2013. gada
jūnijs

Ņem spēku no Jāņuzālēm, ko tās Tev šovakar sniedz –
Tas paliks ar Tevi tik ilgi, kaut sen būs novītis zieds.
Ņem spēku no Jāņu gaismas, kas pakalnos gaiši spīd –
Tā paliks ar Tevi tik ilgi, kaut sen būs atausis rīts.
Ņem spēku no Jāņudziesmām, kas līgo visapkārt Tev –
Tās paliks ar Tevi tik ilgi, kaut vārdi būs zuduši sen.
Ņem spēku pats no sevis, ko dvēsele sevī slēpj –
Tas paliks ar Tevi tik ilgi, kaut liksies-kāds tīklus vērpj.
Ņem spēku no Jāņuzālēm, no gaismas, kas kalnos zied,
Ņem spēku no nakts bez tumsas, kas šonakt pār zemi iet.

Jaunpils novada dome

Jaunpils novada vēlēšanu rezultāti

Novada sēde
2013. gada 29. maija Domes sēdē pieņemtie lēmumi
• Biedrībai
„Kultūras
laboratorija”,
reģ.
Nr. 40008147570, nodrošinās pašvaldības līdzfinansējumu  LVL 822,64 projekta „Tautas tērpu iegāde Jaunpils
vidusskolas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem”.
• Biedrībai
„Kultūras
laboratorija”,
reģ.
Nr. 40008147570, nodrošinās pašvaldības līdzfinansējumu LVL 1980,09 projekta „Trenažieru zāles izveidošana
Jaunpilī” īstenošanai. Ar Biedrību „Kultūras laboratorija”
slēgs līgumu par nekustamā īpašuma „Kalna skola” - 2
īri. Īres līgums stāsies spēkā  pie nosacījuma, ja  Biedrība
„Kultūras  laboratorija” iegūs finansējumu projekta  „Trenažieru zāles izveidošana Jaunpilī” īstenošanai.
• Pensionāru
biedrībai
„Jaunpils”
reģ.
Nr. 50008167691, nodrošinās pašvaldības līdzfinansējumu LVL 808,46 projekta „Āra trenažieru uzstādīšana Jaunpils novadā” īstenošanai.
• Dome iesniegs projekta pieteikumu „Mūsdienīgas skaņas un gaismas aparatūras iegāde un uzstādīšana Jaunpils novada kultūras namā”. Apstiprināja
projekta aktivitātes: esošās skaņu un gaismas tehnikas
demontāža, elektroinstalācijas sakārtošana, jaunās
tehnikas uzstādīšana. Dome nodrošinās pašvaldības
līdzfinansējumu 10%, t.i. Ls 1647,50 kā arī segs neattiecināmās izmaksas – PVN, kas sastāda Ls 3459,74.
Projekta finansēšanai tiks ņemts aizdevums Valsts
Kasē Ls 19934,68 2013. gadā, atmaksāt aizdevumu paredzēts sākt 2014. gadā.
• Dome iesniegs projekta pieteikumu „Latviešu
tautas tērpu iegādei Viesatu vidējās paaudzes deju kolektīvam, kultūras mantojuma saglabāšanai Jaunpils
novadā”. Apstiprināja projekta aktivitātes: speciālistu
konsultācija vispiemērotākā tautastērpa izvēlei Viesatu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam un
tērpu izgatavošana. Dome nodrošinās pašvaldības
līdzfinansējumu 10%, t.i. Ls 368,50 kā arī segs neattiecināmās izmaksas – PVN, kas sastāda Ls 773,85.
Projekta finansēšanai tiks ņemts aizdevums Valsts
Kasē Ls 4458,85  2013. gadā, atmaksāt aizdevumu paredzēts  2014. gadā.
• Dome iesniegs projektu „Kompleksi risinājumi
siltumnīcas efekta gāzu emisijas samazināšanai Jaunpils vidusskolas ēkā”  (turpmāk Projekts) Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) atklātā
konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai” trešajā kārtā. Apstiprināja
projekta kopējās izmaksas: 86 504,45 LVL (astoņdesmit seši  tūkstoši pieci simti četri lati, 45 santīmi), no
kuriem:
– 46 696,66 LVL (četrdesmit seši tūkstoši seši simti
deviņdesmit seši lati, 66 santīmi) – attiecināmās izmaksas, neattiecināmās izmaksas - 0,00 LVL (nulle
lati, 00 santīmi).
– 46 696,66 LVL (četrdesmit seši tūkstoši seši simti
deviņdesmit seši lati, 66 santīmi)  ir Finanšu instrumenta finansējums;
– 39 807,79 LVL (trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi
simti septiņi lati, 79 santīmi) ir pašvaldības līdzfinansējums;
– Nodrošinās pašvaldības līdzfinansējumu. Projekta priekšfinansēšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts
Kasē Ls 86 504,45 LVL (astoņdesmit seši  tūkstoši pieci simti četri lati, 45 santīmi),  
• Inetu Miķelsoni ar 01.06.2013.   ievēlēja par
Jaunpils novada Bāriņtiesas locekli  uz 5 gadiem (līdz
31.05.2018.)
• Kristīni Liepiņu, apstiprināja par p/a „Jaunpils”
direktores pienākumu izpildītāju. Kristīnei Liepiņai
apstiprināja paraksta tiesības.
• Kristīne Liepiņa uz „Prokūras” pamata   veiks  
SIA „Jaunpils pils” valdes locekles Daigas Osītes amata pienākumus.
• Apstiprināja   Saistošos noteikumus Nr. 8 „Par

Vēlam lustīgus Līgo svētkus
Līgām, Jāņiem un
visiem novada iedzīvotājiem!

grozījumiem 2013. gada 13. februāra „Saistošajos noteikumus Nr. 3 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2013. gadam ”.
• Nolēma izmaksāt naudas balvas Jaunpils vidusskolas 2012./2013. m. g. mācību priekšmetu,
olimpiāžu, interešu izglītības konkursu un sporta sacensību  laureātiem un skolotājiem, kuri sagatavojuši
2012./2013. m. g. mācību  priekšmetu, olimpiāžu, interešu izglītības konkursu un sporta laureātus. Naudas balvas kopsummā Ls 1755,00 izmaksās no Sociālā
dienesta ieplānotajiem budžeta  līdzekļiem.
• Sociālajam dienestam   atļāva piešķirt 3 personām veselības aprūpes pabalstus  virs Ls 50,00.
• Apstiprināja zemes ierīcības projektus nekustamajiem īpašumiem „Vecvagas”  un „Labieši”.
• Mainīja nekustamā īpašuma „Jāņkalni” (adrese „Jāņkalni”, Jurģi, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads)
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90560060176,
platība 1,23 ha, zemes lietošanas mērķi no zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
NĪLM kods 0101, uz individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601.
• Pamatojoties uz Kooperatīvās sabiedrības
„Jaunpils” iesniegumu, Dome  nolēma, ka Kooperatīvai sabiedrībai „Jaunpils”  nekavējoties, bet ne vēlāk kā
līdz 2013. gada 1. jūlijam, veikt pasākumus, kuri nepieciešami ēkas (kadastra Nr. 9056 008 0118 001) apdraudējuma cilvēku veselībai un dzīvībai novēršanai;
• Kooperatīvai   sabiedrībai „Jaunpils” veikt ēkas,   
kadastra Nr. 9056 008 0118 001 (Centra kūts), atrodas
uz   pašvaldības zemes „Centrs”, kadastra apzīmējums
9056 008 0118) nojaukšanu, lai novērstu apdraudējumu sabiedrības drošībai un uzlabotu Jaunpils pagasta
vēsturiskā centra ainavu, Vispārīgajos būvnoteikumos  
un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ne vēlāk kā līdz 2014. gada 1. jūnijam.
• Dome nolēma iesaistīties un atbalstīt   Jaunpils
novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Par Jaunpils novada pašvaldības koordinatoru nozīmēt  projektu vadītāju Līgu Auguli.
• Dome iesniegs projekta pieteikumu „Jaunpils
muižas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana, popularizēšana un pieejamības nodrošināšana”” pasākumā „Lauku mantojuma saglabāšana
un atjaunošana”. Apstiprināja projekta īstenošanas
kopējās izmaksas Ls 169 400,00, projekta attiecināmās izmaksas – Ls 140 000,00, publiskais finansējums
Ls 140 000,00.
Domes sēdes lēmumi izvērstā veidā pieejami Jaunpils novada mājas lapā www.jaunpils.lv
Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Jaunpils novada dome no š. g. 8. līdz 28. jūlijam būs slēgta, sakarā ar Domes, Sociālā dienesta,  Bāriņtiesas un  PSIA „Jaunpils KS” darbinieku
atvaļinājumiem
Neatliekamos gadījumos varēs sazvanīt:
Dzimtsarakstu nodaļas vietnieci
                            Dzidru Krastiņu, tālr. 29199878
Kancelejas vadītāju Itu Lapsu, tālr. 29469824
Sociālo darbinieci ar ģimenēm un bērniem
                      Daci Adiņu,          tālr. 26526519
Bāriņtiesas priekšsēdētāju
                      Aiju Labsvārdi,    tālr. 26368462
Viesatu pagasta pārvalde no š. g. 8. jūlija līdz
7. augustam  būs slēgta, sakarā ar pārvaldes vadītājas atvaļinājumu.

2013. gada 1. jūnijā tika vēlēta Jaunpils novada dome.
Domes vēlēšanām tika pieteikti 3 deputātu kandidātu saraksti, tostarp  viena politiskā partija un divas
vēlētāju apvienības, ko veidoja 32 deputātu kandidāti.
Jaunpils novadā uz vēlēšanu dienu bija 2131 balsstiesīgas personas, vēlēšanās piedalījās 947 balsstiesīgās
personas (44,0%).
Domē ievēlēti 9 deputāti, kuri pārstāv visus trīs deputātu kandidātu sarakstus.
Nr. p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vārds, uzvārds

Saraksta nosaukums

Ligita Gintere
Dace Adiņa
Raivo Altenburgs

Zaļo un Zemnieku savienība
Zaļo un Zemnieku savienība
Zaļo un Zemnieku savienība

Jānis Krūmiņš
Raivis Pranis
Velga Pavlovska
Aigars Jakovels
Kaspars Leimanis
Ēriks Strautiņš

Zaļo un Zemnieku savienība
Zaļo un Zemnieku savienība
Zaļo un Zemnieku savienība
Mūsu novads
Mūsu novads
Viesatām būt

Balsu skaits

943
776
726
714
704
703
256
236
165

Zaļo un Zemnieku savienība

Derīgas zīmes: 634     Grozītas zīmes: 527     Negrozītas zīmes: 107
Nr.
kandidējot

1.
4.
5.
12.
9.
3.
10.
2.
6.
7.
8.
11.

Vārds, uzvārds

Ligita Gintere
Dace Adiņa
Raivo Altenburgs
Jānis Krūmiņš
Raivis Pranis
Velga Pavlovska
Austra Sipeniece
Pēteris Baranovskis
Agita Kalviņa
Agita Trokša
Artūrs Mokanu
Jānis Siliņš

Atzīmes
“+”

Svītrojumi

362
199
140
154
124
122
124
109
92
55
51
37

53
57
48
74
54
53
70
59
58
69
92
97

Nav nekādu
Punkti
Nr. sar.
atzīmju
(balsu sk.)

112
271
339
299
349
352
333
359
377
403
384
393

943
776
726
714
704
703
688
684
668
620
593
574

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Deputāti

Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts

Mūsu novads

Derīgas zīmes: 190    Grozītas zīmes: 160    Negrozītas zīmes: 30
Nr.
kandidējot

3.
1.
5.
6.
2.
9.
11.
4.
7.
8.
10.

