
2013. gada 
maijs

•	Dome	apstiprināja	SIA	„Jaunpils	Pils”,	PSIA	„Jaunpils	KS”	un	
Jaunpils	novada	domes	gada	pārskatus	2012.	gadam.		

•	Sakarā	 ar	 SIA	 „Jaunpils	 Pils”	 ieguldījumiem	pašvaldības	 īpa-
šumā	 „Pils”,	 Dome	 uzņēmumam	 dzēsa	 nomas	 maksas	 parādu	
Ls 1805,98	apmērā.

Dome	finansēs	2013.	gada	27.	aprīļa	Lielajā	talkā	savākto	atkri-
tumu	ievešana	poligonā	Ls	17,70	par	1	tonnu,	atkritumu	transpor-
tēšanu	Ls	30,25		par	1	stundu	un	Ls	0,30		par	1	km	un	lielgabarīta	
atkritumu	izvešana	Ls	11,86	par	1	m3	.	

Dome	 Biedrību	 RAC	 „Rats”	 nodrošinās	 ar	 pašvaldības	 līdzfi-
nansējumu	LVL	300,00	apmērā	projekta	„Virtuve	vieno	paaudzes	”,	
kurš	tiks	iesniegts	Borisa	un	Ināras	Teterevu	fonda	programmas	at-
klātajā	konkursā	„Nāc	un	dari!	Tu	vari!”.	Projekta	ietvaros	Biedrība	
Jaunpils	RAC	„Rats”	pretendēs	uz	finansējuma	saņemšanu,	lai	telpu	
Nr.	17	„Jaunkalnos”,	aprīkojot		ar	virtuvei	piemērotām	mēbelēm	un	
inventāru,	turpmāk	varētu	izmantot	nodarbībām,	kuras	saistītas	ar	
dažāda	veida	ēdiena	gatavošanas	apmācību:

–	īstenojot	veselīga	dzīvesveida	popularizēšanu;
–	apmācot	sociālā	riska	ģimenēm	ēst	gatavošanas	prasmes;
–	veicinot	paaudžu	sadarbību,	t.i.	seniori	–jaunieši.
•	Dome	 Pensionāru	 biedrību	 „Jaunpils”	 nodrošinās	 ar	 pašval-

dības	līdzfinansējumu	LVL	450,00		apmērā	projekta	„Mūžu	dzīvo,	
mūžu	mācies”,	kurš	atbalstīts	Borisa	un	Ināras	Teterevu	fonda	prog-
rammas	atklātajā	konkursā	„Nāc	un	dari!	Tu	vari!”.	

Projekta	aktivitātes:
–	seminārs	–	lekcija	par	iespējām	izmantot	valsts	apmaksāto	ve-

selības	aprūpi;
–	seminārs	–	lekcija	par	alternatīvās	medicīnas	izmantošanas	ie-

spējām	veselības	saglabāšanā;	
–	veselības	uzlabojošu	vingrojumu	apmācības	kurss;
–	apmācības	foto	un	datortehnoloģijas	pamatprasmēs;
–	apmācības	kurss	par	mūžizglītības	veicināšanu		pirmspensijas	

un	pensijas	vecumā;
–	pieredzes	apmaiņas	brauciens	–	ekskursija	pie	Lubānas	pensio-

nāru	biedrības	„Cerība”;
–	izgatavots	pensionāru	biedrības	„Jaunpils”	buklets.

•	Dome iesniegs	projekta	pieteikumu	„Jauna sporta inventāra 
iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai Jaun-
pils vidusskolā” izvērtēšanai.	Nodrošinās	 pašvaldības	 līdzfinan-
sējumu	50%	,	t.i.	Ls	1492.07	(viens	tūkstotis	četri	simti	deviņdes-
mit	divi	lati	7	santīmi)	ar	PVN	21%.	Projekta	ietvaros	iegādāsies:	
barjeras,	latiņas,	augstlēkšanas	auklas,	kombinējamie	konusi,	lode,	
florbola	 nūjas,	 un	 vārti,	 badmintona	 reketes	 un	 volāni,	 krikets,	
līdzsvara	 bumbas,	 „izpletnis”	 stājas	 attīstībai,	 augstlēkšanas	 	 pa-
klājs	un	statīva	komplekts,	pārvietojamais		āra	volejbola	laukums,	
šķēršļu	josla.

