skoliņas”, speciāli sagatavotā vietā.
Šobrīd jau ir pieteiktas šādas talkošanas vietas:
Jaunkalni, Sparvu kapi, Viesatās birzītes stādīšana pie kultūras nama, Ezera iela, Leveste, Jurģi, PII „Zemenīte”, „Dzīles”.
Ja kāds ir izvēlējies citu sakopšanas vietu, to varat pieteikt pie talkas koordinatores Līgas Augules, e-pasts:
liga.augule@jaunpils.lv, tālr. 63180960.
Sakopsim katrs savu dzīves vietu, katrs savu māju, katru ražošanas objektu, katru atpūtas vietu! Uzaicināsim līdzcilvēkus sakopt savu apkārtni!

Dzīvosim skaisti!
Lai prieks Tev pašam un pārējiem!
Lielās talkas koordinatore Līga Augule

AICINĀJUMS
Esam Jaunpils iedzīvotāju forumā 2013 izveidojusies darba grupa, kura strādā pie projekta „Starppaaudžu sadarbība vides sakārtošanai”. Mūsu projekta mērķis ir paaudžu saliedēšana sakoptā vidē
un, uzdevumi tā īstenošanai – koordinējošās grupas izveidošana,
paaudžu saliedēšana, darbu
saskaņošana ar pašvaldības
attīstības plānu, darbu plānošana atbilstoši izvēlētajiem
objektiem un saskaņojot ar
privātīpašniekiem.
Pirmā mūsu aktivitāte –
starppaaudžu talka vides
sakārtošanai un labiekārtošanai – notiks Lielās talkas
ietvaros š. g. 27. aprīlī. Tās
mērķis ir iedzīvotāju iesaistīšana savas apkārtējās vides
uzlabošanā un harmoniskas
telpas radīšanā.
Aicinām Jaunpils novada
iedzīvotājus, īpaši uzņēmējus, kopā ar saviem kolektīviem, iesaistīties Lielajā
talkā, sakopt savu īpašumu teritorijas, lai Jaunpils novads kļūtu vēl
skaistāks un sakoptāks.

Jau iepriekš pateicamies
par līdzdalību un atbalstu Lielajā talkā!
Starppaaudžu sadarbības vides
sakārtošanai aktīvistu grupa

 Talko ar smaidu! 
Arheologi Alūksnes novadā atraduši
vecus darbarīkus. Mūsu senči gan bijuši
gudri! Viņi izdomājuši ierakt zemē darbarīkus, lai nav jāstrādā!
***
Lielās talkas ikgadējie pilnie atkritumu maisi sniedz lielākus pierādījumus
cilvēka dzīvnieciskumam nekā Darvina
teorija.
***
Darbu dalīšana talkā:
– Pēter, vai pēc pusstopa izdzeršanas strādāt varēsi?
– Varēšu!
– Un pēc diviem?
– Strādāt nevarēšu, bet vadīt varēšu...
***
Vēls pavasaris nav nekas ārkārtējs.
Zinātnieki apgalvo, ka tā sākas pilnīgi ikviens ledus laikmets.
***
Pavasaris tuvu – asfalts jau sāk
kust.
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Saistošie noteikumi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4
Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā
2013. gada 27. martā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām” 12. pantu pirmās daļas 1., 2., 4., 7.,
8., 9., punktiem

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi)
nosaka Jaunpils novada pašvaldības nodevu (turpmāk tekstā – nodevas) uzlikšanas kārtību un apliekamos objektus,
nodevu likmes, nodevu maksātājus, maksāšanas laika posmu
un samaksas termiņus, to personu loku, kuras atbrīvojamas no
nodevas vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas iekasēšanas kārtību un tās kontroles mehānismu
un līdzekļu izmantošanas mērķi.
2. Šajos noteikumos noteiktas nodevas par:
2.1. pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un to
kopiju saņemšanu;
2.2. pašvaldības simbolikas izmantošanu;
2.3. izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās
vietās;
2.4. reklāmas, afišu un sludinājumu  izvietošanu publiskās
vietās;
2.5. laivu, motorlaivu turēšanu;
2.6. tirdzniecību publiskās vietās.
3. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Jaunpils pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4. Noteikumos lietotie termini:
publiska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija,
kurā ietilpst, piemēram, braucamā daļa, ietve, nomale, sadalošā josla), laukumi,  autobusu pieturvietas apkārtnes teritorijas,
parki un citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldību
zeme, kā arī ēku fasādes, ja uz tām izvieto reklāmu vai aģitācijas materiālus, Jaunpils  novada teritorijā.
5. Nodeva iemaksājama Jaunpils  novada domes kasē „Ērģelniekos”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, Viesatu pagasta pārvaldē, „Jaunviekaļās”, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā,  vai arī
Jaunpils  novada domes norēķinu kontā  A/s „SWEDBANK”,
bankas kods HABALV22, konts: LV22HABA0551020325777.
Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā.
6. Pārmaksātās pašvaldības nodevas summas, pamatojoties
uz maksātāja motivētu iesniegumu, tiek atmaksātas maksātājam.
7. Par nodevas iekasēšanas pareizību atbild pašvaldības centralizētā grāmatvedība un finanšu nodaļa.
8. Par šo noteikumu neievērošanu fiziskās un juridiskās personas ir atbildīgas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā apmērā un kārtībā.

II. NODEVA PAR JAUNPILS NOVADA
PAŠVALDĪBAS IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO
DOKUMENTU UN APLIECINĀTU
TO KOPIJU SAŅEMŠANU
9. Nodevas par Jaunpils  novada  izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu maksātāji ir fiziskās
un juridiskās personas, kuras saņem attiecīgos dokumentus.
10. Nodeva pilnā apjomā iemaksājama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas.
11. Nodevas objekts un apmērs
Nodevas objekts

Nodevas apmērs (Ls)

Izziņas un uzziņas

1,50

Rekomendācijas un raksturojumi (izņemot raksturojumus par
pašvaldības un pašvaldības iestāžu un
uzņēmumu darbiniekiem)  

3,00

Citi domes izstrādāti dokumenti

1,50

Domes sēdes protokola izraksti, ja tie
tiek pieprasīti atkārtoti

1,50 par eks.
(par pielikuma 1 lapu
Ls 1,00)

Domes izstrādāto oficiālo dokumentu 1,50 (par katru nākamo
apliecinātas kopijas
lapu Ls 1,00)
Izziņa no Domes arhīva

3,00

12. No šo noteikumu II. sadaļas 8. punktā minētās nodevas
atbrīvojami pašvaldības teritorijā deklarētie:
12.1. pensionāri un invalīdi;
12.2. maznodrošinātas personas;
12.3. politiski represētas personas.