Vārds, uzvārds

Aigars Jakovels
Kaspars Leimanis
Guntis Nikolajevs
Līga Augule
Sandra Vārpiņa
Gaitis Fadejevs
Ainārs Birģelis
Sandra Smeltere
Arvis Didrihsons
Sindija Jansone
Zigmārs Zvagulis

Atzīmes
“+”

Svītrojumi

Nav nekādu
atzīmju

74
67
55
56
44
43
39
30
24
22
15

8
21
12
26
23
27
25
37
31
35
28

78
72
93
78
93
90
96
93
105
103
117

Punkti
Nr. sar.
(balsu sk.)

256
236
233
220
211
206
204
183
183
177
177

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Deputāti

Ievēlēts
Ievēlēts

Viesatām būt

Derīgas zīmes: 112     Grozītas zīmes: 91     Negrozītas zīmes: 21
Nr.
kandidējot

Vārds, uzvārds

Atzīmes
“+”

Svītrojumi

1.
4.
3.
6.
2.
9.
7.
8.
5.

Ēriks Strautiņš
Aija Zonberga
Jānis Krūtainis
Andis Zonbergs
Līga Bierande
Arvis Rasa
Aivis Jansons
Raimonds Blūmanis
Evita Žukovska

59
24
17
19
22
23
15
17
5

6
8
7
11
16
22
17
19
21

Nav nekādu Punkti
Nr. sar.
atzīmju
(balsu sk.)

26
59
67
61
53
46
59
55
65

165
128
122
120
118
113
110
110
96

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Deputāti

Ievēlēts
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Saistošie noteikumi
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Par tirdzniecības
kārtību Jaunpils novadā

2013. gada 24. aprīlī

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, Ministru
kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktu un „Alkoholisko dzērienu
aprites likuma” 8. panta pirmo daļu.

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Jaunpils novada pašvaldību (turpmāk tekstā –
pašvaldību) ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu;
1.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;
1.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības vietās;
1.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai
tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;
1.7. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar vietējo  pašvaldību tirgus noteikumus alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās.
2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras nodarbojas ar
tirdzniecību pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmantojot pašvaldības ierādītās tirdzniecības vietas vai ar pašvaldību saskaņotās
publiskās vietas.
3. Saistošajos noteikumos lietoti termini atbilstoši 2010. gada
12. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”.
4. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.
II. TIRDZNIECĪBAS VIETĀS
REALIZĒJAMO PREČU GRUPAS
5. Jaunpils novada administratīvajā teritorijā ir atļauta ielu tirdzniecība ar sekojošām preču grupām:
5.1. nepārtikas preces;
5.2. pārtikas preces;
5.3. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, pašaudzētiem ziediem, dārzeņiem, ogām, stādiem, dēstiem;
5.4. savvaļas ogām, augļiem, riekstiem, sēnēm un savvaļas ziediem;
5.5.  mežu reproduktīvo materiālu;
5.6. pašu iegūtus svaigas zvejas produktiem un medījamiem
dzīvniekiem vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos;
5.7. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekiem saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku
tirdzniecībai;
5.8. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām.
5.10. pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas
un daiļamatniecības izstrādājumiem;
5.11. bezalkoholiskiem dzērieniem;
5.11. karstajām uzkodām;
5.12. tabakas izstrādājumi;
5.13. alkoholiskie dzērieni.
III. TIRDZNIECĪBAS VIETAS
6.  Jaunpils novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas
ielu tirdzniecības vietas:
6.1. Jaunpils novada centrā:
6.1.1. Tirdzniecības vietā  uz zemesgabala „Pasta dīķis”;
6.1.2. Laukumā  pie  „Pasta mājas”;
6.1.3. Laukumā pie Jaunpils  pils pasākumu laikā  – atbilstoši pasākuma tematikai nepieciešamās preces (nosaka rīkotājs);
6.1.4. Jaunpils parkā pasākumu laikā atbilstoši pasākuma tematikai nepieciešamās preces (nosaka rīkotājs);
6.1.5. Jaunpils  sporta laukumā pasākumu laikā – atbilstoši pasākuma tematikai nepieciešamās preces (nosaka rīkotājs);
6.2. Viesatu  pagastā:
6.2.1. Pie  nekustamā īpašuma „Viekaļas”;
6.2.2. Pie nekustamā īpašuma „Draudzības”;
6.2.3. Viesatu  birzītē pasākumu laikā – atbilstoši pasākuma tematikai nepieciešamās preces (nosaka rīkotājs).
IV.  TIRDZNIECĪBAS VIETAS
IEKĀRTOŠANAS SASKAŅOŠANAS KĀRTĪBA
2. Lai saņemtu pašvaldības atļauju tirdzniecības dalībnieks vai  
organizators iesniedz Jaunpils novada domē vai Viesatu pagasta  
pārvaldē iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem (1. pielikums).
11. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus tirdzniecības
dalībnieks vai organizators var iesniegt arī elektroniski, ievērojot visus nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu.
12. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata un lēmumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vai atteikšanu izsniegt
atļauju piecu darba dienu laikā pieņem Jaunpils novada domes
priekšsēdētājs.
13. Pašvaldības iestāžu organizētajos gadatirgos un pasākumos
kā tirdzniecības atļauja var darboties arī nodokļa administratora  
izsniegtais čeks par  vienreizējas  tirdzniecības nodevas samaksu, saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par pašvaldības nodevām
Jaunpils novadā”.
14. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu,
bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.
15. Nodeva par tirdzniecību publiskajās vietās  iekasē, saskaņā ar
Saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par  pašvaldības nodevām Jaunpils
pagastā”.
16. Atļauju tirdzniecībai izsniedz pēc nodevas par ielu tirdzniecību samaksas.
V. TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKA UN TIRDZNIECĪBAS
ORGANIZATORA PIENĀKUMI KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ
18. Tirdzniecības dalībniekam Jaunpils  novada administratīvajā teritorijā, papildus šajos noteikumos noteiktajam ir jāievēro arī
visi Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, kas attiecas uz
tirdzniecību.
19. Personai, kas veic ielu tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības
vietā, bez tiem dokumentiem, kas ir noteikti 2010. gada 12. maija

Ministru kabineta noteikumos Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” klāt ir jābūt:
19.1. pašvaldības izsniegtajai ielu tirdzniecības atļaujai;
19.2. dokumentam, kas apliecina, ka persona ir veikusi pašvaldības nodevas apmaksu.
20. Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par:
20.1. tirdzniecības noteikumu ievērošanu;
20.2. sabiedrisko kārtību savā tirdzniecības vietā;
20.3. sanitāro normu un tīrības ievērošanu savā tirdzniecības
vietā;
20.4. tukšā iepakojuma un izlietoto trauku savākšanu pēc tirdzniecības beigām.
21. Tirdzniecības atļauju aizliegts nodot izmantošanai citām personām.
VI. NOSACĪJUMI IELU TIRDZNIECĪBAS VAI TIRDZNIECĪBAS
ORGANIZATORA ATĻAUJAS   APTURĒŠANAI UZ LAIKU
22. Pašvaldība ir tiesīga apturēt uz laiku, ja:
22.1. konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi;
5.1.1. tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators apzināti pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņas;
5.1.3. patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta;
5.1.4. bez saskaņošanas ar pašvaldību ir mainītas atļaujā norādītās preču grupas;
5.1.5. tirdzniecības atļauja ir nodota citai personai;
22.2. izsniegtā atļauja pazaudēta;
23. Personai, pret kuru ir sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols par tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu, pašvaldības
izsniegtā tirdzniecības atļauja tiek anulēta uz laiku, kamēr nav samaksāts uzliktais administratīvais sods vai nav stājies spēkā galīgais
nolēmums par uzliktā soda spēkā neesamību.
24. Apturot vai anulējot tirdzniecības atļaujas darbību pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
VII. KĀRTĪBA, KĀDĀ SASKAŅOJAMA
SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA
25. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā
ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav
attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī teritorijām,
kurām piešķirts tirgus statuss.
26.  Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā un saņemtu ielu tirdzniecības atļauju sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, pašvaldībā   jāiesniedz iesniegums, norādot ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, laiku un
preču sortimentu.
27. Saskaņojot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
publiskā vietā: pašvaldība 5 darba dienu laikā izsniedz  minēto atļauju.
28. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās aizliegts:
28.1. bojāt zaļo zonu un apstādījumus;
28.2. traucēt gājēju plūsmu un satiksmi.
VIII. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTS TIRGUS STATUSS UN
TIRGUS PĀRVALDĪTĀJS SASKAŅO
AR VIETĒJO PAŠVALDĪBU TIRGUS NOTEIKUMUS
29. Lai izveidotu jaunu tirgu, persona iesniedz pašvaldībā   iesniegumu, Būvvaldē saskaņotu tirgus projektu. Lēmumu par jauna
tirgus lietderību, atrašanās vietu, teritorijas robežām un projekta akceptēšanu pieņem dome.
30. Pēc tirgus projektā paredzēto izveidošanas un iekārtošanas
darbu pabeigšanas dome lemj par tirgus statusa piešķiršanu.
31. Tirgus noteikumus saskaņo reizi gadā.
32. Tirgus pārvaldnieks iesniedz pašvaldībā   tirgus noteikumu
projektu.
33. Pirms tirgus noteikumu saskaņošanas jāiesniedz Valsts policijas un Pārtikas un veterinārā dienestam atzinums par tirgus noteikumiem.
34. Lēmumu par tirgus noteikumu saskaņošanu pieņem dome
mēneša laikā pēc noteikumu iesniegšanas.
IX. ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAS
ATĻAUJA IZBRAUKUMA TIRDZNIECĪBAS VIETĀS
SABIEDRISKO PASĀKUMU NORISES VIETĀS
35. Alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko
pasākumu norises vietās drīkst veikt tikai tie komersanti, kas saņēmuši vienreizēju Jaunpils novada pašvaldības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības vietās
sabiedriskos pasākumos – fizisko vai juridisko personu plānotos
un organizētos sabiedrībai pieejamos svētku, piemiņas, izklaides,
sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma
piederības.
36. Lai saņemtu  atļauju alkoholisko dzērienu tirdzniecībai, jāiesniedz pašvaldībai iesniegums (pielikums Nr. 1) un    pasākuma
organizatora rakstiska  piekrišana.
38. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ir samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību
publiskās vietās, atļauju izsniedz domes priekšsēdētājs  ne vēlāk kā
5 darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
dienas.
39. Atļauju izsniedz uz konkrētā pasākuma norises laiku.
40. Ja tirdzniecība plānota pasākumā, kas organizēts personām,
kuras jaunākas par 18 gadiem, netiek izsniegta izbraukuma tirdzniecības atļauja alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai.
X. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM
UN LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA
41. Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata novada
pašvaldības Administratīvā komisija, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
42. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no noteikumu pildīšanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.
43. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Jaunpils  
novada domē Administratīvo aktu strīdus  komisijā, Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu   var pārsūdzēt Jaunpils novada
domei.
44. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Jaunpils novada pašvaldības policija.
X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
45. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.

PIELIKUMS Nr. 1
Jaunpils  novada domes 2013. gada 24. aprīļa
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6
Tirdzniecības dalībnieks (rakstīt drukātiem burtiem)
Juridiskās personas nosaukums ______________________________________________
reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālr., e-pasts ____________________________________
________________________________________________________________________
Fiziskās personas vārds, uzvārds _____________________________________________
personas kods, individuālā darba veicēja reģ. Nr., adrese, tālr. e-pasts__________________
________________________________________________________________________

IESNIEGUMS

Lūdzu  izsniegt atļauju:
    ielu tirdzniecībai
    ielu tirdzniecības organizēšanai
    sabiedriskās ēdināšanas  pakalpojumu sniegšanai
    tirgus statusa saskaņošanai
________________________________________________________________________
(tirdzniecības vieta)

No 20 ____. gada  ____._________________ līdz 20 ____.  gada ____.________________
No plkst. _____________ līdz plkst. _____________
Tirdzniecību   veikšu________________________________________________________
                                    no galdiņa, mašīnas (marka, reģ. Nr.)

