2013. gada
februāris

Pašvaldību vēlēšanas
2013. gada 1. jūnijā
Vēlētāju reģistrs

Vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiks
lietots Vēlētāju reģistrs. Tas nozī
mē, ka pašvaldību vēlēšanās katrs
vēlētājs tiks iekļauts noteikta vē
lēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā
atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai
90 dienas pirms vēlēšanu dienas.
Jaunpils novadā varēs vēlēt divos
iecirkņos – Jaunpils un Viesatu.
Aicinām vēlētājus laikus pārlie
cināties par iedzīvotāju reģistrā
deklarēto dzīvesvietu un tās adresi
un nepieciešamības gadījumā līdz
2013. gada 3. martam deklarēt savu
faktisko dzīvesvietas adresi.
Lai informētu par to, kura vē
lēšanu iecirkņa sarakstā vēlētājs
iekļauts, PMLP katram vēlētājam
uz reģistrēto dzīvesvietas adresi
pa pastu izsūtīs paziņojumu. To
vēlētājiem plānots izsūtīt laikā no
18. līdz 23. martam. Līdz 7. maijam
vēlētāji var izmantot iespēju mainīt
sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecir
kni. To drīkst mainīt uz jebkuru
vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības
administratīvajā teritorijā, kurā
vēlētājam bija reģistrēta dzīvesvie
ta 90 dienas pirms vēlēšanām, vai
uz jebkuru vēlēšanu iecirkni tajā
pašvaldībā, kur vēlētājam pieder
nekustamais īpašums. Lai reģis
trētu iecirkņa maiņu, vēlētājam
jāiesniedz iesniegums jebkurā paš
valdības dzīvesvietas deklarēšanas
iestādē.

Kandidātu saraksti

Kandidātu sarakstu iesniegša
na 2013. gada pašvaldību vēlēša
nām notiks no 2013. gada 12. līdz
22. aprīlim. Jaunpils pašvaldī
bas vēlēšanās kandidātu saraksti
būs jāiesniedz Jaunpils novada
vēlēšanu komisijai. Laiki, kuros ša
jos datumos tiks pieņemti saraksti,
vēl tiks precizēti. Tiesības kandidēt
domes vēlēšanās ir Latvijas un ES
pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā būs
sasnieguši vismaz 18 gadu vecu
mu. Citu ES dalībvalstu pilsoņiem,
lai kandidētu pašvaldību vēlēšanās
Latvijā ir jābūt reģistrētiem iedzī
votāju reģistrā. Visiem deputātu
kandidātiem ir jābūt reģistrētiem
arī Vēlētāju reģistrā. Deputātu kan
didātu drīkst iekļaut kandidātu sa
rakstā, ja viņš kandidātu saraksta
iesniegšanas dienā atbilst vismaz
vienam no šādiem nosacījumiem:
1) viņš ir bez pārtraukuma re
ģistrēts dzīvesvietā attiecīgās paš
valdības administratīvajā teritorijā
vismaz pēdējos 10 mēnešus;
2) viņš ir attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā nostrā
dājis (kā darba ņēmējs vai pašno

darbinātais atbilstoši likumam «Par
valsts sociālo apdrošināšanu») vis
maz pēdējos četrus mēnešus;
3) viņam attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā pieder
likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts
nekustamais īpašums.
Kandidāts, ievērojot šā likuma
nosacījumus, Latvijas Republikāvar
kandidēt tikai vienā domē. Kandi
dātu saraksti sagatavojami, izman
tojot Centrālās vēlēšanu komisijas
izstrādāto
lietojumprogrammu.
Plānots, ka programma kandidātu
sarakstu sagatavošanai būs pieeja
ma no 2013. gada 20. marta.

Priekšvēlēšanu aģitācija

2013. gada pašvaldību vēlēša
nās priekšvēlēšanu aģitācijas pe
riods ir laika posms no 2. februāra
līdz vēlēšanu dienai, 1. jūnijam.
Šajā laikā aģitācijas veikšana un
aģitācijas materiālu izvietošana
preses izdevumos, internetā un
publiskās vietās notiek atbilsto
ši Priekšvēlēšanu aģitācijas liku
mā noteiktajai kārtībai. Galvenā
priekšvēlēšanu aģitāciju uzraugo
šā institūcija Latvijā ir Korupcijas
novēršanas un apkarošanas birojs
(KNAB). Lūdzam iepazīties ar
KNAB informāciju par aģitācijas
kārtību un izdevumu ierobežoju
miem saistībā ar pašvaldību vēlē
šanām.

Balsošanas kārtība

Pašreiz spēkā esošā vēlēšanu
kārtība paredz, ka vēlēšanu iecir
kņi Jaunpilī un Viesatās būs atvēr
ti 1. jūnijā no pulksten 7.00 līdz
22.00. Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā
nevarēs nokļūt savā vēlēšanu iecir
knī, var izmantot iespēju nobal
sot iepriekš. Iepriekšējā balsošana
notiks trīs dienas pirms vēlēšanu
dienas:
– trešdien, 29. maijā: no plkst.
17.00–20.00;
– ceturtdien, 30. maijā: no plkst.
9.00–12.00;
– piektdien, 31. maijā: no plkst.
10.00–16.00.
Pašvaldību vēlēšanās arī tiks
organizēta balsošana atrašanās vie
tā tiem vēlētājiem, kuri veselības
stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vē
lēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji
varēs izmantot, ja vēlēšanu dienā
atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa
teritorijā.
Balsotāji varēs balsot, uzrādot
derīgu personu apliecinošu doku
mentu – pasi vai identifikācijas kar
ti.
Jaunpils novada
vēlēšanu komisija
Tālrunis: 63180993

Novada sēdes
2013. gada 30. janvāra domes sēdē pieņemtie lēmumi
• Apstiprināja Jaunpils muzeja normatīvos dokumentus:
Jaunpils muzeja stratēģiju 2013.–2018. gadam, Jaunpils mu
zeja nolikumu, noteikumus par Jaunpils muzeja krājumu.
• Apstiprināja Jaunpils muzeja krājuma komisijas sastā
vu: Jaunpils muzeja krājuma komisijas vadītāja: Zinta Arika,
komisijas locekļi: Ligija Rutka, Ēriks Valērijs Kazmins, An
dra Ķergalve, Zita Krūmiņa.
• Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 1 „Par nekusta
mā īpašuma nodokli Jaunpils novadā”.
• Apstiprināja Jaunpils novada teritorijas plānojumu
2013.–2024. gadam Jaunpils novada teritorijas plānojuma
daļu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un
Grafisko daļu izdot kā saistošos noteikumus Nr. 2 „Jaunpils
novada teritorijas plānojums 2013.–2024. gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.
• Apstiprināja 2012. gada budžeta izpildi.
• Apstiprināja pašvaldībai piederošo autotransportu deg
vielas patēriņa normas.
• Atcēla 28.11.2012. domes sēdē Nr. 10 pieņemto lēmu
mu Nr. 6 Par mazlietotas automašīnas iegādi policijas va
jadzībām. Pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai,
policijas vajadzībām iegādāsies jaunu pilnpiedziņas apvidus
automašīnu (aptuvenā summa Ls 12 000,00).
• Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Vecvagas” Jaunpils pagastā zemes vienības ar ka
dastra apzīmējumu 9056 002 0164 un platību 4,45 ha sadalī