III. NODEVAS PAR JAUNPILS NOVADA
SIMBOLIKAS IZMANTOŠANU
13. Nodevas par Jaunpils novada simbolikas izmantošanu
maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras izmanto
Jaunpils novada simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem mērķiem.

14. Nodeva pilnā apjomā iemaksājama pirms simbolikas
izmantošanas.
Nodevas apmērs
(Ls)

Nodevas objekts
Jaunpils novada ģerboņa izmantošana
vienreizējam pasākumam vai,
a simbolika tiek tiražēta (par 1
izstrādājuma veidu līdz 100 eks.)
Ja simbolika tiek tiražēta vairāk kā
100 eks.

5,00
5,00 + par katru
nākamo simtu
Ls 2,00

kās vai juridiskās personas, kas tirgojas publiskās vietās Jaunpils
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
27. Nodeva attiecas uz ielu tirdzniecību un tirdzniecību gadatirgos  par katru tirdzniecības vietu.
28. Nodeva par ielu tirdzniecību pilnā apjomā iemaksājama
pirms tirdzniecības uzsākšanas.
29. Ja tirdzniecības vietā tirdzniecība tiek veikta ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmēru nosaka pēc lielākās nodevas;
30. Nodevu par tirdzniecības vietu izmantošanu publiskās
vietās Jaunpils novadā ir tiesīgas iekasēt arī nodokļu inspektors, pašvaldības policists, grāmatvedis un pagasta pārvaldes
vadītājs.  

15. No nodevas atbrīvotas Jaunpils novada pašvaldības iestādes
un pašvaldības komercsabiedrības.

IV. NODEVA PAR IZKLAIDĒJOŠA RAKSTURA
PASĀKUMU RĪKOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS
16. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana Jaunpils novada
administratīvajā teritorijā notiek tikai ar Domes atļauju.
17. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras
rīko izklaidējoša  rakstura pasākumus Jaunpils  pašvaldības administratīvajā teritorijā.
18. Nodeva pilnā apjomā iemaksājama 3 darba dienas pirms
pasākuma rīkošanas.
Nodevas
apmērs
(Ls)

Nodevas objekts
Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana
pieaugušajiem Parka estrādē

40,00

Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana
pieaugušajiem pārējā teritorijā

20,00

Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana
bērniem

6,00

Par atrakciju parkiem un cirka izrādēm

20,00

19. No nodevas atbrīvotas Jaunpils novada pašvaldības iestādes
un pašvaldības komercsabiedrības.

V. NODEVAS PAR REKLĀMAS, AFIŠAS UN SLUDINĀJUMU IZVIETOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS
20. Nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, maksātāji ir fiziskās vai juridiskās personas, kuras uz Jaunpils  pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām ēkām, kā arī citās tam atvēlētās vietās izvieto vizuālu informāciju.
21. Nodeva pilnā apjomā maksājama pirms reklāmas, afišas,
sludinājuma izvietošanas un pēc saskaņošanas ar Jaunpils novada
domes Būvvaldi.
Nodevas objekts

Nodevas
apmērs (Ls)

Reklāmas izvietošana (formātā līdz 1x1m) par  
1 kalendāro nedēļu

2,00

Reklāmas izvietošana (formātā virs 1x1m) par  
1 kalendāro nedēļu

4,00

Stacionāra reklāmas vai izkārtnes konstrukciju  
izvietošana

30,00

22. No nodevas atbrīvotas Jaunpils novada pašvaldības iestādes un pašvaldības komercsabiedrības.
23. Ar nodevu nav apliekama juridisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par to veikto uzņēmējdarbību, ja
minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas
uzņēmējdarbības veikšanas vietas.

VI. NODEVAS PAR LAIVU UN
MOTORLAIVU TURĒŠANU
24. Nodevas par laivu un   motorlaivu   turēšanu maksātāji ir
fiziskas vai juridiskas personas, kas Jaunpils pašvaldības administratīvajā teritorijā  esošo ūdenstilpju (izņemot privātīpašniekiem
piederošo) krastos tur laivas un  motorlaivas.
25. Nodeva par katru tekošo kalendāro gadu samaksājama līdz
katra tekošā kalendārā gada 1. maijam. Nodeva maksājama par
pilnu kalendāro gadu, neatkarīgi no laika, kurā Jaunpils pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo ūdenstilpju (izņemot privātīpašniekiem piederošo) krastos turēta attiecīgais ūdenstransporta
līdzeklis.
Nodevas objekts
Laivas un motorlaivas

Nodevas apmērs (Ls par vienu
ūdenstransporta līdzekli gadā)
10,00

VII. NODEVAS PAR TIRDZNIECĪBU
PUBLISKĀS VIETĀS
26. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir fizis-

Jaunpils novadā
Likme
par vienu
tirdzniecības
vietu
diennaktī
(Ls)

Likme
par vienu
tirdzniecības
vietu mēnesī
(Ls)

2,00

5,00

ar nepārtikas precēm

4,00

10,00

ar pārtikas precēm

3,00

10,00

Juridiskās personas par
tirdzniecību ar alkoholiskajiem
dzērieniem (tajā skaitā ar alu
un karstvīnu)

15,00

-----

Juridiskās personas par
tirdzniecību ar tabakas
izstrādājumiem

10,00

-----

Tirdzniecības dalībnieks

Fiziskās personas par
tirdzniecību ar pašaudzētu un
pašizgatavotu produkciju
Fiziskās un juridiskās
personas par tirdzniecību ar:

31. No nodevas atbrīvotas:
32.1. Jaunpils novada pašvaldības iestādes un   Jaunpils novada
pašvaldības komercsabiedrības;
33.2. Jaunpils novada iedzīvotāji par tirdzniecību ar  pašaudzētu un pašizgatavotu produkciju.