•	Domes	priekšsēdētāju	Ligitu	Ginteri		deleģēja		dalībai	projekta	
„Eiropas	pilsoņi”	(Being	European)	ietvaros	organizētajā	seminārā,	
kas	notiks	Godeni	(Rumānijā)	no	2013.	gada	7.–10.	maijam.	Ar	se-
mināru	saistītos	transporta	un	nakšņošanas	izdevumus	sedz	LPS	no	
projekta	finansējuma	līdzekļiem.	

•	Pašvaldības		autonomo	funkciju	nodrošināšanai,	iegādāsies	jau-
nu	(līdz	30	pasažieru	vietām)	autobusu,	summā	līdz	EURO	100000,	
kā	pirmo	iemaksu	izmantojot	esošo	autobusu	Isuzu	Turguoise.	Ie-
pirkumu	komisija	veiks	LR	normatīvajiem		aktiem	atbilstošu	iepir-
kuma	procedūru.

•	Apstiprināja	Saistošo	noteikumus	Nr.	6	„Par	tirdzniecības	kār-
tību	Jaunpils	novadā”.	Saistošos	noteikumus	elektroniskā	veidā	no-
sūtīs	Vides	aizsardzības	un	reģionālās	attīstības	ministrijai.	Saistošie	
noteikumi	stāsies	spēkā	nākamajā	dienā		pēc	to	publicēšanas		laik-
rakstā	„Jaunpils	Vēstis”.

•	Apstiprināja		Saistošos	noteikumu	Nr.	7	„Par	koku	ciršanu	ār-
pus	meža	Jaunpils		novada	administratīvajā	teritorijā”.	Saistošos	no-
teikumus	elektroniskā	veidā	nosūtīt	Vides	aizsardzības	un	reģionā-
lās	attīstības	ministrijai.		Saistošie	noteikumi	stāsies	spēkā	nākamajā	
dienā		pēc	to	publicēšanas		laikrakstā		„Jaunpils	Vēstis”.

•	Apstiprināja	Nolikumu	Nr.	6	„Par	administratīvo	aktu	strīdus	
komisiju”.

•	Apstiprināja	Nolikumu	Nr.	7	”Par	Jaunpils	novada	pašvaldības	
policiju”.

•	Atļāva	NĪVKR	 informācijas	 sistēmā	 reģistrēt	 zemes	 vienības	
daļas	 nekustamajā	 īpašumā	 „Ķimsīši”	 divās	 zemes	 vienībās,	 īpa-

šuma	zemes	kadastra	numurs	90560040009,	saskaņā	ar	2012.	gada	
5. decembrī	noslēgto	zemes	nomas	līgumu.		

•	Atļāva	NĪVKR	 informācijas	 sistēmā	 reģistrēt	 zemes	 vienības	
daļu	nekustamajā	īpašumā	„Vecmūrnieki”,	īpašuma	zemes	kadastra	
numurs	90560070049,	zemes	vienībā	ar	zemes	kadastra	apzīmēju-
mu	90560070049	saskaņā	ar	2012.	gada	5.	decembrī	noslēgto	zemes	
nomas	līgumu.

•	Atbalstīs	alianses	„Newcastles	of	the	Vorld”	pašreizējo	koordi-
natoru	Ņūkāslā	pie	Tainas	 ierosinājumu	par	nepilna	 laika	koordi-
natora	 amata	 vietas	 izveidošanu.	 Finansiāli	 atbalstīs	 koordinatora		
uzturēšanas	izmaksas	atbilstoši	mazo	Ņūkāslu	iedzīvotāju	skaitam.

•	Konceptuāli	 atbalstīja	 pašvaldību	kapitālsabiedrības	 SIA	 „Tu-
kuma	 slimnīca”	 projekta	 „Energoefektivitātes	 paaugstināšana	 SIA	
„Tukuma	slimnīca”	bērnu	–	terapijas	nodaļās”	realizāciju.	Nolēma	
paredzēt	2013.	gada	un	2014.	gada	budžetā	līdzfinansējumu,	atbil-
stoši	pašvaldības	īpašuma	daļām,	Projekta	ieviešanu	organizēs	SIA	
„Tukuma	slimnīca”.