šanai divās daļās un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9056002 0167 un platību 1,1 ha sadalīšanai divās daļās.
• Nolēma veikt uzmērīšanu Jaunpils novada domei pie
kritīgam zemes gabalam ar statusu „starpgabals”, zemes ka
dastra apzīmējums 90560020166, platība 5,0 ha. Starpgabalu
ierakstīs Tukuma zemesgrāmatā uz Jaunpils novada domes
vārda.
• Piešķīra adresi administrācijas telpām, kuras no paju sa
biedrības „Dzirkstele” iznomājusi Jaunpils pagasta padome
un nodevusi lietošanā SO „Levestes spicie”, platība 82,2 m2:
„Leveste 2” dzīvoklis Nr. 9, Leveste, Jaunpils pagasts, Jaun
pils novads, LV-3145.
• AS „Latvenergo” 6 atlikušās dāvanu kartes „Elektrības
norēķinu kartes – 500 kWh” izdalīt Jaunpils novada iedzī
votāju mērķa grupai: Jaunpils novada administratīvajā te
ritorijā deklarētajiem gados visvecākajiem (dzimš. gads no
1917.–1921.) iedzīvotājiem.
• Divām personām piešķīra pabalstu, saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta (2) da
ļu, kas paredz, ka pašvaldība, neizvērtējot personas (ģime
nes) ienākumus, var piešķirt personai (ģimenei) vienreizēju
pabalstu, iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ.
Domes sēdes lēmumi izvērstā veidā pieejami Jaunpils no
vada mājas lapā www.jaunpils.lv
Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

2013. gada 13. februāra domes sēdē pieņemtie lēmumi
• Apstiprināja novada pašvaldības, Jaunpils vidusskolas un p/a „Jaunpils” nolikumus par amatpersonu un darbinieku
atlīdzību.
• Pieņēma lēmumu par Valsts budžeta mērķdotāciju Ls 1695,00 apmērā sadalījumu p/a „Jaunpils” pulciņu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013. gadā.
• Apstiprināja Jaunpils novada domes struktūrvienību un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu sarakstus.
• Apstiprināja atlīdzību par privāto mobilo tālruņu un privāto automašīnu lietošanu darba vajadzībām.
• Apstiprināja pašvaldībai piederošo autotransportu pašizmaksas tarifus. Autotransporta pārvadāšanas tarifus noteica
par 10% lielākus kā pašizmaksas tarifus. Pārvadāšanas tarifus novada bērniem, skolēniem un pensionāriem samazināja
par 30%:

Transports
Autobuss SETRA HF-8773
Autobuss ISUZU Turquoise HE-1315
Autobuss (skolēnu) BMC HT-1904
MB Sprinter 315 GH-8822
Automašīna Škoda HZ-3835
Automašīna Škoda Octavia AH-4848
VW GH-5911

Pašizmaksas tarifs
Ls/km

Pārvadāšanas tarifs
Ls/km

0,81
0,53
0,67
0,39
0,30
0,37
0,32

0,89
0,58
0,74
0,43
0,33
0,41
0,35

Pārvadāšanas tarifs
novada bērniem,
skolēniem un
pensionāriem Ls/km
0,62
0,41
0,52
0,30
–
–
–

Lēmums stājas spēkā ar 2013. gada 1. martu un ir spēkā līdz jauna lēmuma pieņemšanai.
• Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 3 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2013. gadam ”.
• Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 4 „Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā”.
• Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.
• Nekustamajam īpašumam „Cūku kūts Meiri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90560020141, platība 3,3 ha,
mainīja zemes lietošanas mērķi no lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, NĪLM kods 1003, uz zemi, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.
• Nekustamajam īpašumam „Kalte” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90560030079, platība 1,5 ha, mainīja zemes
lietošanas mērķi no lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, NĪLM kods 1003, uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Mainīja īpašumam „Kalte”, (zemes īpašuma kadastra nr. 90560030078) zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 90560030078, platība 1,4 ha, un 90560030079, platība 1,5 ha, statusu uz „pašvaldībai
piekritīga zeme”, jo zemes gabali ir apbūvēti, bet paju sabiedrības „Dzirkstele” likvidācijas process ir pabeigts. Uz zemes ga
baliem atrodas ēkas ar nenoskaidrotu piederību.
• Nolēma iesniegt projekta pieteikumu „Meliorācijas sistēmu renovācija Jaunpils novada pašvaldībai piederošās un val
dījumā esošās zemēs”.
• Nolēma iesniegt projekta pieteikumu „Valsts nozīmes ūdensnoteku rekonstrukcija Jaunpils novada pašvaldībai piede
rošās zemēs” izvērtēšanai.
Ar sēdes lēmumiem izvērstā veidā var iepazīties novada mājas lapā www.jaunpils.lv
Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

Jaunpils Vēstis
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Saistošie noteikumi
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 1
„Par nekustamā īpašuma nodokli
Jaunpils novadā”
2013. gada 30. janvārī
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu,
46. pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1.4 daļu,
9. panta otro daļu, Pārejas noteikumu 40.1 punktu un 47. punktu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka:
1.1. nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežoju
mu zemei un tā piemērošanas nosacījumus;
1.2. kārtību, kādā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokli;
1.3. nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs zemei, ja nemainās
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes
vienību Jaunpils novada administratīvajā teritorijā 2013. gadā
nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto no

dokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 pro
centiem.
3. Noteikumu 2. punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma
ierobežojums neattiecas uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauk
saimniecības zemi.
4. Noteikumu 2. punktā noteikto nodokļa apmēra pieauguma ie
robežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 la
tiem.
5. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu
būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā
no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
5.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
5.2. būves kadastrālās vērtības.
6. Pamats Noteikumu 5. pantā minētās nekustamā īpašuma no
dokļa likmes piemērošanai ir Jaunpils novada būvvaldes atzinums, ar
kuru tā konstatējusi, ka attiecīgā būve ir vidi degradējoša, sagruvusi
vai cilvēku drošību apdraudoša būve.
7. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespie
du izpilde tiek veikta septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termi
ņa iestāšanās brīža.
8. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Tiesības izdot šos saistošos noteikumus piešķir likums
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1.4 daļu, 9. panta otro daļu, Pārejas noteikumu 40.1 punktu
un 47. punktu

2. Īss projekta satura izklāsts

1. Saskaņā grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1 punktu, kas nosaka, ka ar nekustamā
īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves apliek ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības un pašvaldība to aplikšanu
ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem.
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2. Saskaņā grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu, par maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu pašvaldība ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem.
3. Saskaņā grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumi tika papildināti ar 40.1,
kas nosaka, ka līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2013. gadu, pašvaldībām,
izdodot saistošos noteikumus, kurus pieņem likuma „Par pašvaldībām” 46. panta kārtībā, ir tiesības 2013. gadā
piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada
līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā iespējama pašvaldības budžeta samazināšanās, taču prognozējamā
finansiālā ietekme ir neliela.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Šie saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Jaunpils novada pašvaldības teritorijā un attiecas uz visiem
nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Jaunpils novada administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Nosūtīt Jaunpils novada domes 2013. gada saistošos noteikumus Nr. „Par nekustamā īpašuma nodokli”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai,
publicēt portālā www.jaunpils.lv un pašvaldības laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām, jo nodokļa pieauguma
ierobežojums labvēlīgi ietekmē nodokļa maksātājus.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2
„Jaunpils novada teritorijas
plānojuma 2013.–2024. gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un Grafiskā daļa”
APSTIPRINĀTS
Ar Jaunpils novada domes
30.01.2013. domes sēdes Nr. 1
lēmumu Nr. 3
2012. gada 30. janvārī
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas
1. punktu, un 43. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Teritorijas
attīstības plānošanas likums” 12. panta pirmo daļu, 25. panta pirmo
un trešo daļu, un 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas doku
mentiem” 94. punktu:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Jaunpils novada teritorijas
plānojuma 2013.–2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un Grafiskā daļa” saskaņā ar pielikumu:
1.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;