IIX. NOSLĒGUMA  JAUTĀJUMI
34. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
pašvaldības laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.
35. Ar šo Saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē
Jaunpils novada domes 2009. gada 25. novembra Saistošie noteikumi Nr. 6 „Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI NR. 4
„Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otro daļu un  
likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12. pantu 1 daļas 1., 2., 4., 7., 8.,
9., punktiem.
Pamatojoties uz normatīvajiem
aktiem, pašvaldībai, pildot likumīgās,
autonomās un brīvprātīgās
funkcijas, ir tiesības noteikt un iekasēt
pašvaldības nodevas.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu projekts
izstrādāts, lai noteiktu nodevas, kādas
Jaunpils novadā tiek iekasētas. Tiek
noteikti šo nodevu subjekti, maksātāji,
maksāšanas kārtība, atbrīvojumi no
maksāšanas

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.¹ panta otro daļu – netiek iekļauta
informācija par plānotā projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par
plānoto
projekta ietekmi uz
Nav attiecināms
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Pirms dokumenta saņemšanas pilnībā
jāsamaksā nodeva, ieskaitot to novada
domes  kontā vai samaksājot domes  
kasē

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms
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Ziņas no Viesatām
 Viesatās 1. aprīlī Birzītē tika svinētas Lieldienas. Birzītē pulcējās gan lieli, gan mazi.
Visus svētku viesus sagaidīja atraktīvais Gailis un Fifīgā vista. Viņi visus iesildīja jautrās dejās
un rotaļās. Priekšnesumus rādīja Viesatu bērnu deju kolektīvs „Rotaļnieki’’. Neiztika arī bez
olu kaujām un olu ripināšanas. Tā kā zaķiem šogad sala kājas pa kupenām lēkājot, čaklais atraktīvais Gailis kā palīgs zaķiem, parūpējās par olu slēpšanu. Bērniem ļoti patika olu meklēšana, viņus nebiedēja aukstums un sniegs – „Kurš atradīs pēc iespējas vairāk olu?’’ Par čaklo
meklēšanu tika nopelnītas konfektes. Visiem svētku dalībniekiem bija iespēja dzert siltu tēju,
un pasildīties pie ugunskura. Paldies pasākuma palīgiem Valdim Bierandam ar komandu,
deju skolotājai Līvai Rasai.

 Viesatu kultūras namā 13. aprīlī
plkst. 19.00 Sadraudzības festivāls „Prieks
kopā būt’’, vakara gaitā dziedāsim, spēlēsim
teātri un dejosim. Pēc pasākuma balle. Balli
spēlēs Madars.

Viesatu kultūras nama vadītāja Agita Kalviņa

Jaunpils kultūras ziņas
Sulu mēnesis – aprīlis
Laikā, kad zeme mostas no ziemas miega un putni atgriežas
no siltajām zemēm, arī koku dzīvības sula sāk straujāk ritēt.
Ne velti pavasara otro mēnesi senie latvieši ir nodēvējuši par
sulu mēnesi. Šo laiku varam izmantot savā labā tecinot sulas
no jebkura lapu koka, taču visgardākās ir no bērza un kļavas.
Ticējumi vēsta: „Ja aprīlis lietū mirkst, tad Jānis līgos izkaltis,
bet, ja aprīlis vējains, tad Ziemassvētki paredzami sniegaini.”

Pasākumi un koncerti
24. aprīlī plkst. 12:30 pilī viesosies Liliputu cirks, kurā skatītājus priecēs suņi, baloži, triku meistari un, protams, klauni.
Biļetes cena – 2,00 Ls. Bērniem līdz 3 gadiem ieeja bezmaksas.
26. aprīlī no plkst. 14:00 notiks Kustību festivāls, kura
ietvaros tiks noteikti labākie dejotāji pirmsskolas vecuma
grupā, 1. līdz 4. klašu grupā, 5. līdz 9. klašu grupā un 10. līdz
12. klašu grupā. Paralēli festivāla norisei paredzēta izklaidējoša
programma, popularizējot videi draudzīgu rīcību.
12. maijā būs tradicionālais Pavasara gadatirgus.

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
Lieldienu, 31. marta, vakarā JDK „Atsperīte” un senioru
līnijdeju grupa „Vēlziedes” viesojās Jaunauces tautas namā, kur
kopā ar citiem kolektīviem piedalījās sadraudzības koncertā.
6. aprīlī senioru līnijdeju grupa „Vēlziedes” startēja Latvijas
līnijdejotāju olimpiādē „Rīgas kauss 2013”. Šī bija jau otrā olimpiāde Latvijas līnijdejotājiem.
13. aprīlī senioru ansamblis „Pīlādzītis” dosies uz Vandzenes tautas namu, kur notiks sadraudzības pasākums.
20. aprīlī plkst. 17:00 JDK „Atsperīte” kopā ar Jūrmalas
deju kolektīviem „Tapa”, „Vēlreiz”, „Zālīte” un „Ābelīte” priecēs
skatītājus koncertā „Vēl mirklis un ...” Kauguru kultūras namā.

Aprīlis ir saspringts mēnesis gan dejotājiem, gan dziedātājiem, jo notiek aktīva gatavošanās kopmēģinājumiem un
skatēm. XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku
noskaņā 20. aprīlī Jaunpils koris piedalīsies Tukuma novada
un starpnovadu koru skatē Raiņa ģimnāzijā, bet 28. aprīlī JDK
„Atsperīte” un VPDK „Jaunpils” dejotāju sniegumu vērtēs Tukuma novada un Starpnovadu Deju kolektīvu skatē Tukuma
kultūras namā.