Ar domes sēdes lēmumiem izvērstā veidā var iepazīties 
Jaunpils novada mājas lapā www.jaunpils.lv

Ita Lapsa, Kancelejas vadītāja 

2013. gada 18. maijā 
būsiet gaidīti ikgadējā Muzeju nakts pasākumā, 

kuru vieno moto „ZAĻĀ KRĀSA – MEŽS”

Jaunpils muzejs
šī pasākuma ietvaros sagatavojis programmu

          Kā mežā sauc… tā atskan muzejā
No 19.00 Ieskaņa 

Visiem labi, visiem labi
Mana tēva zemītē 
Viesu	 sagaidīšana,	 pasākumu	 atklāšana,	 sapazīšanās	 un	 uzdziedāšana	 kopā	 ar	

						folkloras	kopu.
No 19.30–24.00       Noskaņa  

	Jāņa	Streiča	izstāde	„Kur	basām	kājām”.	
	Pavasara	ziedu	prieks	sadarbībā	ar	Jaunpils	dārzkopības	biedrību.
	Aivara	Miķelsona	ežu	kolekcijas	izstāde.
	Bērni	zīmē	mežu.	Jaunpils	vidusskolas	bērnu	zīmējumi.
	Zaļā	stunda	bibliotēkā	pie	Meža	meitām.	
	Radošas	darbnīcas	un	aktivitātes	ar	līdzdarbošanos,	bērnu	sejiņu	apgleznošana**.	

20.00       Saskaņa 
Putnu	pētnieka	Agņa	Buša	stāsts	par	putniem,	mežiem	un	tajos	mītošajiem	brīnumiem.

21.40 Ekskursija	pa	pili	un	bruņinieku	pagrabiņu.
22.00      Izskaņa 

Izrāde	„Notekcaurule”	(par	smaržām	un	garšām).	JRT	aktieris	Varis	Piņķis	un	LNSO	
kontrabasists	un	komponists	Kristaps	Pētersons.

Muzeju naktī Jūs ciemos gaidīs
	No	19.00	–	būs	atvērta	Jaunpils	evaņģēliski	luteriskā	baznīca.
	No	19.30	–	biedrība	„Dzīpars”	izrādīs	Dziesmu	svētkiem	sagatavotos	darbus	biedrības	telpās.
	Gardas	šmores	varēs	baudīt	Pils	krodziņā	–	raidījuma	„Mūsdienu	Latvijas	garša”	2013.	gada	dalībnieks.	**
	Meža	zupa	pils	pagalmā.	**
	Mīksti	un	sabužināti	pēļi	viesus	gaidīs	viesnīcā.	Istabiņas	rezervēt	pa	telefonu	29442539.	**
** – par maksu

Aicinām piedalīties un līdzdarboties! Ieeja bez maksas 

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.

24.04.2013. Domes sēdē pieņemtie lēmumi
Novada sēde



Jaunpils Vēstis2

Saistošie noteikumi
APSTIPRINĀTS

Ar	Jaunpils	novada	domes	
2013.	gada	27.	marta

sēdes	Nr.	3,	lēmumu	Nr.	5

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
„Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 8 

„Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un 
pašvaldības pabalstiem””

Jaunpils	novadā	2013.	gada	27.	martā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 

ceturto un piekto daļu,  likuma „Par pašvaldībām“ 43. panta trešo daļu, Ministru 
kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai at-
sevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3 apakšpunktu, Ministru ka-
bineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 
43.1. un 43.2 apakšpunktu.

Izdarīt	Jaunpils	novada	2011.	gada	30.	novembra	Saistošajos	noteikumos	Nr. 8	
„Par	 Jaunpils	 novada	pašvaldības	 sociālo	 palīdzību	un	pašvaldības	 pabalstiem”	
(turpmāk	tekstā	–	Noteikumi)	šādu	grozījumu:

izteikt	Noteikumu	59.	punktu	šādā	redakcijā:
Pabalsts	bērna	uzturam	audžuģimenē	–	Ls	115,00.