Realizējamo preču grupas:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
  Pielikumā (atzīmēt ar krustiņu):
  saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot  oriģinālu),
izņemot publisko personu, vai fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu  reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājumu, ka tā neveic
saimniecisko darbību;
  dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju (uzrādot oriģinālu);
  licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence;
  zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta
tirdzniecība ar pašu ražotu  lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona;
  saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
  saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros,
izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;  
  pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās.
   citi __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
Datums ____________________          Paraksts _____________________

PASKAIDROJOŠAIS RAKSTS

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr. 6
Par ielu tirdzniecības  kārtību Jaunpils  novadā
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi paredz vienotas prasības tirdzniecības
saskaņošanai publiskās vietās ar pašvaldību un rada nepieciešamību
Jaunpils novada domei izdot atbilstošas atļaujas.
Projekts nepieciešams, lai izpildītu likumā “Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 3. punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
8. un 9. punktā noteiktos pašvaldības pienākumus un regulētu kārtību,
kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar
Jaunpils novada pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu.

2. Īss projekta
satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā tiek saskaņota un saņemta
atļauja ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanas un organizēšanas nosacījumus, nosacījumus pašvaldības
izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas
darbības apturēšanai uz laiku, atbildību un pienākumus kārtības
nodrošināšanai. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību
izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās.

3. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi
uz pašvaldības
budžetu

3.1. Nav plānota saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības
budžetu.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt
esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi
uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un
valsts iedzīvotāji, privātpersonas – fiziskās un juridiskās personas,
kuras novada administratīvajā teritorijā vēlas pārdot preces ielu
tirdzniecībā publiskās vietās vai organizēt ielu tirdzniecību.
4.2. Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta labvēlīga
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada administratīvajā teritorijā.
Noteikti kritēriji un kārtība ielu tirdzniecības vietu saskaņošanai.

5.1. Privātpersonām un juridiskajām  personas  saistošo noteikumu
piemērošanā, jāvēršas  novada domē vai Viesatu pagasta pārvaldē.
5. Informācija
5.1.2. novada pašvaldības policists kontrolē saistošo noteikumu
par administratīpiemērošanu.
vajām
5.2. Saistošie noteikumi precizē veicamās darbības līdzšinējo kārtību.
procedūrām
Atļaujas tirdzniecības jomā, tostarp īslaicīgai ielu tirdzniecībai
pasākumu laikā, izsniegs novada dome.

6. Informācija
par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas
ar sabiedrības pārstāvjiem – tirdzniecības dalībniekiem un
tirdzniecības organizatoriem.
6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma
raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas
pašvaldības mājaslapā internetā www.jaunpils.lv un saņemto sabiedrības
pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot
lietderības apsvērumus, tie iekļauti saistošajos noteikumos.
6.3. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana
pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu
izvērtēšana.

Jaunpils Vēstis
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Viesatu bibliotēkā
Noslēgusies Viesatu pagasta biedrības „Kamenes” darbības sezona un ar jauniem spēkiem, domām un aktivitātēm tā atsāksies
rudenī. Pēdējās nodarbībās esam apguvušas latviskās tradīcijas, floriste Guna Misāne mums iemācījusi dekorēt puķu podiņus
un rast skaistumu arī vienkāršās lietās. Noslēguma
nodarbības tēma bija – taureņi. Visām dalībniecēm
bija jāierodas ar taureni, tas varēja būt pašdarināts,
pirkts, no jebkāda materiāla, bet tam bija jārotā
kāda ķermeņa daļa. Salidoja visdažādākie tauriņi;
blūzēs, džemperos, krūzītē, matu sprādzēs un piespraudēs. Taureņi ir ļoti radniecīgi kamenēm, jo arī
apputeksnē augus, tad arī mēs iepazinām viņu dzīvi
tuvāk.
Biedrība noorganizēja arī izstādi „Čaklās rokas”,
kur dažādus rokdarbus no dzijas, auduma, papīra,
pērlītēm un plastmasas maisiņiem varēja apskatīt
pagasta iedzīvotāji.

Tiek organizēta fotoizstāde
Viesatu pagasta bibliotēka organizē izstādi no
cikla „Fotogrāfija stiprina
ģimeni un aktivizē sabiedrību” un aicina iedzīvotājus piedalīties tās veidošanā. 2010. gadā bibliotēka organizēja šajā ciklā izstādi
„Aktualitātes manā pagastā”, 2011. gadā izstādi „Kāds interesants, pārsteidzošs un laimīgs mirklis”, bet
šī gada tēma ir „Toreiz un tagad”. Fotoizstādes mērķis ir saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm. Tāpēc aicinu iedzīvotājus pārskatīt savus vecos albumus un atrast tajās fotogrāfijas
kur redzamas vecās mājas, Viesatu kultūras nams, Rāvu un Viesatu pienotavas, Rāvu veikals, Viesatu
hidroelektrostacija, skolas un citas vietas fotografētas pirms kara vai arī tūlīt pēc kara. Fotogrāfijā var
būt arī senās latviskās sadzīves lietas, latviskie mājas godi, tradīcijas, cilvēki un c. Tad šī vieta, lieta

vai tradīcija jānofotografē kā tā izskatās šodien. Daudzas no mājām vairs nebūs, tāpēc fotogrāfijā būs
pļava, lauks vai koki, arī tas raksturos šodienas situāciju, kad tik daudz māju savā laikā ir nomeliorētas,
sagruvušas vai pamestas.
Vecās fotogrāfijas var iesūtīt ieskenētas uz e-pastu sandra60@inbox.lv vai arī atnest personīgi uz
bibliotēku kur tās tiks ieskenētas un atdotas atpakaļ.
Jaunās fotogrāfijas arī var sūtīt uz šo pašu e-pastu vai arī var atnest savu fotoaparātu ar safotografēto
materiālu. Ja vēlaties piedalīties izstādes sagatavošanā, bet Jums nav fotoaparāts, tad bibliotēka var to
uz laiku iedot.
Ja rodas jautājumi varat zvanīt tel. 28352654 vai rakstīt uz e-pastu. Izstādei fotogrāfijas jāiesūta vai
jāatnes līdz 1. novembrim. Izstādes atklāšana 18. novembrī.
Sandra Šteina

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 7
Par koku ciršanu ārpus meža Jaunpils novada administratīvajā teritorijā
2013. gada 24. aprīlī							

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jaunpils novada
dome, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija
noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4. punktā noteiktajos gadījumos,
izvērtē iesniegumus koku ciršanai ārpus meža zemes, koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu,
un atļaujas izsniegšanas kārtību.
2. Šie Noteikumi ir saistoši visām fiziskām
un juridiskām personām, kuras Jaunpils novada
administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu, kas,
atbilstoši Noteikumu 1. punktā noteiktajam ir šo
Noteikumu objekts.
3. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Pašvaldības policija.
4. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir
saucamas pie Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētas administratīvās atbildības par patvaļīgu koku ciršanu.
5. Administratīvo pārkāpumu protokolu par
šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt
Jaunpils novada pašvaldības policijas amatpersonas un Valsts policijas amatpersonas.
6. Naudas soda piemērošana un samaksa neatbrīvo personu atlīdzināt normatīvo aktu pārkāpumu rezultātā nodarītos zaudējumus.

II. KOKU CIRŠANAS ATĻAUJAS
IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

3. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus
meža, nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs,
valdītājs, apsaimniekotājs, nomnieks (turpmāk
tekstā – persona) iesniedz iesniegumu Jaunpils
novada domē (turpmāk tekstā – Dome) (1. pielikums). Iesniegumam pievieno zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopiju ar iezīmētu plānoto
ciršanas vietu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku iesniegumam papildus pievienojama kopsapulces lēmuma kopija par koka
ciršanu.
4. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža
Jaunpils novada administratīvajā teritorijā izskata un lēmumus pieņem Jaunpils novada domes
priekšsēdētājs.
5. Gadījumā, ja tiek rīkota sabiedriskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža, tad lēmumu pieņem Jaunpils novada pašvaldības dome.
7. Pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas Labiekārtošanas dienesta vadītājs veic koka
apsekošanu dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem
aktiem.
8. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu
no izsniegšanas brīža.
9. Lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus
meža vai motivēts atteikums ir apstrīdams Jaunpils novada Administratīvo aktu strīdus komisijā. Administratīvo aktu strīdus komisijas domes
lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
10. Koku ciršana aizliegta laikposmā no
15. aprīļa līdz 30. jūnijam, izņemot Ministru

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu

kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
5. punktā noteiktajos gadījumos, ja Dome koka
nociršanu atzinusi par neatliekamu.

III. PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

11. Lēmumu par publisko apspriešanu koku
ciršanai ārpus meža pieņem un publisko apspriešanu nodrošina Dome.
12. Publiskai apspriešanai nepieciešamos aprakstus, plānus un foto fiksācijas sagatavo ciršanas ierosinātājs.
13. Dome nodrošina informācijas par publisko apspriešanu izvietošanu Jaunpils novada domes administrācijas ēkā un mājas lapā, norādot
Publiskās apspriešanas sākuma un beigu datumu.
14. Publiskās apspriešanas termiņš nevar būt
mazāks kā 3 (trīs) kalendārās nedēļas.
15. Pēc Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, Domes izveidota komisija sniedz
atzinumu un pieņem lēmumu par koku ciršanas
atļaujas vai atteikuma izsniegšanu.
16. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc Publiskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības
ierosinājums.

IV. ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀŠANAS
UN ATLĪDZINĀŠANAS KĀRTĪBA

17. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas
daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku
ciršanu Jaunpils novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina
atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 2. maija
noteikumos Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža ” noteiktajiem koeficientiem pēc
sekojošas formulas:
Z = KD x Ks x KI x KA x KV x PK, kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls);
KD – koka caurmēra koeficients, kas vienāds
ar attiecīgā koka caurmēru centimetros 1,3 m
augstumā no sakņu kakla (cm);
Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas;
KI – koka ciršanas iemesla koeficients;
KA – apdzīvotas vietas koeficients;
KV – koka atrašanās vietas koeficients;
apbūves zemēs (arī neapgūtās apbūves
zeme) – 1;
zemē, uz kuras apbūve nav primārā zemes izmantošana – 0,8;
PK – pašvaldības koeficients.
18. Zaudējumu aprēķinam piemērojamo pašvaldības koeficientu noteikt:
0,02 – gadījumos kad tiek cirsti koki ainavas kvalitātes uzlabošanai, atbrīvota
augšanas telpa blakus esošajiem kokiem;
0,2 – pārējos gadījumos.
19. Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku
ciršanu, atbilstoši 18. punktā minētajai metodikai, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

20. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc
to publicēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.

PIELIKUMS Nr. 1
24.04.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr. 7
„Par koku ciršanu ārpus meža Jaunpils novada administratīvajā teritorijā”
Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
Vārds, uzvārds / Juridiskas personas nosaukums ___________________________________________
Personas kods / Reģistrācijas Nr. __________________________________
Kontakttālrunis, e pasts _________________________________________
Adrese, pasta indekss ________________________________________________________________
Jaunpils novada domei

IESNIEGUMS
Koku ciršanai ārpus meža

Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese: _____________________________________________
Koku ciršanas pamatojums: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Zemes vienības
kadastra
apzīmējums
1

Koku suga(s)
2

Stumbra apkārtmērs
1,3 m augstumā no
sakņu kakla (metros)
3

Skaits (gab.)