1.2. Grafiskā daļa.
2. Līdz Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un Grafiskās daļas
īstenošanas uzsākšanai, pašvaldība piemēro ar 2009. gada 27. augus
ta Jaunpils novada domes lēmumu pieņemtos Saistošos noteikumus
Nr. 3 „Par Jaunpils novada teritoriālo vienību teritorijas plānoju
miem”, kas sastāvēja no:
2.1. Jaunpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilp
stošās bijušās Jaunpils pagasta padomes 2009. gada 25. maija saisto
šajiem noteikumiem Nr. 1 „Jaunpils pagasta teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”;
2.2. Jaunpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ie
tilpstošās bijušās Viesatu pagasta padomes 2008. gada 29. janvāra
sēdes Nr. 1; 1.§ lēmuma „Par Viesatu pagasta teritorijas plānojuma
2007.–2019. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdoša
nu”.
3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku
zaudējušiem ar 2009. gada 27. augusta Jaunpils novada domes lēmu
mu apstiprinātos Saistošos noteikumus Nr. 3 „Par Jaunpils novada
teritorijas plānojumiem”
„Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” pieejami
Jaunpils novada mājas lapā www. jaunpils.lv sadaļā: Plānošanas dokumenti –Teritorijas plānojums

Nekustamā īpašuma
nodoklis 2013. gadā
2013. gada nekustamā īpašuma nodok
ļa (NĪN) aprēķina un maksāšanas paziņo
jumu izsūtīšanas termiņā 15.02.2013. lie
lākā daļa Latvijas pašvaldību ir veiksmīgi
pabeigušas nodokļa aprēķinu un izsūtīju
šas maksāšanas paziņojumus. Aprēķinātā
NĪN apjoms uz šo datumu sastāda 98% no
2012. gada aprēķina summas.
NĪN likuma grozījumi, kurus Saeima
pieņēma 2012. gada pašās beigās, ļāva
pašvaldībām savā teritorijā noteikt atšķi
rīgu nodokļa likmi, salīdzinot ar likumā
noteikto, ar mērķi veicināt teritorijas un
uzņēmējdarbības attīstību, kā arī ievērot
sociālo taisnīgumu. Lai šādus mērķus sa
sniegtu ar pašvaldības speciāli noteiktu
NĪN politiku, ir nepieciešama nopietna
un vispusīga situācijas analīze un atbildīgi
lēmumi. Diemžēl pašvaldībām laiks situā
cijas analīzei praktiski nebija un tādēļ gan
drīz visas pašvaldības 2013. gadā atšķirīgas
NĪN likmes savā teritorijā nenoteica. Paš
valdības, pieņemot vai nepieņemot saisto
šos noteikumus, 2013. gada NĪN aprēķinā
izmantoja citus, nodokļa apjomu ietek
mējošus instrumentus, tādus kā nodokļa
apjoma pieauguma ierobežojums (NPI),
dzīvojamo māju palīgēku aplikšana ar NĪN
un vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvē
ku drošību apdraudošas būves jeb grausta
aplikšana ar paaugstinātas likmes NĪN. Šo
instrumentu izmantošanas kopsavilkums
ir sekojošs: No 119 Latvijas pašvaldībām
saistošos noteikumus (SN) par 2013. gada
NĪN piemērošanu ir izdevušas 109 paš
valdības. Tajās 10 pašvaldībās, kurās nav
izdoti SN, netiek piemēroti NPI un dzīvoja
mo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz
25 m2, tiek apliktas ar nodokli. NPI netiek
piemērots arī 18 pašvaldībās, kuras to no
teikušas SN. 77 pašvaldībās tiek piemērots
NPI 25% apmērā, 3 pašvaldības piemēro
citus NPI apmērus – 5%, 10%, 75%. Savu
kārt, 0% NPI noteikts 11 pašvaldībās, kas
nozīmē, ka pēc nekustamā īpašuma kadas
trālās vērtības aktualizācijas NĪN apmērs
atsevišķi par katru zemes vienību nedrīkst
pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam
aprēķināto nodokļa apmēru. Palīgēkas ar
nodokli neaplikt paredzējušas 94 pašval
dības. No tām 2 pašvaldībās palīgēkas ar
NĪN bija apliekamas 2012. gadā.
Likumā par NĪN ir noteikti nodokļa
apjoma samazinājumi (atvieglojumi) trū
cīgiem NĪN maksātājiem, kā arī, sākot ar
2013. gadu, maksātājiem ar daudzbērnu
ģimenēm. Pašvaldības ar saviem SN var šo
NĪN maksātāju kategoriju paplašināt, ko
vairums pašvaldību ir arī izdarījušas.
Jau vairākus gadus NĪN maksātājiem
portālā www.epakalpojumi.lv ir pieejama
vispusīga informācija par saviem nekus
tamiem īpašumiem visās Latvijas pašval
dībās, to nodokļiem, maksāšanas paziņo
jumiem, maksājumiem, kā arī nodrošināta
iespēja nodokli apmaksāt un pieteikties
maksāšanas paziņojuma elektroniskai
piegādei. Katru gadu, sagatavojot visiem
NĪN maksātājiem nodokļa maksāšanas
paziņojumus papīra formā un piegādājot
tos norādītajā adresē, tiek patērēts milzīgs
papīra apjoms un, protams, arī nozīmīgi
naudas līdzekļi. Šos resursus var ietaupīt,
NĪN maksātājiem atsakoties no maksā
šanas paziņojuma piegādes papīra formā,
to aizstājot ar maksāšanas paziņojumu
elektronisku piegādi. Pašreiz šādu iespēju
izmanto tikai nedaudz vairāk kā 4% NĪN
maksātāju. Aicinām nodokļu maksātājus
aktīvāk izmantot šo iespēju!
Vita Jekimova,
SIA ZZ Dats Mārketinga speciāliste
tālr. 67439835, m. tālr. 20457723,
fakss 67686956
vita.jekimova@zzdats.lv, www.zzdats.lv
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Sporta ziņas

Ziņas no Viesatām

Sporta aktualitātes
Noslēgušās Jaunpils spartakiādes
sacensības volejbolā. Turnīrs izvēr
tās gana interesants. Tā gaitā katra
no komandām izbaudīja zaudējuma
rūgtumu, tomēr katrai arī ir izdevies
uzvarēt. Tas, ka piedalās 11 koman
das, norāda, ka šis turnīrs ir iemantojis
apkārtējo sportotgribētāju interesi un
atzinību. Šogad komandas sarindojās
šādā secībā: 1. – Viesatas, 2. – Auri,
3. – Irlava, 4. – Aizkapliča, 5. – Zeb
rene, 6. – Sigus, 7. – Zive, 8. – Gumsa,
9. – Blice, 10. – Depo, 11. – Joži.
Jaunatnes basketbolā tuvojas 2. riņ
ķa sākums. Pirmajā riņķī labākos pa
nākumus guva U-14 meitenes. Šai
komandai ir 4 izcīnītas uzvaras. Citu
vecuma grupu komandu rezultāti nav
tik atzīstami. Gadu mijā notika dažā
di basketbola turnīri Kandavā, Saldū
un Jaunpilī, kuros piedalījās arī mūsu
komandas. Tas arī reizē bija kā gatavo
šanās cikls otrā riņķa jaunatnes līgas
sacensībām. Nupat sākusies Zemgales
novada jaunatnes spartakiāde, kurā
pirmo reizi piedalās arī Jaunpils no
vada komanda. Pirmās sacensības jau
notikušas. Ķekavā mūsu 1997. g. dz.
meitenes izcīnīja 3. vietu – labs panā
kums. Attiecīgā vecuma zēni gan pie
uzvarām netika un dalīja 7.–8. vietu.
Nedēļu vēlāk tādas pašas sacensības
notika 2001./02. gadā dzimušajiem.
Arī šajā vecuma grupā labi startēja
mūsu meitenes izcīnot 2. vietu. Vienī
go zaudējumu par dažiem punktiem
nācās piedzīvot, spēlējot pret Ķekavas
meitenēm. Arī šajā grupā zēnu panā
kumi ir pieticīgāki – dalīta 6.–7. vieta.
19. un 20. janvārī Jaunpilī risinā