„Lai dziedātājiem skanīgas balsis un dejotājiem
raits, viegls deju solis!”
Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine,
Kultūras pasākumu organizatore
Foto: Līga Eidmane-Kabaka

Muzeja ziņas aprīlī
Dienā, kad tika sagatavota informācija novada avīzei, aiz loga
pārslu virpulis sagrieza īstu cīruļputeni. Ziema šogad negrib atkāpties, bet savās domās un darbos jau dzīvojam pavasarī.
Muzejs akreditēts. 22. martā muzeja vadītāja Ligija Rutka
un pašvaldības aģentūras direktore Daiga Osīte devās uz Kultūras
ministriju, lai piedalītos Muzeju padomes sēdē un saņemtu oficiālu
apstiprinājumu akreditācijas procesa noslēgumam. Esam gandarītas
par mūsu muzeja darba novērtējumu no Latvijas muzeju ļoti pieredzējušiem speciālistiem. Bija patīkami dzirdēt atzinīgus vārdus par
veikto darbu telpu paplašināšanā, renovācijā, krājuma sakārtošanā
un tā pieejamības nodrošināšanā. Muzejs akreditēts uz pieciem gadiem – līdz 2018. gadam un izsniegtā apliecība ir kā apstiprinājums
un apliecinājums valsts atzītai muzeja darbībai.
Par 2 tūkstošiem latu bagātāki esam kļuvuši aizvadītajā
mēnesī. Mūsu simboliskā „naudas puķe” uz palodzes dzen jaunas
lapas. Atbalstu saņēmuši divi muzeja iesniegtie projekti Kultūras
ministrijas izsludinātajos projekta konkursos. Pirmā projekta ietvaros J. Kalniņa ērģeļu darbnīcā Ugālē tiks veikta harmonija restaurācija. Šim projektam līdzfinansējumu sniedz Jaunpils pašvaldība.
Otrā projekta ietvaros tiks veidota ceļojošā izstāde, sakarā ar Latvijas Tautas frontes 25. jubileju. Šī būs pirmā Jaunpils muzeja veidotā ceļojošā izstāde, kas tiks veidota ar domu pēc iespējas aptvert
plašāku novada teritoriju – izstādot to skolā, bibliotēkās un mazo
ciematu teritorijās.
Šobrīd strādājam pie jauna projekta, kurā iecerēta Jaunpils muzeja krājuma priekšmetu restaurācija, kas atrasti Kartavkalnu teritorijā. Restaurācijas darbi nav lēti, tādēļ šī projekta atbalstam būs
liela nozīme Jaunpils kultūrvēsturisko priekšmetu saglabāšanā un
pieejamības nodrošināšanā. Projekts tiks iesniegts VKKF izsludinātajā projektu konkursā.
Izstādes. Lai putniem būtu mājas un mums putnu dziesmas –
tāds varētu būt izstādes „Kāda ola putnam ligzdiņā?”, kas muzejā
skatāma no 28. marta. Šo kolekciju muzejam dāvināja Laimonis
Stegenburgs. Diemžēl paša kolekcijas autora vairs nav mūsu vidū,
bet viņa veidotā kolekcija, kas sākta veidot 1948. gadā, ir muzeja krājuma īpašumā un
ar to varēs
iepazīties
muzeja
apmeklētāji vēl
vairākās
paaudzēs.

Izstāde „Sibīrijas skartie” ir skarbs stāsts par Jaunpils novada
iedzīvotāju likteņiem, kuri piedzīvojuši 1941. un 1949. gada 25. marta
represijas. Šos notikumus mēs nedrīkstam aizmirst un par to mums ir
jāstāsta jaunajai paaudzei. No Jaunpils vidusskolas šo izstādi apmeklēja 9. un 12. klases audzēkņi kopā ar audzinātāju Daci Adiņu.

Akcija „Mēneša glezna” – turpinās. Visu aprīļa mēnesi
Pilskunga kabinetā būs skatāma mākslinieka Ž. Šēnberga (1887.–1943.)
lielformāta glezna „Latvijas brūnās”. Tās izstādīšanas izvēli noteica
raksts avīzē par Latvijas brūnās šķirnes govju izzušanas iespēju.
Latvijas brūnās govis ir piena un gaļas šķirnes govis, kas reģistrētas 1911. gadā. Vēlāk, tās tika krustotas ar Angelnes un dāņu
sarkanajiem lopiem un kā šķirne apstiprināta 1922. gadā. Attēlotā aina gleznā raksturo Jaunpils vēsturisko ainavu 20. gadsimta
30-tajos gados un ir apliecinājums lopkopības tradīciju vēsturei
Jaunpilī. Sākotnēji šī glezna atradusies Jaunpils lopkopības skolā,
vēlāk Jaunpils izmēģinājumu saimniecībā, līdz pateicoties Ojāra
Drengera sapratnei un rūpēm par gleznas tālāku likteni, tā nonāca
Jaunpils muzejā.

Meklēsim dižkokus! Pavasaris ir īstais laiks, lai paskatītos
sev apkārt un caur vēl neizplaukušo lapu zaļumam saskatītu kādu
varenu un interesantu koku. Līdz maija beigām meklēsim Jaunpilī
kokus, kas kļuvuši tik drukni, ka uzskatāmi par dižkokiem, kā arī
apzināt jau par dižkokiem reģistrētos. Pēdējo reizi dižkoki Jaunpilī
meklēti pirms vairāk kā desmit gadiem. Akcijā visus aicina piedalīties Jaunpils muzejs. Jaunpilniekiem un Viesatu puses ļaudīm vēlreiz
ir iespēja ieskatīties apkārtnē un piedzīvot to brīnišķo atklāsmes
prieku par dižkokiem parkos, pie mājām, ceļmalās, kapsētās. Visi
interesenti metodisko materiālu un iepriekšējo koku sarakstu var
saņemt Jaunpils muzejā.
Muzeja jaunieguvumi. Aizvadītajā mēnesī Jaunpils muzeja
krājums tika papildināts ar fotogrāfijām par sporta dzīvi Jaunpilī
20. gadsimta 60-70 gados un Jaunpils vidusskolu.
Jaunpils muzeja ekspozīciju zālē nonāca apmēram 100 gadus
veca pūra lāde, kas
nu saposta ieņēmusi
savu vietu muzejā.
Ceram, ka tā tiks
drīz piepildīta ar
jaunpilnieces pūru.
Muzeja krājumu papildināja arī glezna
ar skaistu jūras skatu. Par muzeja krājuma papildināšanu
paldies sakām Aijai
Zāgmanei un Jāzepam Skrebam.