Aptuvenā
izcērtamā krāja
(m3)

4

5

1; 2; 5; aili aizpilda, ja plānotā ciršana ir ārpus ciema teritorijas un izcērtamo koku skaits pārsniedz
20 gab.
1; 2; 3; 4 aili aizpilda visos gadījumos, ja plānots nocirst līdz 20 kokiem vai koku ciršana plānota
pilsētas, ciemu teritorijās.
Pievienoti dokumenti:
Zemes robežu plāna vai situācijas plāna ar iezīmētu plānoto ciršanas vietu kopija(s) __________gab.
201___. gada _____. _________________
			
________________
(paraksts)

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr. 7
„Par koku ciršanu ārpus meža Jaunpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
1.1. 2012. gada 02. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 309 ”Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža”, 22. pants nosaka, ka „vietējās pašvaldības dome izdod saistošos
noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību
un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus,
kad rīko publisko apspriešanu.
1.2. Meža likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība savos saistošajos
noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu
atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtību.
2.1. Saistošajos noteikumos tiek noteikta kārtība, kādā tiek saskaņota koku ciršana
ārpus meža Jaunpils novada administratīvajā teritorijā, amatpersonas, kuras izsniedz
atļaujas koku ciršanai, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtība par dabas
daudzveidības samazināšanu.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

3.1. Nav attiecināms.

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

4.1. Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
4.2. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Jaunpils novada administratīvās teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji (lietotāji).
4.3. Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs estētiskas, higiēniskas, ekoloģiski
tīras un drošas vides veidošanu un uzturēšanu novada administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

5.1. Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Jaunpils
novada domē.
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības
pārstāvjiem.
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Ģimeņu sporta spēles Kartavkalnos
15. maijā tika atzīmēta Starptautiskā ģimenes diena. Latvijā šo
dienu par svētkiem sauc salīdzinoši nesen – kopš 2008. gada. Ģimenes dienā visi tiek aicināti rūpēties par ģimenes vērtībām un pārdomāt tās nozīmību ikviena cilvēka dzīves gaitās. Vislabākais veids, kā
šo dienu pavadīt, protams, ir kopā ar saviem mīļajiem – vecākiem,
brāļiem, māsām, vecvecākiem, bērniem un mazbērniem. Jaunpilī
ģimenes svētkus atzīmēja ar ģimeņu sporta spēlēm Kartavkalnos
Mātes dienas priekšvakarā – sestdien, 11. maijā.
Spēkiem mērojās septiņas apņēmīgas ģimenes, pierādot savas
prasmes orientēšanās sportā, žonglēšanā ar baloniem, „makšķerēšanā”, ziloņu dejā, „riekstu zagšanā”, „sēņošanā” u. c. Visas komandas bija ļoti spēcīgas, tāpēc, kā uzsvēra viena no svētku organizatorēm un tiesnesēm – Dace Adiņa, rezultāti sarindojās ļoti
blīvi, vietas šķīra pat viena punkta starpība. Sportiskākās ģimenes
titulu šogad ieguva Andersonu ģimene, 2. vietā Krūmiņu ģimene, 3. vietā Pahmurkinu ģimene, 4. vietā komanda ar nosaukumu
„Lēnie”, 5. vietā Priednieku ģimene, 6. vietā „Rozītes” un 7. vietā
„Raibie”.

Pēc aktivitātēm, visi draudzīgi ugunskurā cepa līdzi paņemtās desiņas un baudīja citus gardumus.
Vairāk fotogrāfijas no sporta spēlēm aplūkojamas mājas lapā www.jaunpils.lv, sadaļā Galerijas
Informāciju sagatavoja Līga Eidmane-Kabaka
Jaunpils novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēgusies
basketbola sezona
Latvijā
Kā katru gadu maija beigās Latvijā noslēdzas
basketbola sezona ar lielākiem un mazākiem fināliem. Tā kā jau ilgāku laiku Jaunpilī tieši basketbols ir sporta veids, ar ko visnopietnāk nodarbojas
jaunatne, tad atzīmēšanas vērti ir mūsu jauniešu
sasniegumi. Vispirms jāpiemin mūsu audzēknes
Gunas Zoltneres izcīnītā bronzas medaļa ar savu
komandu RTU/Merks Latvijas–Igaunijas sieviešu
basketbola čempionātā. Kristers Zoriks ar komandu DSN/Rīga izcīnīja sudraba medaļu Eiropas jaunatnes basketbola līgas sacensībās (EYBL), kā arī
kļuva par divkārtēju Latvijas čempionu Latvijas jaunatnes basketbola līgas sacensībās. Rihards Adiņš
un Edgars Kokins ieguva bronzas medaļas ar Jelgavas komandu Latvijas jaunatnes basketbola līgas
sacensībās. Mareks Doroškevics un Salvis Bulahs
izcīnīja 8. vietu ar Jelgavas komandu Latvijas jaunatnes basketbola līgas sacensībās.
Jaunpils vīriešu komanda spēlējot Saldus atklātajā čempionātā izcīnīja dalītu 5./6. vietu, savukārt
lielo meiteņu komanda Abavas čempionātā piecu
komandu konkurencē izcīnīja 3. vietu.
Jaunpili šajā sezonā Latvijas jaunatnes basketbola līgas sacensībās pārstāvēja četras komandas:
U-14 meitenes, U-12 meitenes, U-16 zēni un U-13
zēni. Augstvērtīgāko sniegumu demonstrēja U-14
meiteņu komanda, kas sezonā izcīnīja 10 uzvaras
un ieguva 5. vietu 2. divīzijā (13. vieta valstī). Arī
U-12 meitenēm neaizmirstamas ir uzvaras pār Daugavpils, Ogres un Tukuma komandām, kas sezonas
noslēgumā deva 15. vietu valstī. Diemžēl, zēnu komandu sasniegumi šajā sezonā ir ļoti pieticīgi. Tagad priekšā vasara, kad visi uzkrās spēkus un enerģiju, lai jau ar augustu sāktu gatavoties nākamajai
sezonai. Jauku, priecīgu, siltu vasaru!
A. Plezers

Pensionāru biedrībā „Jaunpils”...
 9.; 16.; 24.; 31. jūlijā un 13. augustā notiks senioru mūžizglītības
lekciju kurss Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētā projekta „Mūžu
dzīvo, mūžu mācies” ietvaros. Kas vēl vēlas piedalīties, lūdzam pieteikties.
Nodarbību sākums no plkst. 13:00–16:30 ar kafijas pauzi. Uz un no nodarbībām būs nodrošināts transports.

dabas objektus un iepazīsimies ar Lubānas pensionāru biedrības „Cerība”
darbību. Ar maršrutu varat iepazīties, pieteicoties un samaksājot 10 Ls.
Daļu no ekskursijas izdevumiem tiek segta ar projekta līdzekļiem.

 22. un 23. augustā šī paša projekta ietvaros tiek organizēta pensionāru
biedrības biedru ekskursija uz Lubānu, pa ceļam apskatot ievērojamus

 Atgādinājums nūjotājiem – ja nenūjojiet, nūjas nododiet atpakaļ, jo ir
jauni nūjotgribētāji.
Austra Sipeniece

 Katru trešdienu no plkst. 10:00-12:00 pensionāru biedrības telpās varat nodot makulatūru.

Pavasara gadatirgus
Mātes dienā, lietus un dzestrais laiks nelika sēdēt mājās ne pirkt ne pārdot gribētājiem. Jau pirms astoņiem rītā Jaunpils centrālā iela pildījās ar tirgotājiem, kuri
pircējiem pārskatāmi izvietoja savu preci – augļu, dārzeņu, garšaugu un puķu stādus,
gaļas izstrādājumus, kūpinātas zivis, piparkūkas, cukurvati, koka karotes, balonus,
rotaslietas, apģērbus u.c. Drīz jau, bruņojušies ar krāsainiem lietussargiem, saradās
pircēji un tirgošanās varēja sākties. Paralēli andelei, bija iespējams vērot JDK „Atspe
rīte” un līnijdejotāju grupas „Vēlziedes” dejas, Dobeles amatieru teātra „Smaids” izrādīti, kā arī palīdzēt Paulīnei un Lizbetei tikt pie naudiņas Dziesmusvētku biļetēm,
kuru viņas centās sapelnīt, izpārdodot savus ziemas krājumus.

Vairāk fotogrāfijas no gadatirgus aplūkojamas mājas lapā
www.jaunpils.lv, sadaļā Galerijas

Informāciju sagatavoja
Līga Eidmane-Kabaka
Jaunpils novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Mācību gada noslēgums
31. maijs – 2012./2013. mācību gada noslēguma diena

27.

Lai gan 9. klašu un 12. klašu skolēni pilnā sparā kārto valsts pārbaudes darbus, un izlaidums viņiem būs 15. jūnijā, pārējiem skolēniem 31. maijs bija pēdējā 2012./2013. mācību gada diena. Laiks
skolas saimi lutināja un svinīgā līnija varēja notikt ārā skolas pagalmā. Pasākumā arī piedalījās Jaunpils novada domes priekšsēdētāja
Ligita Gintere, kura sveica skolēnus, kuriem mācību vidējais vērtējums ir virs 8 ballēm, kā arī sumināja skolas pašdarbības kolektīvus.
Jau otro gadu skolā, sadarbībā ar pašvaldību, norisinās konkurss
„Labākā klase”. Šogad vienas dienas bezmaksas ekskursiju uz pašu
izvēlētu vietu Latvijā nopelnīja 1.–4. klašu grupā 4.a klase (audzinātāja I. Skricka), 5.–9. klašu grupā 8. klase (audzinātājs A. Zaremba),
9.–12. klašu grupā 12. klase (audzinātāja D. Adiņa).

Everita
Muceniece

9. vieta latv. val. olimp.

D. Mežraupa

29.

Una Birģele

Atzinība latviešu val. olimp.

M. Grīnfelde

30.

Anna Sapnova

Loreta Altenburga
32. Karīna Gavariņa
33. Agneta Anuškova
31.

34.

Kitija Akmene

35.
36.

Ilna Anna Rone
Rūta Strode
Nadīna
Pahmurkina

38.
39.

40.
41.
42.
43.
45.

Jaunpils vidusskolas 2012./2013. m. g. mācību priekšmetu
olimpiāžu, interešu izglītības konkursu un sporta sacensību laureāti
Nr.
p.k.
1.

Jānis Tone

2.

Rūta Alise
Vaivare

3.

Vieta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
11.
12.
12.
13.
14.

Vārds, uzvārds
Linda Grāvīte
Zane Buklagina
Una Birģele
Elīna Cīrule
Sintija Zariņa
Benita Karule
Renārs Lagzdiņš
Jānis Tone
Sanda Kalvāne
Rūta Alise Vaivare
Karīna Gavariņa
Nadīna Pahmurkina
Elīza Viņķe
Krišs Dāvids Labsvārds
Diāna Razuvanova
Jānis Vaits
Līga Šulca
Nikola Smeltere

Klase
5.
9.
8.
10.
12.
9.
9.
8.
10.
5.
8.
7.
7.
10.
12.
12.
12.
6.

Vidējā atzīme
9,18
9,07
9,00
8,88
8,69
8,60
8,60
8,60
8,56
8,55
8,53
8,53
8,47
8,44
8,19
8,19
8,13
8,00

Vārds,
uzvārds,

Elīna Cīrule

Atzinība fizikas olimp.
9. vieta angļu valodas olimp.
Atzinība bioloģijas olimp.
3. vieta ģeogrāf. olimp.
9. vieta matemātikas olimp.