jās Latvijas čempionāts Loka šaušanā.
Šogad diemžēl bez Jaunpils pārstāvju
piedalīšanās. Gandrīz 50 sportistu (arī
no Lietuvas un Krievijas) divas die
nas sacentās gan sporta namā, gan tā
apkārtnē. Sacensības bija saistošas un
interesantas. Jāpiebilst, ka februāra ot
rajā pusē pie mums notiks arī Baltijas
Ziemas čempionāts loka šaušanā.
Šogad Latvijas čempionātā koman
du cīņā debitē Jaunpils novusa kluba
novusisti. Pirmajā kārtā, kas notika
5. janvārī Jaunpilī, tika pieveikta Tu
kums-2 komanda, bet zaudēts Saldus
Druvai. Otrā kārta notika 19. janvārī
Aizputē. Uzvarēta komanda Mālu iela,
zaudēts Aucei un B&K Rallijs koman
dām.
Tukuma atklātajā ziemas futbola
čempionātā veiksmīgi turpina spēlēt
Jaunpils futbolisti (spēlējošais treneris
Guntis Mazbergs). Izcīnītas jau 3 uz
varas četrās spēlēs, kas turnīra tabulā
pašreiz dod 2. vietu. Cerams, ka arī
turpinājums būs tikpat veiksmīgs.
Saldus atklātajā čempionātā ar mai
nīgām sekmēm piedalās Jaunpils bas
ketbolisti (spēlējošais treneris Artūrs
Zaremba).
Turpinās arī Jaunpils spartakiādes
sacensības. Jau februāra sākumā sāk
sies minifutbola turnīrs. Novusā no
spēlētas četras kārtas. Zolītē jau noti
kušas septiņas kārtas.
Sporta aktivitātes Jaunpilī neap
sīkst. Cerams, ka arī turpmāk spor
ta nama tribīnēs netrūks atbalstītāju
mūsu sportistiem!

Viesatu kultūras namā jau kopš novembra notiek Viesatu galda tenisa kausa izcīņa. Ir noti
kuša četras kārtas. Pirmā kārta notika 29. novembrī – piedalījās 12 dalībnieki. 3. v. Uģis Zanders.
2. v. Ainārs Tiļļa. 1. v. Ainārs Pašulis. Otrā kārta notika 16. decembrī – piedalījās 10 dalībnieki.
3. v. Emīls Pašulis. 2. v. Uģis Kalviņš. 1. v. Ainārs Pašulis. Trešā kārta notika 27. janvārī, kurā
piedalījās 13 dalībnieki. 3. v. Uģis Kalviņš. 2. v. Raimonds Koptjajevs. 1. v. Ainārs Pašulis. Ceturtā
kārta notika 3. februārī. Piedalījās 11 dalībnieki. 3. v. Emīls Gulbis. 2. v. Uģis Bērziņš. 1. v. Ainārs
Pašulis. Nākamā kārta notiks 23. februārī 12.00.
2013. gada 18. janvārī, Viesatu tau
tisko deju kolektīvs „Rotaļnieki”, va
dītāja Līva Rasa, piedalījās Džūkstes
k/n rīkotajā tautas deju kolektīvu sa
dancošanās pasākumā „Raitu soli –
Jaunajā gadiņā!” Pēc pasākuma bēr
niem notika disenīte, kurā dejoja un
gāja rotaļās.
9. februārī Viesatās – Valentīn
dienas svētku ietvaros – notika Sārtā ballīte. Sārtā ballītē bija vēlams
ierasties sārtā apģērbā vai ar sārtu
aksesuāru. Balles apmeklētāji bija
ļoti centušies. Bija sievietes, kas šim
pasākumam speciāli bija iegādājušās
sarkanas kleitas. Bija pāri, kas īpaši
bija saskaņojuši savus tērpus. Īpaši izcēlās Jaunpils vidējais deju kolektīvs, kas ieguva pārsteiguma
balviņu, arī visi pārējie „sārtie’’, ieguva
mazus pārsteigumiņus.
Sārtās ballītes apmeklētājus pārstei
dza „Sārtais šovs’’, kuru rādīja Viesatu
deju kolektīva atraktīvie zēni ar mei
teņu pavadību. Ieejot Viesatu kultūras
zālē ikviens varēja pamanīt, ka ir Sārtā
ballīte!!!

A. Plezers

Latvijas Tautas frontei – 25
Šogad aprit 25 gadi, kopš dibināta
Latvijas Tautas fronte. 1988. gada 8. un
9. oktobrī notika LTF dibināšanas
kongress. Viena no pirmajām LTF no
daļām tika nodibināta Tukumā. Arī
Jaunpils novada cilvēki aktīvi iekļāvās
šajā kustībā. Tas bija sākums vēsturiskiem
notikumiem, kas ļāva atjaunot mūsu
valsts neatkarību un demokrātisko
iekārtu. Tie cilvēki toreiz bijām mēs.
Tik drosmīgi un bezbailīgi. Apņēmīgi
un stingri. Samulsuši un cerīgi, naivas
jūsmas pārņemti. Pateicoties šiem
cilvēkiem tika atjaunota Latvijas valsts
neatkarība un gods, un vienlaikus sava
pašcieņa un stāja.
Taču tas, kas bijis svarīgs un nozī
mīgs vienai paaudzei, automātiski ne
pāriet nākamo paaudžu prātos un sir
dīs. Nodzeltējuši attēli, dzimtas albumi,
piemiņas lietas kļūst mazvērtīgas, kad
neviens vairs neatceras ar tiem saistītos
notikumus. Ja nav personiskās saiknes,
personiskās atmiņas, – lietas, liecības un
notikumi kļūst nedzīvi.
Lai pieminētu šos notikumus, godinātu
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daudzos LTF dibināšanas aktīvistus un vei
cinātu sabiedrības vēsturisko atmiņu, Latvi
jas Tautas frontes Tukuma nodaļas dibinā
tāji J. Celmiņš, A. Jaunkļaviņš, A. Miezīte,
A. Miezītis, V. Seleckis, N. Lūse aicina arī
Jaunpils novada ļaudis ar savām atmiņām
un vizuālo informāciju piedalīties grāmatas
par šo laika posmu veidošanā.
Aicinu ikvienu Jaunpils un Viesatu ie
dzīvotāju ar savām atmiņām veidot Jaun
pils novadam atvēlēto sadaļu. Aicinu pa
stāstīt katram par sevi, saviem radiniekiem,
kaimiņiem, sava ciema cilvēkiem. Uzklau
sīšu ikvienu telefona zvanu. Tiem, kuri ne
var atnākt vai piezvanīt, aiziešu pie Jums uz
mājām un uzklausīšu. Mums visiem kopā
šis darbiņš jāpaveic īsā laika posmā, jo līdz
28. martam apraksts par Jaunpils nova
du jānodod grāmatas sastādītājiem. Šī ir
tā reize, kad visi kopā varam veidot savu
Atmodas laika stāstu. Kamēr atcerēsimies
notikumus un spēsim par tiem pastāstīt,
tikmēr vēsture būs dzīva.
Aicinot uz visu līdzdalību –
Ligija Rutka, Jaunpils muzeja vadītāja
Telefons 63162128