NOLIKUMS  Nr. 6 
PAR ADMINISTRATĪVO AKTU STRĪDUS 

KOMISIJU
2013.	gada	24.		aprīlī

I.	VISPĀRĪGIE	JAUTĀJUMI
1.	 Jaunpils	 	 novada	Domes	 (turpmāk	–	Dome)	Administratīvo	 aktu	 strīdus	

komisiju	(turpmāk	–	Komisija)	izveido	ar	Domes	lēmumu	ne	mazāk	kā	trīs		cil-
vēku	sastāvā.

2.	Komisiju	vada	Domes	priekšsēdētājs.	
3.	Komisijas	sekretāra	pienākumus	veic	Domes	Kancelejas	vadītājs.	
4.	 Komisijas	 vadītājs	 komisijas	 darbā	 nepieciešamības	 gadījumā	 var	 papil-

dus	 piesaistīt	 pašvaldības	 administrācijas	 darbiniekus,	 juridisko	 pakalpojumu	
sniedzēju,	 	 pagastu	 pārvaldes	 vadītāju,	 ekspertus,	 kā	 arī	 konsultatīvos	 nolūkos	
nevalstisko	organizāciju	pārstāvjus,	pašvaldības	iedzīvotājus	un	citas	piemērotas	
personas.

5.	Komisija	izskata	iesniegumus,	kuros	iesniedzējs	apstrīd	pašvaldības	pado-
tībā	esošo	 institūciju	un	amatpersonu	 faktisko	rīcību	un	administratīvos	aktus,	
kurus	pieņēmusi:

5.1.	Dzīvokļu	komisija;
5.2.	Sociālais	dienests;
5.3.	Būvvalde;
5.5.	Jaunpils	vidusskola;
5.6.	Pašvaldības	policija;
5.7.	Nekustamo	īpašumu	vērtēšanas	komisija;
5.8.	Nekustamo	īpašumu	izsoles	komisija.	
6.	Komisija	lietas	izskata	saskaņā	ar	Administratīvā	procesa	likuma	normām,	

savā	darbībā	ievēro	Latvijas	Republikā	spēkā	esošos	normatīvos	aktus,	Domes	lē-
mumus,	pašvaldības	saistošos	noteikumus	un	šo	nolikumu.

II.	KOMISIJAS	DARBĪBA
7.	Komisija	ir	lemttiesīga,	ja	Komisijas	sēdē	piedalās	visi	komisijas	locekļi.	
8.	Komisijas	sēdi	sasauc	un	vada	Komisijas	priekšsēdētājs.	
9.	Komisijas	 sēdes	notiek	pēc	 vajadzības	 ar	nosacījumu,	ka	 administratīvais	

akts	vai	faktiskā	rīcība	tiek	izskatīti	mēneša	laikā	no	iesnieguma	saņemšanas	die-
nas.

10.	Komisijas		darba	tehnisko	apkalpošanu	veic	Komisijas	sekretārs.	Uz	Komi-
sijas	sēdi	uzaicina		tās	institūcijas	vadītāju	vai	amatpersonu,	kuras	izdotais	admi-
nistratīvais	akts	vai	faktiskā	rīcība	tiek	apstrīdēti	un	iesniedzēju,	ja	viņš	rakstiski	
lūdzis	piedalīties	komisijas	sēdē		vai		piedalīšanos	ierosinājis		vismaz	viens	komi-
sijas	loceklis.	

11.	Lietas	izskatīšana	Komisijas	sēdē	sākas	ar	Komisijas	koleģiālā	sastāva	pazi-
ņošanu.	Komisijas	priekšsēdētājs	paziņo,	kādu	lietu	izskatīs,	izskaidro	personām,	
kas	piedalās	 lietas	 izskatīšanā,	viņu	tiesības	un	pienākumus,	nolasa	 iesniegumu	
par	 apstrīdēto	administratīvo	aktu	vai	 faktisko	 rīcību.	Komisija	 sēdē	noklausās	
personu	paskaidrojumus,	kuras	piedalās	 lietas	 izskatīšanā,	 izskata	pierādījumus	
un	izlemj	lūgumus.

12.	Komisija,	izskatot	lietu,	noskaidro,	vai	apstrīdētais	administratīvais	akts	ir	
atceļams	pilnībā	vai	kādā	daļā,	atstājams	negrozīts,	vai	nepieciešams	izdot	satura	
ziņā	citādu	administratīvo	aktu.