Talka būs! Talkas dienā, kas šoreiz pārcelta uz 27. aprīli atkal
gaidīsim talciniekus uz kopēju darbošanos Sparvu kapsētā. Tuvāka
informācija par talkas norisi būs pie ziņojuma dēļiem.
Informāciju sagatavoja
Ligija Rutka
Jaunpils muzeja vadītāja
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Lieldienas Jaunpils pils pagalmā
Gauši nāca, drīz pagāja
Tā bagāta Lieladiena;
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Iet pār kalnu dziedādama.
(L. t. dz.)
Spītējot ziemīgajiem laika apstākļiem, Jaunpils pils pagalmā notika Lieldienu svinības, kas šogad bija pulcējušas kuplu apmeklētāju
pulku. Ierodoties viesus sagaidīja divi Lieldienu zaķi: Gudrīte un
Prātnieks, kas rotaļājās un jautrojās gan ar mazajiem, gan lielajiem
pasākuma apmeklētājiem.

Abi zaķi pārbaudīja pasākuma apmeklētāju zināšanas par Lieldienu ticējumiem, starp kuriem bija pavisam aktuāli ticējumi, piemēram, ja Lieldienās ir sniegs, tad Ziemassvētkos nebūs odi.

No aukstuma un sniega nenobijās arī Jaunpils dejotāji! Ar deju
„Atnāca Lieldiena” svētkus atklāja VPDK „Jaunpils” dejotāji, bet
Lieldienu tradīcijas – olu krāsošanu un šūpošanos, dejā „Ko man
dosi, Liela diena?” izdejoja JDK „Atsperīte” meitas un puiši! Dejas
laikā dejotājus aplaimoja arī saulīte, kas bija izspraukusies starp biezajiem mākoņiem.
Bērni un pieaugušie savas skaistākās Lieldienu olas varēja izlikt izstādē. Kopā tika iesniegtas vairāk kā 50 olas. Tās bija krāsotas gan ar
dabīgiem materiāliem, gan ar speciālām olu krāsām. Visskaistākās Lieldienu olas diplomu no abiem zaķiem saņēma strausa olas īpašnieks.

Pēc pirkstiņu iesildīšanas rotaļas apmeklētāji devās uz olu ripināšanu, bet lielajā katlā uz ugunskura sīpolu miziņās ikviens varēja
nokrāsot un izvārīt sev Lieldienu olu.

Pasākuma laikā darbojās radošā darbnīca, kur varēja izkrāsot
Lieldienu olas un piedalīties zīmēšanas konkursā „Mūsdienu Lieldienu zaķis”. Pieci skaistākie zīmējumi tika apbalvoti!
Lai pietiktu spēka rotaļām, izklaidēm un citām lustēm, Pils saimniece Sandra cienāja ar gardo Lieldienu zupu.

Lieldienu pasākuma dalībniekiem bija iespēja arī iegādāties rotas, adījumus, tamborējumus un citus rokdarbus
amatnieku tirdziņā.
Abi zaķi bija priecīgi un
gandarīti par sniegoti saulainām Lieldienām, kurās varēja
kopā rotaļāties ar pasākuma
apmeklētājiem pils pagalmā,
bet, gaidot jau nākamās Lieldienas, Zaķi novēlēja, lai tās
būtu zaļas, jo zaļas!
Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine,
Kultūras pasākumu
organizatore
Foto: Jaunpils pils

VPDK „Jaunpils”
30. sezonas jubilejas
koncerts
Lai sāktu dejot, neko daudz jau nevajag! Mazliet laika un vēlmes!
Ar šiem vārdiem iesākās Jaunpils vidējās paaudzes deju kolektīva
„Jaunpils” 30. sezonas jubilejas koncerts „Deja – mans ceļš uz Tevi!”.

palīdzēja sagatavot kolektīva koncertmeistare Agrita Aleksejenoka.
Jubilejā kolektīvu bija ieradušies sveikt sadraudzības kolektīvi no
4 novadiem – VPDK „Bikstenieki” no Dobeles novada, VPDK „Leti”
no Brocēnu novada, VPDK „Druva” no Saldus novada, VPDK „Solis”,
VPDK „Svīta” un VPDK „Jampadracis” no Tukuma novada. Dāvanās
bija ne tikai dejas, bet arī ziedi, spēka dzira, pirmās medicīniskās
palīdzības aptieciņas un pat mazs, jauks mājdzīvnieciņš.
Koncertā dejotāji izdejoja un izstāstīja savu stāstu – par mīlestību un kopā būšanas prieku, par darbiem, nedarbiem, par sapņiem
un piepildītām vēlēšanām.
Repertuārā bija gan XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju
svētkiem gatavotās dejas, gan pašiem dejotājiem iemīļotas tautas dejas.

Pārsteigums klātesošajiem bija puišu un meitu sadziedāšanās
dziesma: „Kur Tu augi, daiļa meita?” un puišu dziesma „Es izjāju
prūšu zemi!”, kuras dziedāja paši dejotāji. Viņiem šos priekšnesumus

VPDK „Jaunpils” jau 30 gadus darbojās Jaunpilī latvisko tradīciju kopšanā, saglabāšanā un popularizēšanā caur tautas deju, kurā ir
tik daudz dzīvesprieka, labu partnerattiecību un soļu viegluma. Tas
ļauj pacelties pāri ikdienas steigai un rūpēm ne tikai pašiem dejotājiem, bet arī skatītājiem.

Labus vārdus un raitu deju soli kolektīva dalībniekiem vēlēja
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, Tukuma novada Kultūras metodiķe Rudīte Poča, Jaunpils pils saimniece Daiga
Osīte un kultūras nama vadītāja Silva Nordena.
Dejas mīlestības stāstu koncertā izdejoja 11 meitas: Anita, Irēna
M., Inese J., Elīna, Airita, Agita, Daiga, Inese M., Baiba, Kristīne, Irēna
L. un 10 puiši: Aivars, Guntis, Aigars, Dainis, Agris, Normunds, Jānis,
Kristaps, Andris, Mārtiņš un kolektīva vadītājs Jānis Liepiņš.
Savu pateicību un apsveikumu vadītājam J. Liepiņam deju kolektīvs
izteica viņa mīļākajā tautas dejā, kas ir skaistā un cildenā Gatves deja.
Pateicību par atbalstu kolektīvs izteica savai koncertmeistarei A. Aleksejenokai, M. Kabakai, Jaunpils novada domei un personīgi L. Ginterei,
P/a „Jaunpils” direktorei D. Osītei un kultūras nama vadītājai S. Nordenai.

Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine, Kultūras pasākumu organizatore
Foto: Līga Eidmane-Kabaka
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Jaunpils novada pašvaldība izsludina konkursu „Darām paši” nevalstisko
organizāciju projektiem
Nu jau 3. gadu pēc kārtas Jaunpils novada pašvaldība izsludina konkursu finansējuma piešķiršanai nevalstisko organizāciju projektiem.
Konkursā projektiem paredzētā kopsumma pašvaldības budžetā 2013. gadam ir Ls 5000,-. Pašvaldības piešķiramais finansējums vienam projektam šajā gadā ir līdz Ls 500,-.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2013. gada 9. maijs līdz 17.00.
Skatīt informāciju Nolikums Nr. 4 Par programmas „Darām paši” 2013. gada projektu konkursu.
Projekta pieteikuma veidlapa pieejama pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv/projekti/darāmpaši

NOLIKUMS Nr. 4
Par programmas „Darām paši” 2013. gada projektu konkursu
2013. gada 27. martā
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Programmas „Darām paši” 2013. gada projektu konkursu (turpmāk – Konkurss; ID:
2013/JND) organizē Jaunpils novada dome (turpmāk – Dome), reģ. Nr. 90000064711, adrese – „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Tukuma rajons, LV-3145.
2. Konkursa mērķis ir veicināt Jaunpils novada iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi
un uzlabot vietējo dzīves kvalitāti.
3. Konkursā var piedalīties:
3.1. ikviena Jaunpils novadā reģistrēta biedrība un nodibinājums;
3.2. citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas Jaunpils novadā.
4. Viens pretendents var iesniegt neierobežotu skaitu pieteikumu, bet atbalstīts var tikt ne
vairāk kā viens projekts.
5. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, kas ir svarīga un
aktuāla vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Projektu tematika, īstenošanas veids (aktivitātes) un mērķauditorija netiek ierobežota:
5.1. vides sakārtošana;
5.2.iedzīvotāju līdzdalības veicināšana;
5.3. ģimeņu un bērnu atpūtas vietu izveide;
5.4. esošo un jaunu aktīvās atpūtas vietu pilnveide;
5.5. dažādu paaudžu un sabiedrības grupu sadarbība;
5.6. izglītības un darba tirgus mērķtiecīga sadarbība;
5.7. neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju grupām;
5.8. novada mēroga sporta, kultūras u.c. veida pasākumu organizēšana u.c.
6. Papildus iepriekš minētajam, Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem
nosacījumiem:
6.1. tas iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvu īstenošanā;
6.2. tas stiprina vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti;
6.3. tam nav peļņas gūšanas rakstura;
6.4. projekts tiek īstenots Jaunpils novada teritorijā vai mērķauditorija ir novada iedzīvotāji;
6.5. prioritāte 2013. gada projektiem, kur ieguldījumi tiek veikti pašvaldības īpašumā un
kuru piedāvātie risinājumi atbilst Jaunpils iedzīvotāju foruma – 2013 izvirzītajām prioritātēm.

2. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS UN FINANSĒŠANAS NOSACĪJUMI
7. Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 1. jūnijs – 2013. gada 20. novembris.
8. Viena projekta īstenošanai Domes finansējums var būt līdz LVL 500,00;
9. No projekta līdzekļiem nevar tikt finansētas projekta administratīvās izmaksas.
10. Projektiem jāpiesaista līdzfinansējums un/vai pašieguldījums naudas, mantas vai brīvprātīgā darba veidā vismaz 20% apmērā no kopējām projekta izmaksām.
11. Konkursa ietvaros kopējais pieejamais finansējums – LVL 5000,00.
12. Šī Konkursa finansējumu veido Jaunpils novada domes piešķīrums.

3. PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
13. Projekta pieteikums sastāv no šādām daļām:
13.1. datorrakstā vai labi salasāmā rokrakstā aizpildīta pieteikuma veidlapas (pēc Domes
apstiprināta parauga);

13.2. projekta vadītāja CV;
13.3. apliecinājuma vēstules par līdzfinansējumu;
13.4. citas informācijas, ko projekta iesniedzējs uzskata par svarīgu pievienot.
14. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Jaunpils novada domes
Attīstības nodaļā, un interneta mājas lapā www.jaunpils.lv sadaļā „Projekti”.
15. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 9. maijs līdz plkst. 17:00.
16. punktā 3.1. minētie dokumenti jāiesniedz 1 eksemplārā, nosūtot pa pastu (Jaunpils novada dome, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, vai nogādājot
personīgi Jaunpils novada domē Attīstības nodaļā.
17. Projekta pieteikuma veidlapa (ar budžetu) jāiesniedz arī elektroniski, vai nu pievienojot pieteikumam disketē vai CD matricā, vai arī 3.3. punktā noteiktajā termiņā nosūtot uz
e-pastu vija.ziverte@jaunpils.lv
18. Kvalitatīvai projektu sagatavošanai pieejama šāda papildu informācija:
18.1. konsultācijas un papildu informācija pa e-pastu vija.ziverte@jaunpils.lv vai pa tālruni 63180960;
18.2. informatīvs seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu 2013. gada 18. aprīlī
plkst. 17.00 Jaunpils novada domes sēžu zālē;
19. Iesniegtos pieteikumus un dokumentus Dome atpakaļ neizsniedz.

4. PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN LĪGUMU SLĒGŠANA
20. Konkursa projektu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pašvaldības, NVO un uzņēmēju pārstāvis izvērtē iesniegtos projektus atbilstoši Nolikumam.
21. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja izvērtēšanas sanāksmē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.
Vērtējumu par iesniegtajiem projektu pieteikumiem sniedz visi KOMISIJAS locekļi (piedaloties sanāksmē, drukātā vēstulē vai pa e-pastu);
22. VĒRTĒŠANAS komisijas locekļi izvērtē projektus, piešķirot punktus pēc šādiem kritērijiem:
22.1. projekta oriģinalitāte (10%),
22.2. vietējo iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste un līdzdalība (20%),
22.3. projekta ietekme uz vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes stiprināšanu (15%),
24.4. projekta iesniedzēju pašu aktivitāte un motivācija (15%)
25.5. projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā (10%),
26.6. projekta atbilstība 2013. gada prioritātei (30%).
27. Pieteikumu izvērtēšanas gaitā komisija personīgi tiksies ar daļu projektu iesniedzēju.
28. Izvērtēšanas gaitā Dome var pieprasīt no projektu iesniedzējiem papildu informāciju
par projektu vai tā īstenotājiem.
29. Biedrība izvērtēšanas gaitā var piedāvāt samazināt projekta budžetu vai vienoties ar
projekta iesniedzēju par izmaiņām projekta aktivitāšu plānā un budžetā, lai efektīvi izmantotu Konkursā pieejamos līdzekļus.
30. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2013. gada 20. maijam projektu iesniedzējiem pa
pieteikumā norādīto e-pastu vai telefonu. Pēc līgumu parakstīšanas rezultāti būs pieejami arī
interneta mājas lapā www.jaunpils.lv/projekti/ Darām paši.
31. Ar apstiprināto projektu iesniedzējiem Biedrība slēgs līgumu par projekta īstenošanu.
Finansējums tiks ieskaitīts projekta īstenotāja bankas kontā 15 darba dienu laikā no līguma
parakstīšanas, ieskaitot finansējumu kā avansu biedrības bankas kontā.
32. Par projekta īstenošanu projekta īstenotājam būs jāiesniedz Domes noteiktas formas
saturiskā un finanšu atskaite, pievienojot grāmatvedības dokumentu kopijas.

Pensionāru biedrībā „Jaunpils”...
XAizsūtījām
X
uz Latvijas pensionāru federāciju savāktos
587 parakstus par pensiju indeksāciju, kurā it īpaši aktīvi
piedalījās koordinatori Biruta un Kārlis Šteini, Judīte Kalme,
Silvija Lāce un Irēna Lāce. Paldies arī par atbalstu tiem, kuri
atbalstīja šo akciju.

XNo
X novembra mēneša 2012. gadā 2 × mēnesī 5 mūsu
biedrības pārstāvji piedalās Latvijas pensionāru federācijas
un Jelgavas pensionāru biedrības kopīgi realizētā projektā
„Senior, piedalies!”, kuru finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību, kurš notiek Jelgavā, kura
mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pensionāru biedrību
līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos un parakstu vākšana bija viena no šīm aktivitātēm. 26. aprīlī būs projekta
noslēgums Jelgavā un tiks izdota rokasgrāmata „Zini savas
tiesības”, kuru saņems arī visi mūsu biedri.
X26.
X
aprīlī kārtējais pagastu draudzības vakars Džūkstē plkst. 19:00. Pieteikties līdz 20. aprīlim. Izbraukšana
plkst. 17:30.
X27.
X aprīlī Lielā talka, kura ar pavasara kavēšanos pārcelta no 20. aprīļa. Visi pensionāri aicināti sakopt savu dzīves
vietu apkārtni, kā arī pensionāru telpu apkārtni „Jaunkalnos”,
iesaistot arī jauno paaudzi.
XAr
X maija mēnesi atsākam makulatūras vākšanu (sasietu

saiņos) pensionāru telpās „Jaunkalnos” katru trešdienu no
plkst. 10:00–12:00.
X15.
X maijā plkst. 13:00 „Rata” telpās notiks pensionāru
biedrības kopsapulce, kurā atskatīsimies uz iepriekšējā gada
darbību, domāsim par šā gada aktivitātēm, kā arī tiksimies
ar novada domes vadību. Plkst. 14.00 tikšanās ar Saeimas
deputātu Uldi Auguli. Visi biedri aicināti samaksāt biedru
naudas līdz sapulcei. Lai nokļūtu uz sapulci, ies autobuss no
Jaunpils plkst. 11:45 uz Levesti–Jurģiem–Sauli–Struteli –Viesatām–Jaunpils. Atpakaļ plkst. 15:55 no „Jaunkalniem” aties autobusi, kas vedīs skolniekus uz attiecīgo dzīves vietu.
Pieteikties pie saviem koordinatoriem, kas vēlas izmantot šo
pakalpojumu.
XTurpina
X
mācīties jaunas dejas un aktīvi koncertēt senioru līnijdeju grupa „Vēlziedes” Daces Pobusas vadībā. Aicināti
jauni dalībnieki.
Austra Sipeniece

Jaunpils Vēstis
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Jaunpils pagasta bibliotēka aicina
uz tikšanos ar rakstnieci

Tikšanās notiks

Jaunpils pils kamīnzālē
23. aprīlī plkst. 14.00

Pasākumā rakstniece stāstīs arī par ceļojuma piedzīvojumiem
Amerikā Ziemeļdakotas indiāņu rezervātā.
Rakstniece ir arī čakla rokdarbniece, tādēļ interesentiem ir iespēja
līdz 20. aprīlim aplūkot, izvēlēties un pasūtīt
www.draugiem.lv/priedesrotas viņas darinātās rotaslietas
pēc klātpievienotajām cenām.
Pasūtītās rotaslietas, rakstniece atvedīs, braucot uz pasākumu.

Apsveikumi
No sniega mākoņa līdz lietiem
Lai saules dienu plašums mirdz
Un gaiļi dzied par rīta dzietiem.
No sniega mākoņa līdz lietiem
Stāv vējš starp torņiem, augstu slietiem,
Un Dievu klusi lūdzas sirds.
No sniega mākoņa līdz lietiem
Lai saules dienu plašums mirdz.
			
/E. A. Rumba/

Jaunpils novada dome sveic
aprīļa jubilārus nozīmīgās jubilejās!