I. Inkina
V. Rubīna
I. Miķelsone
I. Dakša
I. Liepiņa

Atzinība matemātikas olimp.

I. Liepiņa

Atzinība fizikas olimp.
10. vieta angļu valodas olimp.
1. vieta lodes grūšanā
1. vieta šķēpmešanā
2. vieta fizikas olimp.
7. vieta fizikas olimp.
Atzinība fizikas olimp.
Atzinība bioloģijas olimp.
9. vieta matemātikas olimp.
Atzinība ķīmijas olimp.

I. Inkina
V. Rubīna
A. Zaremba
I. Inkina
I. Miķelsone
I. Liepiņa
A. Jezerska

Renārs Lagzdiņš

5.

Raimonds
Kuculabs

6.

Sintija Zariņa

6. vieta latviešu val. olimp.

G. Ķirsone

7.

Zane
Strautmane

Atzinība krievu val. olimp.

I. Martuzāne

8.

Elīna Pāvilsone

9.

Mārtiņš
Markevičs

3. vieta fizikas olimp.

Atzinība matem. olimp.
6. vieta angļu valodas olimp.
6. vieta ģeogrāf. olimp.
9. vieta krievu val. olimp.
1. vieta barjerskrējienā
2. vieta šķēpmešanā
2. vieta lodes grūšanā

46.
47.

Skolotājs

4.

I. Inkina

48.

49.
50.
51.
52.

53.

54.

55.

G. Kāle
V. Rubīna
I. Dakša

56.

M. Bogoslovska
A. Zaremba

57.

Elvijs Mazbergs

2. vieta sākumskolas
pētnieciskie darbi
3. vieta sākumskolas
pētnieciskie darbi
2. vieta matemātikas olimp.
Atzinība viz. m.olimp.
Atzinība radošo darbu skatē
mājturībā
10. vieta kombinētā olimp.
10. vieta viz. mākslā
Atzinība inform. olimp.
1. vieta šķēpmešanā

3. vieta 1500 m skrējienā
Zemgales reģiona sacensībās
Paula Valaine
1. vieta 800 m skrējienā
2. vieta šķēpmešanā
1. vieta lodes grūšanā
Uģis Ķiņķeris
Zemgales reģiona sacensībās.
3. vieta tāllēkšanā
Egils Andruška 3. vieta 1500 m skrējienā
Jānis Nipāns
2. vieta trīssoļlēkšanā
Ģirts Rudenko 3. vieta 600 m skrējienā
2. vieta 1500 m skrējienā
Jānis Eglītis
2. vieta militārās daudzcīņas
sacensībās
Daina Belova
3. vieta 200 m skrējienā
1. vieta 1000 m skrējienā
Evija Rubene
1. vieta lodes grūšanā
1. vieta šķēpmešanā
3. vieta 200 m skrējienā
3. pakāpe Tukuma, Engures,
Albīna Juzupa
Jaunpils novada skolēnu
skatuves runas konkursā
3. pakāpe Tukuma, Engures,
Demija Riekstiņa Jaunpils novada skolēnu
skatuves runas konkursā
Kristers
3. vieta bumbiņas mešanā
Neimanis

T. Juzupa
T. Juzupa
I. Liepiņa
L. Gulbe
G. Leimane
A. Bogataja
A. Bogataja
I. Inkina
A. Zaremba
A. Zaremba

A. Zaremba
A. Zaremba
A. Zaremba
A. Zaremba
A. Zaremba
E. Latišs
A. Zaremba
A. Zaremba
A. Zaremba
T. Juzupa
T. Juzupa
A. Zaremba

Rainers Pašulis

2. vieta 600 m skrējienā

A. Zaremba

Benita Karule

Valsts konkurss „Vēsture
ap mums” – 168 skolēnu
konkurencē
„Latvijas Avīzes” speciālbalva

A. Ķergalve

3. vieta Zemgales reģiona
sporta spēlēs „Oranžā bumba”

A. Plezers

2. vieta Zemgales reģiona
sporta spēlēs „Oranžā bumba”

A. Plezers

2. vieta Zemgales reģiona
sporta spēlēs „Tautas bumbā”

A. Zaremba

3. vieta Zemgales reģiona
skolēnu sporta spēlēs
„Jauno basketbolistu kauss”

A. Plezers

1997./98. g.
dzim. meitenes
Paula Valaine
2001./2002. g.
dzim. meitenes
Saiva
Doroškevica
2001./2002.
dzim.
meitenes
Daina Belova
1999./2000. g.
dzim. meitenes
Nadīna
Pahmurkina
1997./1998. g.
dzim. zēni
Zane Buklagina
1997./1998. g.
dzim. zēni
Uģis Ķiņķeris

10.

Zane Buklagina

11.

Elīza Viņķe

7. vieta matemātikas olimp.

G. Kāle

12.

Agris Lejiņš

6. vieta angļu valodas olimp.

V. Rubīna

58.

G. Leimane
I. Liepiņa

59.

Emīls Pašulis

G. Leimane
I. Dakša

60.

Ivars Anuškovs

61.

Kristīne
Sergejeva

3. pakāpe reģionu skatē.
Skatuves runas konkursā
„Ievelc
dziļā elpā savu Latviju”

T. Juzupa

62.

10. klase
Elīna Cīrule

4. vieta valstī Swedbankas
konkursā „Jaunais finanšu
eksperts”

M. Grīnfelde

13.

Linda Grāvīte

14.

Evija Noreika

Novada dome sumina skolēnus

Piektdien, 31. maijā, pēdējā skolas dienā Jaunpils novada domes
priekšsēdētāja rīkoja pieņemšanu Jaunpils vidusskolas skolēniem –
mācību priekšmetu olimpiāžu, zinātniski pētniecisko darbu, interešu izglītības konkursu un sporta sacensību laureātiem.
Svinīgajā pieņemšanā tika sveikti un naudas balvas saņēma
60 skolēni un 21 skolotājs, kuri kopā, mācību gada laikā, bija strādājuši un izcīnījuši godalgotas vietas valsts mērogā.
Jaunpils novada dome saka vislielāko paldies skolēniem, viņu
vecākiem un skolotājiem par ieguldīto darbu un centību, attīstot
sevi un nesot Jaunpils vārdu ārpus novada robežām. Kā piemiņu no
pasākuma, skolēni saņems novada domes priekšsēdētājas Ligitas
Ginteres parakstītu fotogrāfiju no pieņemšanas.

Vieta un mācību priekšmets

I. Skricka

28.

37.

Jaunpils vidusskolas skolēnu sekmju reitings 2012./2013. m. g.

Daiga Medvecka 3. vieta viz. m. olimp.

15.
16.
17.

1. vieta radošo darbu skatē
Atzinība mājt. un tehnoloģ.
olimp.
Atzinība matemātikas olimp.
Atzinība mājt.un tehnoloģ.
olimp.
Atzinība ģeogrāf. olimp.

Karlīna Leimane 8. vieta kombinētā olimp.
Sanija Bulaha

Atzinība latv. val. olimp.

Deivids Riekstiņš 8. vieta matemātikas olimp.

L. Gulbe
I. Skricka
D. Mežraupa

18.

Sanlija Platace

7. vieta ekonomikas olimp.

I. Dakša

19.

Elīna Rūsiņa

3. vieta matem. olimp.

G. Kāle

Krišs Dāvids
Labsvārds

1.vieta ķīmijas olimp.
2. vieta matem. olimp.
Atzinība ģeogrāf. olimp.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

Viktorija Krīgerte 9. vieta mājt.un tehnoloģ.
Adele Madara
6. vieta viz. mākslas olimp.
Kančuka
Viktorija Krīgerte
Renārs Lagzdiņš
2. vieta fizikas olimp.
Raimonds
Kuculabs
1. vieta viz. m. olimp.
Inese Kuculaba Laureāte datorgrafikas darbu
konkursā „Lielo dienu gaidot”.
Ralfs Sīmanis
8. vieta viz. m. olimp.
Anna Krista
Atzinība latv. val. olimp.
Dakša

A. Jezerska
G. Kāle
I. Dakša

I. Inkina
I. Dakša
I. Inkina
I. Dakša
I. Skricka

A. Zaremba
A. Zaremba

A. Zaremba

A. Zaremba

63.

2. pakāpe reģionu skatē
Teātra pulciņš
Skatuves runas konkursā
Karlīna Leimane
„Ievelc dziļā elpā savu Latviju”

L. Gulbe

64.

Komanda
„Elektroni”
Renārs Lagzdiņš

I. Inkina

G. Leimane
I. Dakša

1. vieta Tukuma, Engures,
Jaunpils novadu skolēnu
sporta olimpiādē volejbolā
3. vieta Tukuma, Engures,
Jaunpils novadu skolēnu
sporta olimpiādē volejbolā
1. vieta šķēpmešanā
2. vieta lode
3. vieta bumbiņas mešanā
Zemgales reģiona sacensībās
2. vieta barjerskrējienā
1. vieta tāllēkšanā
Zemgales reģiona sacensībās

9. vieta valstī konkursā
„Experiments”

Jaunpils novada
dome novēl skolēniem
labu atpūtu vasaras brīvlaikā!
Informāciju sagatavoja Līga Eidmane-Kabaka,
Jaunpils novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Jaunpils kultūras nama 40 gadu jubileja
1973. gadā tieši 25. maijā ar saimniecības direktora Elmāra Dubulta gādību šūpulis kārts tika Jaunpils Lopkopības Izmēģinājumu
saimniecības arodbiedrības kultūras namam.
Nemanot aizsteigušies 40 gadi, mainījies kultūras nama statuss,
mainījušās valdības, mainījušās partijas, bet Jaunpils kultūras nams
turpina darboties, pulcējot kopā lielu pašdarbnieku saimi, kuri savus klausītājus un skatītājus priecēja arī kultūras nama jubilejas pasākumā „Ir visādi bijis un visādi gājis”.
Par godu saimniecības direktoram E. Dubultam jubilejas pasākums tika atklāts ar Jaunpils kora izpildīto R. Paula dziesmu „Abavas ozolu vainagos”.

No 1978. g. darbu kultūras namā uzsāka Agrita Aleksejenoka,
kura turpināja vadīt „Kipariņus”, izveidoja meiteņu ansambli „Zīlīte” un strādāja arī ar citiem mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem. Jau astoņus gadus Agrita vada senioru ansambli „Pīlādzītis”.
Pasākumā A. Aleksejenoka dalījās savā pieredzē par telpu noformēšanu ekonomiskajos apstākļos, izmantojot kreppapīru un gatavojot
dekorācijas no tā.

Senioru ansamblis „Pīlādzītis” – vad. Agrita Aleksejenoka

Silva Nordena,
Valters Krauze,
Ligija Rutka, Ingūna Cine
Atmodas laikā
90. gados kultūras
nama darbību pārrauga pašvaldība
un par tā direktori
kļuva Ligija Rutka,
kuras vadībā darbojās Inita Lapiņa, Ingūna Cine, Inga Siliņa un Silva Nordena.
Atmodas laiks pavēra iespējas kolektīviem doties uz ārzemēm
un Jaunpils koris piedalījās Ziemeļvalstu dziesmu svētkos Gotlandē,
viesojās Dānijā un Vācijā. Jaunpilī iecienītas kļuva dāmu un kungu
balles pie galdiņiem, kas ir aktuālas vēl šodien.
Šajā laikā tika rīkoti pasākumi, kā Inga Siliņa saka, ar novirzēm.
Vēlāk, atbildot uz Valtera Krauzes jautājumu par pasākumiem ar
novirzēm, Silva Nordena paskaidroja, ka pasākumi gadu no gada
ir bijuši vieni un tie paši, tradīcijas vienas un tās pašas, tad ar dažādiem tēliem – Trīni, Zāru, Paulīni un citiem, tiem ir radīts pasākuma novirziens jeb tematika – īpašā odziņa.