Pensionāru biedrībā „Jaunpils”...
21. februārī plkst. 14:00 „Rata” telpās sadarbībā ar dārzkopības biedrību
pasākums „Kas garšīgs manā pagrabā un virtuvē”.
27. februārī sadarbība ar pienotavu.
2. martā Jaunpils novada dome organizē iedzīvotāju forumu Jaunpils
vidusskolā plkst. 10:00. Reģistrācija no 9:30. Esiet atsaucīgi un piedalieties, jo visu
iedzīvotāju vajadzības tiks apkopotas un, kad pienāks laiks – arī realizētas!
9. martā plkst. 18:00 Viesatu kultūras namā notiks kārtējais 13 pagastu
senioru draudzības vakars. Dalības maksa 1 Ls, līdzi ņemot mazu „groziņu”. Uz
pasākumu aizvedīs un atvedīs autobuss – maksa 0,50 Ls. Pieteikties pie koordi
natoriem.
12. aprīlī plkst. 19:00 Slampes kultūras pilī Valmieras teātra izrāde „Bez
kaunīgie veči”. Pieteikties pensionāru telpās trešdienās vai pie Austras, samaksā
jot 5 Ls. Izbraukšana 17:30 no pasta laukuma.
26. aprīlī plkst. 19:00 Džūkstes kultūras namā kārtējais senioru draudzības
vakars.
Austra Sipeniece

Nākošā krāšņā balle „Ak pavasar, ak
pavasar…’’ Viesatu kultūras namā notiks
23. martā, balli spēlēs: Juris no Džūkstes.
Būsiet mīļi gaidīti Viesatu kultūras nama
pasākumos.
Viesatu kultūras nama vadītāja
Agita Kalviņa

JJJJJJJJJJJJJJJJJJ
2013. gada 5. februārī Latvija jau
7. reizi kopā ar citām Eiropas un Pa
saules valstīm atzīmēja Vispasaules
Drošākā interneta dienu. Pasaules
mērogā šo dienu atzīmēja jau 10. rei
zi. Atzīmējot šo dienu visā Latvijā no
1. februāra – 28. februārim tiek orga
nizēts konkurss „Radošais pasākums
par drošību internetā manā bibliotē
kā”. Šogad 90 bibliotēkas ir pieteikušas
dalību šajā konkursā piedāvājot bib
liotēkas lietotājiem un iedzīvotājiem
gan pārrunas, konkursus, tikšanās un
citus pasākumus. Arī Viesatu bibliotē
ka 4. reizi piedalījās konkursā un aici
nāja 22. februārī plkst. 17.30 piedalīties pārrunā „Kas man būtu jāzina,
lai varu justies drošs internetā”.
19. februārī plkst. 17.30. Priekšā
lasīšanas stunda mazajiem bērniem –
lasījām A. Štefensmeijera grāmatu
„Līzelote brīvdienās”.
22. februārī no plkst. 15.00–18.00
radošā nodarbība bērniem – Mana
apsveikuma kartiņa.
20. februārī plkst. 13.00 nodarbī
ba biedrībai „Kamene”.
Informāciju sagatavoja
Sandra Šteina
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Skolas ziņas

Labdarības
koncerti
Piektdien, 18. janvārī, Jaunpils vidusskolas pašdar
bības kolektīvi skolotāju Irēnas Martuzānes, Mārītes
Kabakas, Irēnas Liepiņas un Tamāras Juzupas vadībā
ar koncertprogrammu „Piparkūku sirds” devās ieprie
cināt pansionātu „Ķīši” un „Rauda” iemītniekus. Kopā
ar skolēniem koncertā piedalījās Jaunpils līnijdejotāju
grupa „Vēlziedes”.

Burtiņu svētki
Jaunpils vidusskolā jau par tradīciju kļuvuši Burtiņu svētki, kad mazie pirmklasnieki 12. klases skolēniem atrā
da savas alfabēta prasmes un pēc pārbaudes saņem sertifikātus, kas apliecina, ka alfabēts ir apgūts.
Šogad Burtiņu svētki norisinājās 21. janvārī.

Foto ieskats Žetonu vakarā 2013
Sestdien, 2. februārī, Jaunpils vidusskolā bija Žetonu vakars, kas kā ierasts, pulcē ne tikai pašreizējos skolēnus,
bet visus, kuri reiz absolvējuši Jaunpils vidusskolu. Audzinātāji ar īpašām sajūtām gaida savus audzēkņus, lai pa
kavētos atmiņās par kopā pavadīto laiku un uzzinātu par katra gaitām pēc vidusskolas beigšanas.

Šajā gadā Žetonu vakarā sveikt topošos absolventus, tik
ties ar savu audzinātāju Inetu Miķelsoni un klasesbiedriem
bija ieradies Jaunpils vidusskolas 2002. gada absolvents
Uldis Akmens. Prieks bija uzzināt par viņa panākumiem pro
fesionālajā jomā. Pēc Jaunpils vidusskolas absolvēšanas
Uldis iestājās Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas
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Skolas ziņas
telekomunikāciju fakultātē, telekomunikāciju programmā ieguva
 un
inženierzinātņu bakalaura grādu elektrozinātnē un tālāk arī maģistra

Marts skolā

grādu. Jau devīto gadu Uldis strādā valsts akciju sabiedrībā «Elektro
niskie sakari» (VAS ES). Darbu sācis kā radiosakaru inženieris, bet šo
brīd Uldis ir radiofrekvenču spektra tehniskās uzraudzības inženieris.
Īpašs prieks, ka Uldis, kopā ar savu kolēģi Lauri Labanovski, izturot
nopietnu atlases procedūru, kā vienīgie no Baltijas valstīm, 2012. gada
vasaras Olimpisko spēļu laikā saviem Lielbritānijas kolēģiem palīdzēja

1.03. Kustību diena
1.–12. klašu skolēniem
2.03. Skolā notiek Jaunpils
iedzīvotāju forums
4.03.–8.03. Projektu dienas
1.–12. klašu skolēniem
Pirmais no kreisās Uldis Akmens

8.03. Projektu dienu
noslēgums,
prezentācijas,
koncerts vecākiem.

nodrošināt šī vērienīgā sporta pasākuma laikā izmantoto radioiekārtu
netraucētu darbību, un translāciju visā pasaulē aptuveni miljards cil
vēku lielai auditorijai. Šim pasākumam tika atlasīti seši speciālisti no
visas pasaules, prieks un lepnums, ka viens no tiem bija mūsu novadnieks Uldis Akmens.