Ritu Jēkabsoni, Ati Rumbu, Ilgvaru Siliņu, Vilni Stajuku,
Astrīdu Bauzi, Birutu Kostučenko, Gunāru Lāci, Liliju Bartkeviču,
Karmenu Granapsku, Emīliju Henzeli, Ainu Kārkli,
Viju Liepu, Ievu Loginu, Edgaru Piņķi,Terēzi Pīzeli,
Leopoldu Sleini, Žano Šternbergu, Annu Zeminsku

Šuj, māmiņa, man krekliņu
Deviņām vīlītēm;
Devītā vīlītē
Liec man gudru padomiņu.
/Latv. t.dz./

Jaunpils novada dome
sveic vecākus ar
Edmunda Aļeksejeva,
Daiņa Pētersona,
un Alises Areles
piedzimšanu!

Pateicība
Jaunpils novadā, blakus Mestera ielas jaunajam tiltam, Jaunpils ezerā visu ziemu mitinās
meža pīles. Rudenī bija arī gulbju pāris, kurš ziemu pārlaida citā valstī un šobrīd jau ir atlidojis
atpakaļ uz savām mājām, kur katru gadu arī perē
mazuļus. Šie putni šeit nemitinātos, ja kāds par
viņiem visu laiku nerūpētos.
Katru dienu, agri no rīta, Dātava kungs viņas
baro. Visi putni viņu ir iemīļojuši, ciena un gaida,
kad atnesīs mielastu. Šis vīrs katru dienu no veikala
nes desmit kukuļus maizīti un baro savus mīluļus.
Jāsaka, vislielākā pateicība Dātava kungam un,
lai vairāk būtu tādi cilvēki, kā šis kungs. Lai veselība un izturība Dātava kungam.
Mesteru ielas iedzīvotāja

Sludinājumi
IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Būsim saudzīgi pret dabu un sevi!
Jaunpils novada pašvaldība atgādina, ka kūlas dedzināšana ir stingri aizliegta. Dedzinot
kūlu tiek apdraudēti cilvēku īpašumi, veselība un dzīvība. Dedzināšana nodara būtisku kaitējumu arī dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai.
Pašvaldība aicina vecākus un skolotājus izglītot bērnus par kūlas dedzināšanas iespējamajām sekām, pievēršot uzmanības jautājumiem par ugunsdrošību.
Pašvaldības policija atgādina, ka kūlas dedzināšana ir ne tikai bīstama dzīvībai un kaitīga
apkārtējai videi, bet arī pretlikumīga. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants
nosaka, ka fiziskām personām par kūlas dedzināšanu var tikt uzlikts 200 līdz 500 latu liels
naudas sods vai arī vainīgajai personai var tikt piemērots līdz 15 diennaktīm ilgs administratīvais arests.

Informācija!
Novadā par Pašvaldības policijas vecāko
inspektoru strādā Mārtiņš Knops.
Tālrunis 63180995,
e-pasts: martins.knops.@jaunpils.lv
Pērk zemi vai zemnieku saimniecību,
arī nomā.
Tālrunis uzziņām 29144114.

JAUNIETI, IESPĒJA TEV
Kļūsti par brīvprātīgo darbam XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju
svētki notiks no 2013. gada 30. jūnija līdz 7. jūlijam. Svētkiem gatavojas 3277 mākslinieciskie
kolektīvi, kas aptver 40 000 dalībnieku no visas
Latvijas. Ikviena liela kultūras pasākuma neatņemama sastāvdaļa ir brīvprātīgie. Šajos svētkos paredzēts nodarbināt ap 400 brīvprātīgo. Vēlamies
rast iespēju nodarbināt ikviena novada jauniešus, kuri iegūs pieredzi un būs nozīmīga svētku
daļa. Koru skašu norises laikā organizēsim divas
stundas garu jauniešu apmācību un anketēšanu,
kuras ietvaros noritēs arī individuālas pārrunas.
Apmācības vadīs Rīga 2014 brīvprātīgo programmas vadītājs Ints Teterovskis vai Dziesmu un

Deju svētku brīvprātīgo darba koordinators Jānis
Vītols. No potenciālajiem kandidātiem, pēc individuālajām pārrunām, tiks atlasīti 5 dalībnieki.
Pieci izvēlētie brīvprātīgie uz visu Dziesmu
Svētku laiku (30.06. līdz 07.07.) dosies uz Rīgu,
kur speciāli ārpus Rīgas dzīvojošajiem brīvprātīgajiem ir sagatavota skola naktsmītnēm. Visu
svētku laiku viņi uzturēsies Rīgā un aktīvi darbosies koordinētās brīvprātīgo misijās.
Brīvprātīgo mērķauditorija ir dažāda vecuma
cilvēki, kuri šajos svētkos tieši nav iesaistīti.
Brīvprātīgā darba organizatori nodrošina daļēju ēdināšanu un uzturēšanās izdevumus.
Aicinām pieteikties!

Līdzjūtības
Es jūs mīlēšu
Zem citām debesīm.
Zem citām debesīm
Putinās un snigs.
Zem citām debesīm
Plauks vizbuļi un ievas,
Un kļavas rudeņos
Kā lāpas degs!
/G. Salna/

Jaunpils novada dome izsaka
līdzjūtību piederīgajiem pēdējā
gaitā pavadot Lavīzi Kalnieti.

Plānojam ierasties kora skatēs šādos datumos:
19.04.2013. – Dobele
20.04.2013. – Saldus un Tukums
21.04.2013. – Bauska un Jelgava
25.04.2013. – Jūrmala
26.04.2013. – Ķekava
27.04.2013. – Ventspils un Talsi
28.04.2013. – Liepāja
01.05.2013. – Cēsis un Limbaži
04.05.2013. – Valmiera un Smiltene
05.05.2013. – Gulbene
Ints Teterovskis
Ints.teterovskis@riga2014.org

Vai no tālās mūžības ciemos
Kādu reizi vēl atnāksi, Māt?
Kas mūs norās un atkal piedos,
Kas mums savu svētību iedos?
Izsakām dziļu līdzjūtību mūsu
biedrības biedrēm Andai Švāģerei un
Valdai Kalnietei, māti zaudējot.
Pensionāru biedrība „Jaunpils”
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