13.	Lēmums	par	apstrīdēto	administratīvo	aktu	nedrīkst	būt	iesniedzēja	inte-
resēm	nelabvēlīgāks	nekā	 apstrīdētais	 administratīvais	 akts,	 izņemot	 gadījumu,	
kad	Komisija	konstatē,	ka	ir	pārkāptas	obligātās	materiālo	tiesību	normas	vai	pār-
kāptas	tādas	procesuālo	tiesību	normas,	kas	aizsargā	sabiedrības	intereses.

14.	 Ja	 persona	 apstrīd	 administratīvo	 aktu,	 prasot	 atlīdzināt	mantiskos	 zau-
dējumus	vai	personisko	kaitējumu,	arī	morālo	kaitējumu,	tad	par	to	lemj	Dome.

15.	Komisija	lēmumu	pieņem	ar	Komisijas	locekļu,	kas	piedalās	sēdē,	vienkār-
šu	balsu	vairākumu.	

16.	Komisijas	lēmumu	paraksta	Komisijas	priekšsēdētājs	un	sekretārs.
17.	Ja	tas	ir	iespējams,	Komisijas	lēmumu	personām,	kas	piedalās	lietas	izska-

tīšanā,	paziņo	tūlīt	pēc	lietas	izskatīšanas.		Lēmuma	izrakstu		Komisijas	sekretārs	
izsniedz	vai	nosūta	iesniedzējam	uz	tā	deklarēto	dzīvesvietu,	bet	juridiskām	per-
sonām	–	uz	 juridisko	adresi,	un	tai	 institūcijai	vai	amatpersonai,	kuras	 izdotais	
administratīvais	akts	tika	apstrīdēts.

18.	Komisijas	 lēmumu	var	pārsūdzēt	Administratīvās	rajona	tiesas	 tajā	 tiesu	
namā	pēc	pieteicēja	adreses	[fiziskā	persona	—	pēc	deklarētās	dzīvesvietas	adre-
ses,	papildu	adreses	(Dzīvesvietas	deklarēšanas	 likuma	izpratnē)	vai	nekustamā	
īpašuma	atrašanās	vietas,	juridiskā	persona	—	pēc	juridiskās	adreses].

19.	Izskatot	lietu	Komisijas	sēdē,	Komisijas	sekretārs	raksta	protokolu.	Proto-
kolu	paraksta	komisijas	priekšsēdētājs	un	sekretārs.

20.	Komisijas	dokumentu	glabāšanu	un	nodošanu	Domes	arhīvā	organizē	Ko-
misijas	sekretārs.

2013.	gada	24.	aprīlī
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. pan-

ta pirmās daļas 1. punktu Likuma „Par policiju” 19. panta pir-
mo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
12. punktu  21. panta pirmās daļas 8. punktu

I.	VISPĀRĪGIE	JAUTĀJUMI
1. Jaunpils	novada	pašvaldības	policija	(turpmāk	tekstā –	

Pašvaldības	 policija)	 ir	 Jaunpils	 novada	 domes	 (turpmāk	
tekstā	–	Dome)	izveidota	un	finansēta	sabiedriskās	kārtības	
uzturēšanas	 institūcija,	 kas	 atbilstoši	 Latvijas	 Republikas	
normatīvajos	aktos	noteiktajai	kompetencei		darbojas	Jaun-
pils	novada	administratīvajā	teritorijā,	ir	pakļauta	Domei	un	
darba	organizācijas	jautājumos	sadarbojas	ar	Valsts	policijas	
iestādēm	un	citām	valsts	un	pašvaldības	institūcijām.	

2. Pašvaldības	policija	darbojas	Jaunpils	novada	iedzīvo-
tāju	interesēs	ievērojot	likumību,	humānismu,	cilvēktiesības,	
sociālo	taisnību	un	atklātumu.	

3. Pašvaldības	policijas	darbības	tiesiskais	pamats	ir	Lat-
vijas	 Republikas	 Satversme,	 starptautiskie	 līgumi.	 Latvijas	
Republikas	normatīvie	akti	un	Domes	pieņemtie	lēmumi.