No sirds priecājamies par Ulda panākumiem un lepojamies!
Informāciju sagatavoja
Līga Eidmane-Kabaka, Jaunpils novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Tūrisms

Jaunpils pils dalība izstādē „Balttour 2013”
Sagaidot jauno tūrisma sezonu, no 8. līdz 10. februārim Starptautiskā izstāžu cen
trā Ķīpsalā norisinājās tūrisma izstāde – gadatirgus „Balttour 2013”, kas bija viens no
nozīmīgākajiem un lielākajiem tūrisma nozares notikumiem Latvijā!
Katru gadu izstādē piedalās Latvijas un citu valstu tūrisma aģentūras, uzņēmumi,
amatnieki, tirgotāji un tūrisma informācijas centri. Izstāde arī šogad bija izvietota
divās zālēs: „Atklāj pasauli!" un „Apceļo Latviju!".
Līdzīgi kā jau iepriekšējos gados, Kurzemes Tūrisma asociācijas stends Latvijas
hallē vizuāli bija veidots kā Kurzemes sēta, kurā darbojās Kurzemes tūrisma infor
mācijas centri, amatnieki un tirgotāji. Tukuma, Engures un Jaunpils novadus izstādē
pārstāvēja Tukuma tūrisma informācijas centrs (turpmāk Tukuma TIC), izvietojot
informatīvos materiālus par kādreizējo Tukuma rajonu.

reizi, šī gada galvenā balva ir romantisks vakars „Viduslaiku sapnis divatā” Jaunpils
pilī, līdz ar to Jaunpils vārds ir minēts arī visos ar akciju saistītos izdevumos.
Tūrisma izstāde – gadatirgus „Balttour” šogad notika jau 20. reizi un tā ir bijusi
viena no pēdējos gados apmeklētākajām un plašākajām izstādēm. Jau tagad ir zi
nāms, ka pēc gada no 7. līdz 9. februārim tūrisma industrijas pārstāvjus pulcēs tūris
ma izstāde – gadatirgus „Balttour 2014" un cerams, ka arī nākamajā izstādē Jaunpils
puse atkal tūristus un tūrisma profesionāļus varēs pārsteigt ar kādu jaunu un intere
santu piedāvājumu!
Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine, SIA „Jaunpils pils” reklāmas speciāliste
Foto no Jaunpils pils arhīva

Foto: Jaunpils pils
Foto: Baltic Travelnews.com

Šogad čakli izstādei bija gatavojušies arī Jaunpils tūrisma informācijas punkts
(turpmāk Jaunpils TIP) un Jaunpils pils darbinieki, izstrādājot jaunus informatīvos
materiālus Jaunpils novada popularizēšanai.
Sadarbībā ar karšu izdevniecību „Jāņa sēta” Jaunpils TIP ir izstrādāta Jaunpils
tūrisma karte, kurā ir ietverta informācija par Jaunpils un tās apkārtnē esošajiem
apskates objektiem, velo maršrutiem, naktsmītnēm un ēdināšanas uzņēmumiem.
Viesu un jaunpilnieku ērtībām apvidus karšu elektroniskās versijas 4 valodās izvie
totas arī Jaunpils novada domes mājas lapā www.jaunpils.lv Tūrisma sadaļā.
Jaunpils pils un Jaunpils TIP darbinieki, sadarbojoties ar Tukuma tūrisma infor
mācijas centru, Šlokenbekas muižu, Tukuma pilsētas vēstures muzeju „Pils tornis”,
Durbes un Jaunmoku pilīm, kopīgi ir izstrādājuši informatīvo materiālu „Tukuma
apkārtnes pilis”, kurā ir ietverta informācija par 6 Tukuma apkārtnes pilīm, t.sk.
Jaunpils pili un tās piedāvājumu, 6 valodās.
Arī Jaunpils pils jaunie un papildinātie informatīvie materiāli par pili, kāzu un
ekskursiju piedāvājumu bija pieejami izstādes apmeklētājiem.
Papildus Jaunpils TIP un Jaunpils pils izdevumiem Tukuma TIC darbinieces šo
gad uz izstādi bija sagatavojušas Militārā mantojuma karti, kurā atrodami 12.–20. gs.
militārie objekti Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadā. Savukārt, Kurze
mes tūrisma asociācijas organizētajā akcijā „Apceļo Kurzemi", kura notiek jau sesto

Foto: Jaunpils pils
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Rūķu balle Lestenē
Lestenes tautas namā, vēl gadu mijas noskaņās 30. janvārī norisinājās Rūķu balle, kura
pulcināja „rūķus” no Jaunpils, Engures un Tukuma novada bibliotēkām un kultūras namiem.
Kaimiņus apciemot devās arī Viesatu un Jaunpils bibliotekāres – Sandra Šteina un Inga Pa
pendika un Jaunpils kultūras nama darbinieces Silva Nordena un Inga Krūtaine.

dažnedažādas Lestenes pusē sastopamas lietas: 100% ekoloģisku tēju un burkānus, muguras
sāpju remdētājus, Pelnrušķītes kurpes un citas lietas.
Jau ierodoties Lestenes tautas namā, uzmanība tika pievērsta lielajam katlam, kas turpat
vārījās uz uguns, un, kā vēlāk izrādījās, tur tika gatavota bukstiņbiezputra lestenieku gaumē.
Tradicionālais un gardais latviešu ēdiens bija nama mātes īpašais sveiciens viesiem.
Mājinieki bija parūpējušies par interesantu izklaides programmu, kuras laikā balles
apmeklētāji iepazina ne tikai tautas namu, bet arī citas Lestenes vērtības – Lestenes luterāņu
baznīcu, II Pasaules
karā kritušo latviešu
leģiona karavīru Brāļu
kapus un Lestenes
bibliotēku.

Foto: Ivonna Bredovska
Šis pieredzes apmaiņas pasākums ir tradīcija, kuras laikā darbs tiek apvienots ar patīkamo –
notiek dalīšanās tehniskos un estētiskos noslēpumos kultūras nama rotāšanā Ziemassvētku
laikā, tiek izteikti atzinīgi vārdi un laba vēlējumi kolēģiem nākamajā gadā.
Šogad Rūķu balle norisinājās Lestenes tautas namā, kur jau ierodoties Vecrūķis ar palīgiem
cienāja visus nosalušos „rūķus” ar siltu tēju. Rūķa palīgu vidū bija zīlniece, kas viesiem
zīlēja akmeņos, un kāda lesteniece, kas bija tik laba un visiem balles apmeklētājiem dalīja

Veiksmes vēlējumus
jaunajam Čūskas ga
dam izteica arī Irlavas
un Lestenes pagasta
pārvaldes vadītājs Vil
nis Janševskis un
pasākuma iniciatore un
organizatore Tukuma
kultūras nama kultūras
metodiķe Rudīte Poča,
kura visiem Rūķu
balles apmeklētājiem
atgādināja, ka gads ir
tikko sācies un tikai
no mums pašiem ir
atkarīgs, cik tas būs
daudzveidīgs, intere
sants un veiksmīgs.
Inga Krūtaine,
Kultūras pasākuma
organizatore

Muzeja ziņas februārī
2013. gada 10. februārī plkst. 9.21
sākās Ūdens Čūskas gads. Čūska simbolizē gudrību, intuīciju un gribasspēku, kas tik ļoti mums nepieciešami
ikvienam ikdienā. Lai ikdienas skarbumā neapjuktu, tad par sabiedrotajiem
jāņem nedaudz sentimenta un lieliska
humora izjūta. Tā nu šajā apņēmības
gaisotnē, muzejā veicam savus ikdienas darbus.
Paldies mūsu muzeja draugiem un atbals
tītājiem, jo ar Jūsu nesavtīgā atbalsta palīdzī
bu, mūsu muzeja krājums papildinās katru
mēnesi.
Adiņa Silvija muzejam uzdāvināja Aiva
ra Freimaņa grāmatu „Nopietni un...”. Aivars
Freimanis ir kino režisors, kas kara gados
1943. gadā dzīvojis Jaunpilī, bet viņa tēvs
strādājis par sakaru montieri. Bērnībā piere
dzētais Jaunpilī ir papildinājums kara laika
vēstures notikumu atspoguļošanai.
Andris Kabaks vienmēr pie mums atnāk
ar jaunām ierosmēm un stāstiem. Šoreiz
Andris pie mums atnāca ar restaurētu māks
las darbiņu. Tas ir viens no mūsu novadnie
ces Olitas Nigules pirmajiem darbiņiem –
meitenes galvas veidojums ģipsī.
Jānis Sirica muzejam dāvināja dzelzs cir
vi, kas atrasts Kartavkalnos. Atrašanas vieta
šim priekšmetam dod lielu pievienoto vēr
tību. Protams, ka šobrīd šim priekšmetam
nepieciešama restaurācija. Pēc restaurācijas
darbu veikšanas, tas kļūs par vienu no vēr
tīgākajiem Jaunpils muzeja krājuma priekš
metiem.
Andris Platacis muzejam dāvināja foto
grāfiju un iespēju ieskenēt 1944. gada teri
torijas karti, kas uzskatāma par vērtīgu vēs
turiskās izpētes avotu, jo ataino māju, ceļu
izvietojumu un varam atrast jau vairs neeso
šu māju nosaukumus.