Jaunpils jauktais koris – vad. Lāsma Pommere
Vēstures faktiem mijoties ar atmiņu stāstiem no bijušo kultūras darbinieku puses un kultūras nama amatiermākslas kolektīvu
priekšnesumiem, četros posmos – divu PSRS (Padomju Sociālistisko Republiku Savienības) – tautu draudzības laikā un divu – atmodas un Latvijas Republikas brīvības laikā, tika atspoguļots 40 gadus
garais Jaunpils kultūras nama darbības laiks.
Pasākuma vadītājs Valters Krauze ar sev raksturīgo šarmu un
humoru pasākumam pievienoja patīkamu vieglumu un sirsnīgumu.
Jau sākumā Valters Krauze skatītājiem izstāstīja, ka pirms kultūras nama atklāšanas kultūras dzīves uzplaukums Jaunpilī minēts
1890. gadā, kad tika dibināta Jaunpils sadraudzīgā biedrība, kuras
laikā izveidojās Jaunpils koris un darbojas vēl šobrīd. Nākošgad kolektīvs svinēs savas darbības 90 gadskārtu.
Pasākuma
vadītājs Valters
Krauze un Inta
Eglāja
Pirmajā posmā – 70. gados
kultūras
darba
organizatore
saimniecībā bija
Dzidra
Birģeļe.
Nodibinoties kultūras namam –
Herta Oša un Inta
Eglāja. Šajā laikā katru sestdienu tika organizētas balles un vienu
reizi mēnesī – viesizrādes. Inta Eglāja dalījās atmiņās par nosacījumiem attiecībā uz apģērbiem, kuros drīkstēja ierasties uz kultūras
pasākumiem. Sievietes netika ielaistas garajās biksēs un vīriešiem
obligāta prasība bija uzvalks. Apavi nedrīkstēja būt ar gumijas zoli.

VPDK „Jaunpils” – vad. Jānis Liepiņš
Otrais posms – 80. gadi, kad to iesākumā tikai vienu sezonu par
kultūras nama direktori strādāja Rudīte Kučāne. No 1980. gada kultūras namā darbu uzsāka Silva Nordena.
Kā stāsta vēstures fakti, tad R. Kučānei aizejot, kultūras namā
palika divas jaunas meitenes, saimniecības direktors noraizējies: kas
uzmanīs, kas pieskatīs? Par kultūras nama direktori iecēlis apzinīgo
un paklausīgo Ausmu Zadovsku, kura jubilejas pasākuma apmeklētājiem atklāja kopīgos kultūras nama darbinieku noslēpumus
attiecībā uz viņu enerģijas avotu. „Zāles” pret nogurumu vienmēr
glabājušās afišu skapī.

Herta Oša nodibināja bērnu kolektīvu „Ķipariņi”, kura darbība šobrīd rit četrdesmito sezonu. Jaunie un dzīvespriecīgie
dalībnieki jubilejas pasākumā skatītājus priecēja ar pavasarīgām
dziesmām.
No 1975. gada par kultūras nama direktori strādāja Ilga Roga.
Viņai palīdzēja Anita Zostiņa un Mārīte Berezovska, kura bija ieradusies pasākumā un pastāstīja par šajā laikā iegādātajiem tautiskajiem tērpiem:
krievu, lietuviešu,
igauņu, moldāvu
un latviešu. Tautu
tērpus pasākuma
apmeklētāji varēja aplūkot laulību
zālē
izveidotajā
izstādē.
Valters Krauze un Mārīte Berezovska

Līnijdejotājas – grupa „Tāds
stils” – vad. Dace
Pobusa
Pēdējos 13 gadus par kultūras
nama vadītāju strāda Silva Nordena, kurai līdz 2005. gadam palīdzēja Inga Siliņa, turpinot vadīt bērnu dramatisko kolektīvu „Blīkšķis”.
Izveidojās trīs jauni kolektīvi: senioru līnijdeju grupa „Vēlziedes”,
senioru ansamblis„Pīlādzītis” un jauktā vokālā grupa „Vocalica”.
Austra Ķiņķere, Maiga Minčonoka, Silva Nordena

Valters Krauze, Silva Nordena, Ausma Zadovska, Agrita
Aleksejenoka

Ansamblis „Ķipariņi” – vad. Agrita Aleksejenoka

Senioru līnijdejotājas – grupa „Vēlziedes” –
vad. Dace Pobusa

80. gados pasākumi ieguva vērienu – Jaunpilī koncertēja „Credo”, „Turaidas roze”, „Bumerangs” un citi. Zāle vienmēr bija pilna
skatītāju. Kolektīvi skatēs ieguva augstus rezultātus, tika izvirzīti uz
Republikas skatēm. Izveidojās jauni kolektīvi – kapella Jāņa Lejiņa
vadībā, bērnu dramatiskais kolektīvs Silvas Nordenas vadībā un estrādes ansamblis „Gamma”, kas spēlēja balles gan Jaunpilī, gan citur.
Septiņdesmitajos gados dibinātais Jaunpils pūtēju orķestris aktīvi
turpināja savu darbību, piedaloties dažādos kultūras pasākumos un
skatēs.

Laiki iet un
mainās, bet kultūras nama būtība
nemainās. Tā ir
satikšanās
vieta
skatītājiem, klausītājiem ar dejotājiem, dziedātājiem un teātra spēlētājiem. Pateicoties
skatītāju, klausītāju smaidiem, aplausiem, kultūras nama darbiniekiem un pašdarbniekiem ir iedvesma, emocijas un radīšanas prieks.
Pateicībā divām uzticīgākajām pasākuma apmeklētājām kultūras nama vadītāja Silva Nordena izsniedza beztermiņa ieejas kartes
Jaunpils kultūras nama pasākumiem Austrai Ķinķerei un Maigai
Minčonokai. Šis bija negaidīts un saviļņojošs brīdis gan abām apmeklētājām, gan skatītājiem.

Valters Krauze
un Ērika Bogataja
1986. gadā, Ausmai
Zadovskai
ieņemot
godpilno arodbiedrības
vadītājas amatu, par
kultūras nama direktori kļūst Silva Nordena.
Gadu viņai palīdz Ērika Bogataja, kura pēc
vakara vadītāja Valtera
Krauzes lūguma diriģēja Jaunpils kultūras nama jubilejas pasākuma
apmeklētāju kori, kuri nodziedāja „Daudz baltu dieniņu” par godu
kultūras nama jubilejai.
Gadu vēlāk par mākslinieciskās daļas vadītāju sāka strādāt Inga
Siliņa, kura vadīja bērnu dramatisko kolektīvu un organizēja pasākumus bērniem – „Jaunpils princesīte”, „Superpuika”, „Superraganiņa””.

Jauniešu deju kolektīvs „Atsperīte” – vad. Žanna Kļava
Tik pat nemanot kā pagājuši 40 gadi, pagāja laiks arī jubilejas pasākumā. Ar dziesmu „Sanāciet, sadziediet un sasadancojiet” noslēdzās pasākuma koncertprogramma, kurai sekoja Jaunpils kultūras
nama vadītājas Silvas Nordenas pateicības vārdi.
Liels paldies par darboties prieku un dalību kultūras nama jubilejas pasākumā tika teikts pašdarbības kolektīviem un viņu vadītājiem: Jaunpils korim un vad. Lāsmai Pommerei un Ārijam Ādamsonam, jauniešu deju kolektīvam „Atsperīte” un vad. Žannai Kļavai,
vidējās paaudzes deju kolektīvam „Jaunpils” un vad. Jānim Liepiņam,
līnijdeju kolektīvam „Vēlziedes” un vad. Dacei Pobusai, bērnu
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Sākam veidot Pīlādžu parku Jaunpilī
Jaunpils kultūras
Jaunpils iedzīvotāju moto – „Mana Jaunpils – manas
2013. gada pavasarī, piesakot savu ieceri Latvijas pašvaldīnama 40 gadu jubileja mājas”,
un savas mājas ir jāsargā. Vadoties pēc mūsu senču bu savienības projektam „Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes
tradīcijām, to vislabāk palīdz sargāt pīlādzis, kas mitoloģijā mežam’’, tika gūts finansiāls atbalsts. Šīs jaunās ieceres prak
pazīstams kā mājas sargs, mošķu padzinējs, zibens spēriena tisko pusi – pīlādžu stādīšanu veiks šī gada 12. klases absolansamblim „Ķipariņi”, senioru ansamblim „Pīlādzītis” un
vad. Agritai Aleksejenokai, Jaunpils audēju pulciņam un
vad. Velgai Pavlovskai.

novērsējs. Senāk pīlādzi stādīja mājas pagalmā, tā zarus kāra
pie ieejas namā un izmantoja dažādos rituālos, pielietoja laika vērošanā, prognozēšanā, lauksaimniecības darbu plānošanā.

Pīlādzis, kas tiek dēvēts arī par pīlēģi, puceni, saldok
sni, sērmūsli, sērmūksli, cārmyušku, nenoliedzami, savas
dekorativitātes dēļ, ir viens no ievērojamākajiem kokaugiem. Rudenī ar krāsainām ogām un salnas iekrāsotām lapām, tas ir īpaši daiļš, tādēļ rosina uz tuvāku iepazīšanos
ar sevi.
Mūsu novadā regulāri notiek vides labiekārtošanas darbi,
veicot parku un citu stādījumu rekonstrukciju, kā arī iekopto
un izveidoto teritoriju uzturēšanu.
Rudīte Poča, Dace Pobusa, Lāsma Pommere, Ārijs Ādamsons, Jānis Liepiņš, Žanna Kļava, Velga Pavlovska, Agrita
Aleksejenoka, Ligita Gintere un visi koncerta dalībnieki
Jubilejas ir arī laiks, kad pateikt paldies par atbalstu, izpalīdzību sadarbības partneriem un īpašiem cilvēkiem: Jaunpils novada
domei un Ligitai Ginterei personīgi, Tukuma novada Kultūras metodiķei Rudītei Počai, Aināram Plezerim, Kasparam Sīmanim un
Guntai Bondarei.
Papildinot pasākumā izskanējušo, pateicība par sadarbību un
atbalstu tiek teikta p/a „Jaunpils” direktorei Daigai Osītei un darbiniekiem, t.sk Jaunpils muzeja darbiniecēm, Jaunpils bibliotekārei
Ingai Papendikai, SIA „Jaunpils pils” darbiniekiem, A/S „Jaunpils
pienotavai”, MC DUS „Jaunpils”, Jaunpils vidusskolas kolektīvam,
Tatjanai un Agrim Smelteriem, Nellijai Tumšajai.
Liels paldies visiem sveicējiem par sirsnīgajiem vārdiem, skaistajiem ziediem un dāvanām!
Novēlam visiem jauku, siltu un piedzīvojumiem bagātu vasaru,
dejotājiem un dziedātājiem gūt patiesas emocijas Dziesmu un deju
svētkos Rīgā!
Informāciju sagatavoja:
Kultūras nama vadītāja Silva Nordena
Kultūras pasākumu organizatore Inga Krūtaine
Foto: Rūta Mantiņa, Kultūras koledžas studente

venti 13. jūnijā.

Latvijas pašvaldību savienība īsteno projektu „Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam’’, nodrošinot Meža dienu 2013
pasākumu norisi 49 Latvijas novados un pilsētās visos Latvijas
reģionos. Projektu finansē Meža attīstības fonds.
Latvijas sabiedrība Meža dienās 2013 tiek aicināta turpināt
aizsākto tradīciju – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīt jaunas aktīva
dzīvesveida veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un
pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu. Moto: „Kopā
nākotnes mežam!”.