4.  Pašvaldības	 policija	 atbilstoši	 savai	 kompetencei	 veic	
likumpārkāpumu	preventīvos	pasākumus,	kas	saistīti	ar	sa-
biedriskās	kārtības	uzturēšanu,	vides	aizsargāšanu,	Jaunpils	
novada	iedzīvotāju,	pašvaldības,	uzņēmumu	un	organizāciju	
interešu	aizstāvēšanu.	

2.	PAŠVALDĪBAS	POLICIJAS	PIENĀKUMI
5.	Pašvaldības	policijai	atbilstoši	Latvijas	Republikas	nor-

matīvajos	aktos	noteiktajai	kompetencei	ir	šādi	pienākumi:	
5.1.	  kontrolēt	Domes	izdoto	saistošo	noteikumu	un	lē-

mumu,	kā	arī	Latvijas	Republikas	normatīvo	aktu,	par	kuru	
pārkāpšanu	paredzēta	administratīvā	atbildība,	izpildi,	atbil-
stoši	savai	kompetencei	piemērot	administratīvos	sodus;	

5.2. novērst	un	pārtraukt	sabiedriskās	kārtības	pārkāpu-
mus	patstāvīgi	vai	sadarbībā	ar	Valsts	policiju.	Sadarbojoties	
ar	Valsts	policiju,	Pašvaldības	policijas	darbiniekam	ir	sais-
toši	tās	darbinieku	norādījumi;	

5.3.  sniegt	 palīdzību	 amatpersonām,	 fiziskām	 un	 juri-
diskām	personām,	 kuras	 vēršas	 pēc	palīdzības	Pašvaldības	
policijā,	vai	tiek	traucēta	viņu	likumīgā	darbība	vai	drošība;	

5.4. atklāt	administratīvos	pārkāpumus,	meklēt	personas,	
kuras	izdarījušas	administratīvos	pārkāpumus,	veikt	preven-
tīvos	 pasākumus	 likumpārkāpumu	 novēršanā,	 nepiecieša-
mības	gadījumos	sadarbojoties	ar	Domi	vai	tās	uzdevumā	ar	
attiecīgām	kompetentām	institūcijām;	

5.5. saņemot	informāciju	par	to,	ka	tiek	gatavots	vai	ir	iz-
darīts	 likumpārkāpums,	 kura	 izskatīšana	 ir	Valsts	 policijas	
kompetencē,	veikt	nepieciešamos	pasākumus	tā	novēršanai,	
pārkāpēja	 aizturēšanai,	 notikuma	 vietas	 apsargāšanai;	 pa-
ziņot	par	 to	Tukuma	policijas	 iecirknim,	kā	arī	nodot	 tam	
likumpārkāpēju	un	attiecīgus	dokumentus	par	viņu;	

5.6. sniegt	neatliekamo	(t.	sk.	medicīnisko)	palīdzību	per-
sonām,	kuras	cietušas	 likumpārkāpuma	rezultātā,	nelaimes	
gadījumā	vai	atrodas	bezpalīdzības	stāvoklī,	kā	arī	nepilnga-
dīgām	personām,	kuras	palikušas	bez	vecāku	vai	aizbildņu	
uzraudzības	līdz	viņu	nodošanai	attiecīgām	institūcijām;	

5.7.  nodrošināt	 atrasto	 un	 Pašvaldības	 policijai	 nodoto	
dokumentu,	mantu,	 vērtspapīru	un	 cita	 veida	 īpašuma	 sa-
glabāšanu	 līdz	 to	 nodošanai	 īpašniekam	 vai	 kompetentai	
institūcijai;	

5.8.  apsargāt	un	konvojēt	personas,	kuras	 aizturētas	vai	
arestētas	par	administratīvajiem	pārkāpumiem;	

5.9. reģistrēt	informāciju	par	pārkāpumiem	un	personām,	
kuras	tos	izdarījušas,	kā	arī	pasākumus,	ko	saskaņā	ar	šo	in-
formāciju	 veikusi	 Pašvaldības	 policija.	 Pēc	 Valsts	 policijas	
vai	citu	kompetentu	institūciju	rakstiska	pieprasījuma	sniegt	
Pašvaldības	policijas	rīcībā	esošo	informāciju	un	materiālus	
par	pārkāpumiem	un	personām,	kuras	tos	izdarījušas;	

5.10.  veikt	 citus	Domes	 uzdotos	 uzdevumus,	 ja	 tie	 nav	
pretrunā	ar	likumu	„Par	policiju”	un	citiem	normatīvajiem	
aktiem.	