Artura Kristiņa gleznu izstāde atklāja šī gada izstāžu zāles sezonu. A. Kristiņa katra iz
stāde ir solis uz augšu mākslas kalnā. Šī izstāde ir apliecinājums cilvēka varēšanai un talanta
nemitīgai izaugsmei. Vienpadsmit darbi – katrs ar savu stāstu un domu – izjusts, ieraudzīts
un krāsās uz audeklu izpausts. Vai tas būtu „Spulgu” māju dārzs pavasarī, vai balti sarmots
ziemas rīts, vai krāšņu otas triepienu veidots darbs, kurš ir milzīgs pārsteigums visiem izstā
des apmeklētājiem. Izstāde būs apskatāma līdz februāra beigām.

Foto – A. Kristiņš
Projektu finansējuma piesaiste muzeja
darbībai vienmēr rada iespēju izdarīt vairāk
kā iecerēts. Tāda sapņu realizēšanas iespēja
projekta atbalsta gadījumā. Februārī esam
iecerējušas sagatavot un iesniegt divus pro
jektus Kultūras ministrijā. Pirmais projekta
konkurss „Par Tautas frontes 25 gadu jubile
jas pasākumu īstenošanu Latvijas reģionos”.

Šo projektu mēs veidojam sadarbībā ar Jaun
pils vidusskolu un vēstures skolotāju Andru
Ķergalvi. Esam iecerējuši sagatavot ceļojošo
izstādi, kurā būs attēlota Tautas frontes vei
došanās un darbība Jaunpils novadā. Šī pro
jekta iesniegšanas laiks – 20. februāris.
Otrs projekts „Par valsts finansējumu
Nacionālā muzeja krājuma uzturēšanai

un izmantošanai”, jāiesniedz līdz 1. martam.
Novadnieku enciklopēdija. Jaunpilī vien
mēr dzīvojuši sabiedriski aktīvi cilvēki. Gri
bu pateikt paldies visiem, kuri palīdz mums
veidot novadnieku enciklopēdiju un papil
dina ar stāstu par sev tuvi pazīstamu cilvēku.
Novadnieku enciklopēdija nav pabeigta. Tas
ir nemitīgs pilnveidošanas un uzlabošanas
process. Jāsaka, ka jau šobrīd tā pārsniedz
sākotnējās ieceres. Veidosim to kopā. Paldies
visiem, kurus šis veikums iepriecināja, bet
bija arī sarūgtinājuma vārdi. Tādēļ ar avīzī
tes palīdzību, vissirsnīgākie sveicieni un laba
vēlējumi 6. februāra jubilārei Valdai Siliņai
skaistajā 85. gadu jubilejā. Valdas kundze
ilgus gadus strādājusi Jaunpils vidusskolā
par tehnisko darbinieci un vienmēr rūpējusies par savas mājas skaistu apkārtni, kas
rada prieku pašai un apkārtējiem, jo dārzs
jau ir mājas visskaistākā istaba.
Muzeju nakts 2013 jau devīto reizi prie
cēs 18. maijā. Šī gada tēma ir zaļā krāsa un
mežs. Jaunpils Muzeju nakti kā katru gadu
veidosim sadarbībā ar biedrībām, Jaunpils
bibliotēku, iestādēm, uzņēmējiem, individu
ālajiem atbalstītājiem, brīvprātīgā darba vei
cējiem. Mūsu ilggadējiem sadarbības part
neriem – audēju biedrību „Dzīpars”, Jaunpils
baznīcas draudzi, Jaunpils pils krodziņu.
Mūsu Muzeju nakts nosaukums šogad ir
„Kā mežā sauc tā… atskan muzejā”. Imants
Ziedonis savā Zaļajā pasakā raksta „Kādu
nakti pilsētā ienāca mežs, No sākuma cilvēki
nesaprata, ko tas nozīmē.”
Šogad mežs ar savām krāsām, smaržām un
sajūtām ienāks muzejā. Šobrīd esam uzsākušas
programmas veidošanu un centī
simies, lai
pārsteigums būtu visām vecuma grupām. Ja arī
Jums ir kāda laba ideja vai iecere programmas
veidošanā gaidām telefona zvanu vai pie mums
muzejā atnākam.
Informāciju sagatavoja
Ligija Rutka, Jaunpils muzeja vadītāja
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Jaunpils kultūras ziņas
Esiet sveicināti gada īsākajā mēnesī – februārī. Senie latvieši šo laiku sauca arī par sveču mēnesi. 2. februāris ir seno latviešu svētki, Ziemas vidus,
viena no Māras dienām – Ziemas Māra. To dēvē arī par Vēja dienu, Svecaini, Grabenīcu, Groninicu, Govju dienu. Savulaik tie bijuši lieli un jautri
svētki, kuros vajadzēja gardi mieloties ar miežu biezputru un cūkas gaļu, dzert alu, ēst sarkanas ogas un daudz smieties.
Senie ticējumi stāsta, ja Sveču dienā ir daudz sniega, tad būs bagāta ogu un sēņu raža. 2. februārī varēja novērot, ka šogad solās būt vidēja ogu un
sēņu raža, jo sniegs laukus un mežus klāja ne tik bagātīgi kā janvāra beigās, bet tā kā Sveču dienā debesis bija apmākušās, tad šogad zemniekiem
būšot bagātīga raža.

Pašdarbības kolektīvu gatavošanās
XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem
Bagātīgs šis gads solās būt Jaunpils kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības
kolektīviem, jo notiek aktīva gatavošanās XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un
XV Deju svētkiem.

Jauniešu deju kolektīvs „Atsperīte” un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jaunpils”
16. februārī piedalījās dižkoncertā un kopmēģinājumā Tukumā. Koncerta laikā ko
lektīvi tiek vērtēti un rezultātā izteikti aizrādījumi un ieteikumi kolektīvu vadītā
jiem, lai labāk un pareizāk varētu sagatavot savu kolektīvu skatei. Otrais dižkon
certs paredzēts aprīlī, divas nedēļas pirms deju kolektīvu skates 28. aprīlī. Jaunpils
koris regulāri piedalās koru kopmēģinājumos Tukumā. Koru skate paredzēta 20.
aprīlī.
23. februārī uz Vokālo ansambļu skati Tukumā dosies senioru ansamblis „Pīlā
dzītis”. Turēsim īkšķus, lai kolektīvs tālāk tiktu uz Reģionālo skati Dobelē. Šogad
kolektīvam ir liels pārbaudījums, jo skates repertuārā jābūt divām a capella dzies
mām. Dziedāt bez pavadījuma ir grūtāk, jo jābūt ļoti koncentrētiem un uzmanī
giem. Žūrijas ausīm nepaslīd garām neviena skaņas neprecizitāte.
Kā jau iepriekš ir minēts, tad šogad no 2013. gada 30. jūnija līdz 7. jūlijam notiek
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki, kuriem gatavojas 3277 māks
linieciskie kolektīvi, kas aptver 90 000 dalībnieku no visas Latvijas.
Savukārt, līnijdeju kolektīvs „Vēlziedes” 9. februārī sadancoja Zentenē ar vai
rākiem citiem kolektīviem, bet 6. aprīlī kolektīvs piedalīsies konkursā „Rīgas
kauss 2013”.