Šā gada Jaunpils Iedzīvotāju forumā izskanēja vēlme, kuru
gatavi īstenot paši iedzīvotāji – veidot jaunus stādījumus. Jau
vairākus gadus pašvaldībā tika „auklēta” iecere izveidot Jaunpils centrā Pīlādžu parku, kurā tiktu stādīti dažādu šķirņu
pīlādži. 2012. gadā šim nākotnes parkam tika iekārtota vieta – neizmantoto mazdārziņu vietā pie Lubu šķūņa nolīdzināta teritorija un iesēta zāle.

Konkurss „Darām paši”
Jau 3. gadu Jaunpils novada pašvaldība organizē 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 500,00, biedrības līdzfinansējums 20% no projekta izmaksām.
Šogad tika iesniegti 12 projektu pieteikumi. Vērtēšanas komisija veica projektu izvērtēšanu, tās rezultātā ar 4 biedrībām šobrīd notiek līgumu slēgšana, 1 pieteikums tika noraidīts, jo neatbilda Nolikuma nosacījumam, ka projekta
pieteikumu drīkst iesnieg biedrība, pārējām biedrībām jāveic dažu papildus dokumentu iesniegšana, vai projektu detaļu
precizēšana, tad arī tiks pieņemts galīgais komisijas lēmums.

Jaunpils kultūras ziņas
Ziedu mēnesis – jūnijs
Pirmais vasaras mēnesis tiek uzskatīts par ziedu mēnesi – dabā viss aug, pieņemas spēkā un reibinoši smaržo. Puķu pļavas
vilināt vilina un domas nodarbina skaistais Jāņu laiks – no 21. jūnija līdz 25. jūnijam. Tās ir vasaras saulgriežu, bagātu tradīciju
un gada gaišākā mēneša gaišākās dienas.
Jau pirms Jāņu laika līdz Vītu dienai – 15. jūnijam visiem sēju darbiem ir jābūt pabeigtiem.
27. jūnijā saskaņā ar latviešu tautas ticējumu ir Septiņu gulētāju diena, kad ir iespējams prognozēt
turpmāko laiku. Ticējums vēsta, kāds laiks Septiņos gulētājos, tāds tas būs septiņas nedēļas. Ja spīd saule –
tā spīdēs septiņas dienas no vietas. Ja līst lietus – līs septiņas dienas no vietas, un, ja tad nepārstās, tad līs
vēl septiņas nedēļas.
Vasaras saulgriežu noslēgums
ir Pētera diena (saukta arī par
Lapu, Pērkona jeb Zibens dienu) – 29. jūnijā, kad saule pēc
savas kulminācijas punkta sasniegšanas sāk slīdēt uz leju, arī
daba šajā laikā sasniegusi savu
krāšņumu.
Pētera dienu svinēja kā Jāņu
dienas atsvēti, kad līgodami visi
dodas pie kaimiņu Pēteriem.
Pēc šīs dienas līgodziesmas vairs
nedziedāja un ar šo dienu sākās
siena laiks.

22. jūnijā plkst. 21:00 svinēsim vasaras saulgriežus Kartavkalnos ar
folkloras kopu „Milzkalnieki”.
Līgo vakarā, 23. jūnijā, no plkst. 22:00 Jaunpils parkā lustīgi kopā līgosim LĪGO zaļumballe, kuru spēlēs Iecavas muzikants – Māris.
Jauni puiši, jaunas meitas,
Jāņa nakti neguliet,
Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine,
Tad rītā redzēsiet,
Kultūras pasākumu organizatore
Kā saulīte rotājās! (L.t.dz.)

Jaunpils parkā

Pasākumi un koncerti

Sagaidot Līgo svētkus, 21. jūnijā no plkst. 17:00 visi aicināti
uz Jāņu ielīgošanu Jaunpils pils
laukumā pie parādes durvīm.
Līgo koncertā piedalīsies: bērnu
dienas centrs „Zemenīte”, bērnu
deju kolektīvs „Kamolītis”, Līgotāju ansamblis, jautrie un draiskie spēlmaņi – Kaspars, Jānis un
Mārtiņš – „Trio no Rio-nē!”. Tradicionāli darbosies Līgo tirdziņš,
kurā pārdošanā būs dažādi Jāņu
sieri, alus, pīrāgi, vainagi un pušķi, krelles, cepures un dažādi
našķi. Līdzi ņemsim ziedus, zaļumus, smilgas, Jāņu zāles, saitītes – vainagu, pušķu un kreļļu
gatavošanai!

Piedalīsies:

bērnu dienas centrs „Zemenīte”, bērnu deju kolektīvs „Kamolītis”,
Līgotāju ansamblis, jautrie un draiskie spēlmaņi –
Kaspars, Jānis un Mārtiņš - „Trio no Rio-nē!”

Pārdošanā būs dažādi Jāņu sieri, alus, pīrāgi, vainagi un pušķi,
krelles, cepures un dažādi našķi
Pils pavāres ceps gardās pankūkas!
Līdzi ņemsim ziedus, zaļumus, smilgas, Jāņu zāles, saitītes –
vainagu, pušķu un kreļļu gatavošanai!

spēlēs
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Muzeja ziņas maijmēnesī
Zaļās krāsas Muzeju nakts aizvadīta
18. maijā jau devīto reizi visā Latvijā notika akcija „Muzeju nakts”. Zaļā
krāsa un mežs simbolizē harmoniju, atjaunotni, plašumu un svaigumu.
Izsakām pateicību visiem dalībniekiem par veiksmīgo Muzeju nakts norisi,
par kopīgi radīto noskaņu. Uz tikšanos Muzeju naktī 2014. gada 17. maijā, kuras
vadmotīvs būs saule un dzintars. Pasākuma norise fotogrāfijās apskatāma Jaunpils
muzeja ekspozīciju zālē un arī šajā laikraksta izdevumā. Īpašu pateicību izsakām:
Jaunpils novada domei; Folkloras kopai „Pudurs”;
Zentai un Uldim Plezeriem; Aivaram Miķelsonam;
Jaunpils bibliotēkai;
Jaunpils vidusskolas 1., 2.b, 3., 4.a klasei un
audzinātājām A. Bogatajai, T. Juzupai, A. Marčinkus, I. Skrickai;
Agnim Bušam; Gintai Mednei;
Jaunpils evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzei un
Jaunpils baznīcas atbalsta biedrībai;
Velgai Pavlovskai un audēju biedrībai „Dzīpars”;
Sandrai Zariņai un Jaunpils Pils kafejnīcas kolektīvam.
Lai sveicieni visiem, visiem, kas šo burvīgo silto vakaru pavadīja Jaunpils Pilī.

Jaunpils Vēstis
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Muzeja ziņas maijmēnesī
Mēneša glezna muzejā

Dāvinājumi muzejam

Jūnijā akcijas „Mēneša glezna” ietvaros pilskunga kabinetā apskatāma glezna, kurā redzams Jaunpils biedrības nams ar raksturīgu Jaunpils ainavu 20. gadsimta 30-tajos gados.
Gleznu muzejam dāvinājis Alberts Ante – bijušais Jaunpils lopkopības skolas audzēknis.

Lielformāta priekšmetu digitalizācija
Jaunpils muzejs izmantoja iespēju izmantot Kultūras informācijas sistēmas centra piedāvājuma projekta ietvaros digitalizēt lielformāta priekšmetus. Jaunpils muzejam tika digitalizēti
50 liela izmēra priekšmeti – diplomi, laikraksti, zīmējumi, zemes izpirkšanas līgumi un kartes. Priekšmetu digitalizācija notika NMKK projekta ietvaros, aktivitātē „Nacionālo muzeju
krājuma lielformāta priekšmetu digitalizācija”.

Jaunpils muzeja krājumā nonākušas īpašas ar Jaunpils novadu saistītas vēsturiskās liecības.
Bijušais jaunpilnieks Ivars Brants muzejam līdz ar savu dzīves stāstu uzticējis dokumentālas liecības par Tautas frontes veidošanu Jaunpilī. Šobrīd esam sagatavojušas dokumentālu
aprakstu par šo notikumu un iesniegušas grāmatas „Cerētais un sasniegtais” veidotājiem.
Grāmatā būs apkopota informācija par Tautas frontes veidošanu bijušajā Tukuma rajonā. Šobrīd šo informāciju var izlasīt biedrības „Vēsturiskā atmiņa” mājas lapā. Grāmatas atklāšanas
svētki iecerēti 16. septembrī, dienā, kad pirms 25 gadiem notika Tautas frontes dibināšanas
sapulce Tukumā.
Informāciju sagatavoja
Ligija Rutka,
Jaunpils muzeja vadītāja

Viesatu kultūras namā
 12. maijā Viesatu amatierteātris „Pupuķis’’ ar režisori Anetu Rulli piedalījās Tukuma starpnovadu amatierteātru skatē
‘’Spēlmaņu laiks 2013’’. Amatierteātris „Pupuķis’’ rādīja M. Zālītes darbu „Lāčplēsis’’. Skatē kolektīvs piedalījās pirmo reizi.
Kolektīvs ieguva 2. pakāpi un saņēma arī titulu „Labākā debija’’.

 14. maijā Viesatu kultūras namā notika Mātes dienas pasākums, kurā ar saviem priekšnesumiem māmiņas priecēja
mazie dalībnieki.

 23. jūnijā plkst. 20.00 Viesatu Birzītē koncerts „Sietiņš ar Sietiņieni Līgo!’’ Pēc koncerta –
Latviešu zelta dziesmas dīdžeja Jāņa ritmos!
Visi mīļi gaidīti līgot kopā ar Sietiņu un Sietiņieni!
Jāņa bērni satecēja
Zaļas birzes maliņā –
Te uguņi, tur uguņi
Jāņa dziesma atskanēja.
Priecīgus Līgo svētkus!
Viesatu kultūras nama vadītāja
Agita Kalviņa

 24. maijā Viesatu kultūras nama kolektīvs
„Rotaļnieki’’
piedalījās
Festivālā
„Dziesmu un deju lietus Irlavā’’

Konkurss
„Skaista mana sēta” – 2013
Sakopta vide – pamats stabilai nākotnei.
Jaunpils novada dome sadarbībā ar Jaunpils dārzkopības biedrību aicina Jaunpils novada skaistāko sētu un dārzu kopējus pieteikties konkursam
„Skaista mana sēta” – 2013. Dalību konkursā var pieteikt sētas īpašnieks
vai cita persona ar īpašnieka atļauju.
Kā jau katru gadu atsevišķi vērtēs individuālās mājas, lauku sētas, daudzdzīvokļu mājas un iestādes un organizācijas. Vērtēšana notiks līdz 20. septembrim. Konkursa laureātu sveikšana notiks konkursa noslēgumā – rudenī. Pieteikties konkursam var: pie Dzidras Krastiņas tel. 29199878, Zentas
Plezeres – tel. 26342462, Birutas Šteinas – tel. 28369562, kā arī pie Dzintras
Augules, Vijas Zīvertes vai Elgas Valaines.
Jaunpils dārzkopības biedrība,
Jaunpils novada dome

Jaunpils novada dārzu svētki –
ceļojums pa novada skaistākajiem dārziem –
25. jūlijā
Aicinām novada iedzīvotājus, kaimiņus un visus interesentus uz ceļojumu
pa Jaunpils novada skaistākajiem dārziem
Jau otro gadu pēc kārtas šogad notiks Jaunpils novada dārzu svētki, kas šajā gadā iekrīt 25. jūlijā.
Apciemosim un apskatīsim vairākas novada skaistākās sētas.
Ja vēlies būt Jaunpils novada dārza svētku dalībnieks, līdz 20. jūlijam jāpiesakās un jāsamaksā
dalības maksa – Ls 5,00. Pasākuma laikā tiks nodrošināts autobuss, kā arī pusdienas. Pieteikties
un samaksāt dalības maksu var pie: Zentas Plezeres – tel. 26342462, Silvijas Lāces – pensionāru
biedrības telpās: trešdienās no 10.00–12.00, Birutas Šteinas – tel. 28369562, Dzidras Krastiņas –
tel. 29199878.
Jaunpils dārzkopības biedrība,
Jaunpils novada dome
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Sekojiet Dievam kā Viņa mīļie bērni un dzīvojiet mīlestībā, Kā Kristus Jūs ir mīlējis un mūsu labā sevi nodevis
Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu.
Efez. 5:1

Jaunpils evaņģēliski
luteriskās draudzes ziņas
 Sadarbībā ar Jaunpils muzeju, 18. maijā
Muzeju nakts ietvaros,
atvērta bija arī baznīca. Šoreiz apmeklētāji
varēja aplūkot jau restaurētās altāra detaļas.
Ienākt pakavēties aicināja sadegtās sveces
un skaistā mūzika. Virs
apsīdas telpas projicētais Zlēku baznīcas
altāra attēls rādīja,
cik krāšņi būs arī pie
mums, kad restaurācija būs pabeigta.