3. PAŠVALDĪBAS	POLICIJAS	TIESĪBAS
6.	Pašvaldības	policijai	atbilstoši	Latvijas	Republikas	nor-

matīvajos	aktos	noteiktajai	kompetencei,	ir	šādas	tiesības:	
6.1. pieprasīt,	 lai	persona	pārtrauc	likumpārkāpumu	vai	

citu	prettiesisku	rīcību,	kā	arī	Pašvaldības	policijas	darbinie-
ka	prasījuma	neizpildes	gadījumā,	pielietot	pret	likumpārkā-
pējiem	paredzētos	piespiedu	līdzekļus;	

6.2. pārbaudīt	personām,	kuras	tiek	turētas	aizdomās	par	
likumpārkāpumu	 izdarīšanu,	 personu	 apliecinošus	 doku-
mentus,	kā	arī	citus	dokumentus,	kas	nepieciešami	to	tiesību	
normu	ievērošanas	pārbaudei,	kuru	izpildes	kontrole	un	uz-
raudzība	uzdota	Pašvaldības	policijai;	

6.3. izsaukt	uz	Pašvaldības	policijas	dienesta	telpām	jeb-
kuru	personu	sakarā	ar	lietām	un	materiāliem,	kuru	izskatī-
šana	ir	Pašvaldības	policijas	kompetencē,	bet,	ja	šīs	personas	
bez	 attaisnojoša	 iemesla	 neierodas	 pēc	 izsaukuma,	 likumā	
„Par	policiju”	noteiktajā	kārtībā	veikt	 viņu	piespiedu	atve-
šanu;	

6.4. sastādīt	protokolus	par	administratīvajiem	pārkāpu-

miem;	 likumā	 paredzētajos	 gadījumos	 un	 kārtībā	 nogādāt	
pašvaldības	 policijas	 vai	 Valsts	 policijas	 iestādē	 likumpār-
kāpējus,	veikt	viņu	personas	apskati,	mantu	un	dokumentu	
izņemšanu	 un	 apskati,	 administratīvi	 aizturēt	 likumpārkā-
pējus	 un	 veikt	 citus	 normatīvajos	 aktos	 noteiktos	 pasāku-
mus	administratīvo	pārkāpumu	lietvedības	nodrošināšanai,	
kā	 arī	 piemērot	 viņiem	 administratīvos	 sodus	 vai	 noteiktā	
kārtībā	nosūtīt	par	pārkāpumiem	sastādītos	protokolus	pēc	
piekritības;	

6.5.  aizturēt	 militārpersonas,	 kuras	 izdarījušas	 likum-
pārkāpumu,	un	atkarībā	no	pārkāpuma	rakstura	nodot	 tās	
attiecīgā	 garnizona	 komandantam	 vai	 karaspēka	 daļas,	 vai	
militārās	iestādes	komandierim,	vai	Valsts	policijas	iestādei;	

6.6. aizturēt	un		nodot	kompetentām	iestādēm	vai	nogā-
dāt	Valsts	policijas	iestādē	personas,	kuras	izvairās	no	krimi-
nālsoda	izciešanas	vai	administratīvā	aresta;	

6.7. aizturēt	personas	vecumā	līdz	16	gadiem,	kuras	pat-
vaļīgi	pametušas	dzīvesvietu	vai	bērnu	aprūpes	un	audzinā-
šanas	iestādi,	un	nogādāt	tās	Valsts	policijas	iestādē;	

6.8.  nogādāt	 ārstniecības	 iestādē	 vai	 mājoklī	 personas,	
kuras	alkohola,	 toksisko	vai	narkotisko	vielu	 lietošanas	 re-
zultātā	zaudējušas	 spēju	patstāvīgi	pārvietoties	vai	orientē-
ties	vai	var	nodarīt	kaitējumu	apkārtējiem	vai	pašas	sev,	bet,	
ja	tas	nav	iespējams,	–	nogādāt	tās	Valsts	policijas	iestādē;	