Foto: Draugiem.lv domu biedru grupa „Tukums un Tukumnieki kopā”

Pasākumi un koncerti
Mūsdienās februāris pazīstams gan vairāk kā mīlestības mēnesis ar Svētā Valentīna die
nu 14. februārī. Jaunpils kultūras namā Mīlestības balle notika 16. februārī. Amoriņš un
Pipariņš balles apmeklētājus iepazīstināja ar jaunākajiem mīlas statistikas datiem, noteica
karstāko deju pāri un iemācīja jaunāko Mīlas deju. Nerimstošas dejas grupas „Brekšu
Pekši” pavadījumā norisinājās vēl pāris stundas pēc pusnakts.

* * *
15. martā plkst. 18.00 uz koncertprogrammu „Manas PIE Dzimšanas dienas” jeb viena
aktiera izrādi Jaunpils pilī aicina aktieris Andris Bērziņš. Šī programma ir mīlestības aplieci
nājums Latvijas tautai un kopīga aktiera 50, 55 un 60 gadu PIE Dzimšanas dienu svinēšana.
Biļetes ir jau pārdošanā Jaunpils pilī un www.bilesuserviss.lv. Biļešu cena no Ls 3,00–5,00.

Lai gaišs un bagātīgs sveču mēnesis un uz tikšanos sērsnu mēnesī – martā!
Inga Krūtaine,
Kultūras pasākumu organizatore, reklāmas speciāliste
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Uzaicinājums Jaunpils
pašdarbniekiem!
Sakarā ar tērpu novietnes izveidi un tautas tērpu sistematizāciju un uz
skaiti, aicinājums visiem pašdarbniekiem, kuri dažādu apstākļu dēļ vairs
nepiedalās pašdarbībā, nodot tautas tērpus kultūras namā.
Darba laikā: O. T. C. P. no 10.00–17.00 Jaunpils pilī 3. stāvā vai sazinoties personīgi pa telefonu 29296334.
P. S. Koristiem lūgums nodot Zemgales rozīšu tautas tērpus!
Kultūras nama vadītāja S. Nordena

Tuvākajā laikā „Ratā”
22.02. pl. 14.00 nodarbība floristikā „Pīsim, vīsim, tīsim…” Dažādu
rotājumu gatavošana no klūgām, pīšanas pamatelementi. Uz nodarbību
līdzi jāņem līmpistole, stieplītes. Nodarbību vada floristikas meistare
Guna Misāne.
26.02. pl. 18.00 jogas nodarbība.
27.02. pl. 17.00 dažādu skaistumkopšanas līdzekļu – krēmu, losjonu,
šampūnu, smaržu, u.c. gatavošana no dabīgām izejvielām. Nepieciešamos
materiālus atvedīs pasniedzēja Evita Sundar. Nodarbībā uzzināsim arī par
sejas masāžām, krēmiem, losjoniem, ziepēm, dažādām tējām.
1.03. pl. 15.00 Dita Blūma vadīs seminārnodarbību fen šui. Dalībnie
kiem lūgums ņemt līdzi mājas plānu vai kartes, strādāsim praktiski.
Tiek veidota jauna interesentu grupa datorprasmju apguvei un uzla
bošanai.
Joprojām ir iespēja apmeklēt adatu terapeitu dr. Daini Loginu. Iepriekš
jāpiesakās pa tel. 29495755.
Par visiem pasākumiem papildinformācija un pieteikšanās pa telefonu
29283903 Andra.

Apsveikumi
Šūpojies, šūpulīti,
Audzin dižu bāleliņ`.
Audzin dižu, audzin dzedru,
Neaudzini netikušu.
/Latv. tautasdz./

Pieskarties ar siltu elpu
Salstošam ziedam,
Sasildīt to un redzēt,
Kā tas atveras priekā.
Pieskarties ar sirds mīlestību
Pasaulei,
Skanēt un priecāties kopā ar to…
Tā pieskaroties,
Gaišāki kļūstam.
/B. Debeļska/

Jaunpils novada
dome
sveic vecākus ar

Jaunpils novada dome sveic
februāra jubilārus
nozīmīgās jubilejās!

Artūra
Zorges

piedzimšanu!

Inesi Gabrusenoku
Edīti Garozu
Inesi Jubiņu
Daigu Kirkopu
Andri Škaparu
Anitu Zusāni
Āriju Beseri
Brigitu Vilku
Tamāru Darģeli
Annu Gabrusenoku
Maldu Getliņu
Imantu Irbi
Regīnu Joksti
Emīliju Ņikiforovu
Ojāru Pētersonu
Kārli Pūguli
Valdu Siliņu
Rasmu Silnieci
Valeriju Sprūdi

Ir kāzu dienā uzsniguši mīksti sniegi,
Viss lauks tik balts un tīrs kā spodrināts.
Arvien vēl sniegapūkas lido maigi, liegi.
Jo mīlestības ceļš tiek godināts.
		
/V. Kokle-Līviņa/

Jaunpils novada dome sveic
jaunlaulātos

Daci Brūveri un Haraldu Pūci!

Pateicība
Paldies biedrībai „7 balles” un tās vadītājam Kasparam Brikulim par
koka rotaļlietu dāvinājumu pirmsskolas 5 un 6 gadīgo bērnu grupām.
				
Pirmsskolas bērni un audzinātājas

Sludinājumi
 Pērk zemi vai zemnieku saimniecību, arī nomā.
Tālrunis uzziņām 29144114.
6. martā plkst. 17.30 Jaunpils novada domes sēžu zālē
SEMINĀRS
par fiziskās personas maksātnespējas procesu
un darbinieku aizsardzību to darba devēja
maksātnespējas gadījumā.
Semināra laikā Maksātnespējas administrācijas lektori pastāstīs iedzī
votājiem par iespējām uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu (tai
skaitā maksātnespējas procesa pazīmēm, ierobežojumiem un izmaksām)
un tā gaitu, tāpat iedzīvotāji tiks informēti par iespējām saņemt līdzekļus
no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem darba devēja maksāt
nespējas gadījumā. Dalība seminārā ir bez maksas.

Līdzjūtības
Vēl gribēts, strādāt, dzīvot un būt,
Bet pēkšņi – nakts un saule jau zūd.
		
/M. Ķempe/
Jaunpils novada dome izsaka
līdzjūtību piederīgajiem pēdējā
gaitā pavadot

Laimoni Stegenburgu
Sarmīti Šilbergu
Hariju Lūsi
Voldemāru Maraku

Vai tiešām tik tāls ceļš ir noiets,
Ka reizēm asfalts ir bijis,
Un reizēm akmeņains tas.
Un nemanot jau krustceles klātu,
Ka atliek vien minēt,
Vai taka šī vēl viena ejama būs?
Jo, tad paliks tikai domu vijums
Un atmiņas par to, kas ticis dots.
Izsakām dziļu līdzjūtību
Edmundam Šilbergam ar ģimeni, sievu, mammu, vecmāmiņu
guldot zemes klēpī.
Laimu iedzīvotāji

Paliks tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem
būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.
/M. Bendrupe/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Edmundam Šilbergam no dzīvesbiedres uz mūžu atvadoties.
„Jožu” un
„Pētertāles” darbinieki

Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļās mātes balss,
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.
Izsakām dziļu līdzjūtību Ilzei
Strautiņai māmiņu zemes klēpī
guldot.
Piecgadīgo klases bērni
un vecāki
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