Zane Sapnova, draudzes locekle

 Maija pirmās dienas Jaunpils draudzē bija rosības pilnas.
Draudzes ļaudis čakli strādāja gan baznīcā, gan tās apkārtnē, lai
godam sagaidītu nozīmīgus svētkus – 4. maiju. Šī diena bija trīskārt svētīga: Latvijas valsts svētki, mācītāja dzimšanas diena un
divu laimīgu cilvēku laulības ceremonijas diena.

Cienījamie
daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji!
Informējam, ka līdz 27. jūnijam ir jānoslēdz līgums ar sadzīves atkritumu savācēju SIA „Eco Baltia vide”. Ar katru daudzdzīvokļu māju
tiks noslēgts viens līgums, kuru jāparaksta mājas apsaimniekošanas
biedrības valdes priekšsēdētājam/loceklim vai ar daudzdzīvokļu mājas
īpašnieku lēmumu pilnvarotai personai. To daudzdzīvokļu māju vietā, kuras līdz 27. jūnijam nebūs vienojušās par atbildīgo personu, pašvaldība uzdos līgumu slēgt pašvaldības SIA „Jaunpils KS”, kas pārejas
periodā, līdz paši daudzdzīvokļu mājas īpašnieki izveidos savu apsaimniekošanas biedrību, veiks mājas apsaimniekošanu, tostarp naudas iekasēšanu par atkritumu izvešanu. Ņemot vērā, ka SIA „Jaunpils KS” ir
spiesti izveidot apsaimniekošanas nodaļu un paredzēt administratīvās
izmaksas apsaimniekošanas pienākumu veikšanai, daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku maksa par apsaimniekošanu būs par aptuveni
30% augstāka nekā, ja šos pienākumus veiktu paši mājas iedzīvotāji, kā
to paredz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. panta 1. daļa nosaka,
ka Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšana (tajā skaitā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītu lēmumu pieņemšana, darījumu
slēgšana) ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6. pantā 1. un 2. daļā norādītas Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības:
(1) Dzīvojamās mājas pārvaldīšana ietver:
1) obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības;
2) citas pārvaldīšanas darbības.
(2) Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ir šādas:
1) dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) (turpmāk —
uzturēšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām:
a) dzīvojamās mājas sanitārā apkope,
b) apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas nodrošināšana, kā arī sadzīves atkritumu izvešana,
c) dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts,
d) dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes
nodrošināšana,
e) dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību
izpildes nodrošināšana;
2) pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība, tajā
skaitā:
a) pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo
pasākumu plāna, sagatavošana,
b) attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana,
c) finanšu uzskaites organizēšana;
3) dzīvojamās mājas lietas (turpmāk – mājas lieta) vešana;
4) līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku;
5) informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.
Savukārt, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 9. pants nosaka
Dzīvojamās mājas īpašnieka atbildību:
Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, tajā skaitā par šā likuma 6. panta otrās daļas noteikumu nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, dzīvojamās mājas īpašnieks atbild likumā noteiktajā kārtībā.
Cienījamie iedzīvotāji, aicinām Jūs būt apzinīgiem daud zdzīvokļu
mājas īpašniekiem un uzsākt mājas apsaimniekošanas biedrību veidošanu! Ja Jums ir nepieciešams padoms biedrību izveidei, iesakām
kontaktēties ar jau esošajām māju apsaimniekošanas biedrībām, kuras
ir labās prakses piemērs un jau ilgstoši veiksmīgi darbojas vai uzsāk
darboties:
„Optimisti” (daudzdzīvokļu māja „Dzīles”) – valdes priekšsēdētājs
Raivo Altenburgs;
„Krastmaļi” – valdes priekšsēdētāja Dzidra Krastiņa;
„Tērces” – valdes priekšsēdētājs Guntis Šulcs;
„Vējiņi-Aizvēji” – valdes priekšsēdētāja Līga Andreca.
Jaunpils novada dome

Paziņojums par izsoli

 5. maija svētdienas rīts atausa gaišs, silts, saulains. Pie mums
baznīcā ieradās viesi no Džūkstes, Lestenes, Slokas, Tukuma,
Sēmes u.c. Viesu vidū mācītāja Jāņa Saulītes ģimene un draugi.
Baznīcas zvanam skanot, Liepājas diacēzes bīskaps Pāvils Brūvers ieveda Jaunpils baznīcā mācītāju Jāni Saulīti viņa iesvētīšanas
dievkalpojumā, kalpošanai Jaunpils, Džūkstes un Lestenes draudzēs. Vienmēr ar smaidu un labvēlību pretimnākošais mācītājs Jānis Saulīte kā personība iemīļots daudzās draudzēs, jau otro gadu
arī Jaunpilī. Pēc svētbrīža bija skaisti ziedi un apsveikumi. Noslēgumā sadraudzība pie tējas un kafijas tases, mielojoties ar Oskara
Niedres uzņēmuma cienastu un Maigas Minčonokas ceptajām
tortēm. Sirsnīgās sarunās varējām patērzēt ar kaimiņiem.
Jaunpils baznīcā kopš 4. maija var apskatīt mācītāja Jāņa Saulītes zīmētos mākslas darbus. Novēlam mācītājam labu veselību un
Dieva svētību kalpošanā, lai viņa darbs vairotu Jaunpils ļaudīm
svētuma izjūtu un sauli sirdī.
Mirdza Ķergalve

2013. gada 26. jūnijā, plkst. 11:00, zvērinātas tiesu izpildītājas Jolantas Boļšakovas prakses vietā Pils ielā 14, Tukumā, Tukuma novadā, notiks pirmā izsole, kurā tiks pārdots dzīvokļa īpašums „Rosmes”-14,
Jaunpils, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā. Nekustamais īpašums
ir divistabu dzīvoklis, kas izvietots pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā, reģistrēts Jaunpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 288-14 ar kadastra Nr. 9056 900 0223, ar kopējo platību
44.7 kv.m, ar kopējiem inženiertīkliem un piederumiem, kā arī pie
dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 447/8314 domājamo daļu
no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums 1800.00 Ls. Nekustamā īpašuma solīšana sākas no novērtējuma.
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Jolantas Boļšakovas, reģ. Nr. 21056511081, depozīta kontā
LV96TREL9199086001000, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma
summas, t.i., 180.00 Ls. Maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums lietā Nr. 54-C3.1/2012. Maksājumu veikt vismaz divas darba dienas pirms izsoles. Ja Jūsu iemaksātais nodrošinājums vēl nav ieskaitīts
depozīta kontā, Jums var tikt liegta iespēja piedalīties solīšanā. Tālrunis
uzziņām 63125048.
Informācija sagatavota balstoties uz Latvijas Republikas oficiālā izdevuma „Latvijas vēstnesis” laidienā Nr. 96 (2013. gada 21. maijs) publicēto paziņojumu.

Apsveikumi
Kā ziedam plaukt –
Pa ziedlapai
Sevi atvērt
Un tad –
Visā skaistumā –
Krāsas un smaržas,
Savu Dvēseli
Izrādīt.
No ziedēšanas
Nenobīties –
Caur gadiem
To saglabāt.
Ikreiz no jauna
Uzziedēt,
Bet ziedēt!
/B. Debeļska/

Jaunpils novada dome sveic
jūnija jubilārus
nozīmīgās jubilejās!

Martu Grīnfeldi, Andri Kauliņu,
Nikolaju Kononovu, Ainaru Krīgertu,
Jāni Missu, Jāni Šaripo, Daci Antoni,
Baibu Sleini, Vinetu Melderi,
Skaidrīti Sakali, Uldi Dātavu,
Arvīdu Dūzi, Edvīnu Gožu,
Mildu Grīnbaumu, Eiženiju Grīnfeldi,
Ernu Krūtaini, Mirdzu Lapiņu,
Skaidrīti Matlavu, Ritu Petersoni,
Žani Rubi, Lūciju Šmeili, Lidiju Treimani!
Ozols čaukst, ozols čaukst;
Kas ozolu čaukstināja?
Krustatēvs, krustamāte
Krustadēlam slotu griež.
/Latv. tautasdz./
Jaunpils novada dome novēl izturību
un pacietību vecākiem audzinot jaundzimušos:
Krišjāni Amatnieku, Kārli Silu, Līnu Valkausku!
Šodien saule, šodien saule,
Šodien saules vajadzēja:
Lai spīdēja, lai sildīja,
Kopā mūžu dzīvojot.
/Latv. tautasdz./
Jaunpils novada dome sveic jaunlaulātos:
Leldi Kronbergu un Oskaru Silu,
Sintiju Bruzinsku un Kasparu Janovski,
Kasparu Pelčeru un Lauru Bikavu,
Ilzi Lopuhu un Edgaru Kabanovu,
Lauru Rožkalni un Valdi Valtu Ozolu!

Sludinājums
Pārdodu 2 istabu dzīvokli Jaunpils centrā. Cena –
Ls 3500. Telefons 20371999.

Lūdzjūtības
Es aizeju tai gaismā,
Kur tālāk nav, kur iet...
/I. Ziedonis/

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem pēdējā gaitā pavadot
Gunāru Putniņu, Mariju Jēkabsoni.
No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem, Mariju Jēkabsoni pēdējā gaitā pavadot.
Jaunpils novada domes sekretāre Žanete Barone

Viena mūža ir par maz!
Viena mūža nav vēl gana
Visu sasniegt, veidot, post,–
Šajā dzīvē sirdij manai
Desmit mūžu gribētos!
/Alfrēds Krūklis/

Pensionāru biedrība „Jaunpils” izsaka dziļu līdzjūtību piederīgajiem mūsu biedrības biedru Gunāru Putniņu, mūžībā aizvadot.
Tavas rokas caur mūžību jūtu,
Tavas rūpes joprojām man klāt…
		
/K. Apškrūma/

Izsakām līdzjūtību Mārītei Mežsargai tēvu
mūžībā pavadot.

Jaunpils vidusskolas kolēģi

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem,
Mariju Jēkabsoni mūžības ceļos pavadot.
Jaunpils vidusskolas kolēģi

Jaunpils novada domes izdevums. Atbildīgā par izdevumu Inga Papendika, t. 63182195. Talsu tipogrāfijas izpildījums. Pas. nr. 1415. Metiens 950 eks.