6.9.  aizturēt	personas,	kurām	 ir	nepārprotami	psihiski	
traucējumi	un	kuras	ar	savām	darbībām	rada	acīm	redza-
mas	briesmas	sev	vai	apkārtējiem	cilvēkiem,	nogādāt	Valsts	
policijas	iestādē,	ārstniecības	iestādē	vai	nogādāšanai	mā-
joklī;	

6.10. pēc	saskaņošanas	ar	Valsts	policiju	uz	laiku	ierobe-
žot	 vai	 pārtraukt	 transportlīdzekļu	 vai	 gājēju	 kustību	 ielās	
un	uz	ceļiem,	kā	arī	personu	iekļūšanu	atsevišķās	vietās	vai	
objektos	un	izkļūšanu	no	tiem,	ja	tas	saistīts	ar	sabiedrības	
drošību,	personu	dzīvību,	veselību,	mantas	vai	īpašuma	aiz-
sardzību;	

6.11. apturēt	transportlīdzekli	un	izdarīt	tā	apskati,	 ja	ir	
pamats	 aizdomām,	 ka	 tā	 vadītājs	 pārkāpis	 Ceļu	 satiksmes	
noteikumus	 vai	 likuma	 prasības,	 aizliegt	 personai	 lietot	
transportlīdzekli,	 kura	 tehniskais	 stāvoklis	 apdraud	 trans-
porta	kustības	drošību,	atstādināt	no	transportlīdzekļa	vadī-
šanas	personas,	kurām	ir	konstatētas	alkohola,	toksisko	vai	
narkotisko	vielu	lietošanas	pazīmes,	kā	arī	personas,	kurām	
nav	 dokumentu	 par	 konkrētā	 transportlīdzekļa	 lietošanas	
vai	 attiecīgās	 kategorijas	 transportlīdzekļa	 vadīšanas	 tiesī-
bām,	paziņojot	par	to	attiecīgām	Valsts	policijas	amatperso-
nām;	

6.12. ierobežot	vai	aizliegt	remonta	un	būvdarbus,	kā	arī	
citu	darbu	 veikšanu	 ielās	 un	uz	 ceļiem,	 ja	netiek	 ievērotas	
prasības	 par	 sabiedrības	 drošības	 un	 transporta	 kustības	
drošības	garantēšanu;	

6.13. izņemt	priekšmetus,	izstrādājumus	un	vielas,	kuru	
izgatavošana,	 iegādāšanās,	 glabāšana	vai	 realizēšana	 ir	 aiz-
liegta	ar	likumu	vai	neatbilst	domes	izdotajiem	saistošajiem	
noteikumiem	vai,	kuras	tiek	glabātas	bez	atļaujas,	ja	saskaņā	
ar	likumu	vai	citu	normatīvo	aktu	tāda	nepieciešama;	

6.14. steidzamos	gadījumos	ar	transportlīdzekļa	vadītāja	
piekrišanu	izmantot	fiziskām	vai	juridiskām	personām	pie-
derošos	 transportlīdzekļus	 (izņemot	ārvalstu	diplomātisko,	
konsulāro	 un	 citu	 pārstāvniecību	 un	 starptautisko	 organi-
zāciju	 transportlīdzekļus,	 kā	 arī	 speciālos	 transportlīdzek-
ļus)	braukšanai	uz	notikuma	vietu	vai	personu	nogādāšanai	
ārstniecības	 iestādēs,	 ja	 tām	steidzami	nepieciešama	medi-
cīniskā	palīdzība,	kā	arī	tādu	personu	vajāšanai,	kuras	izda-
rījušas	noziedzīgus	nodarījumus,	un	aizturēto	neatliekamai	
nogādāšanai	Pašvaldības	policijas	telpās	vai	Valsts	policijas	
iestādē;	

6.15.  dienesta	 vajadzībām	bez	 atlīdzības	 izmantot	 fizis-
kām	un	 juridiskām	personām	piederošos	vietējo	sakaru	 lī-
dzekļus	ar	lietotāja	vai	īpašnieka	piekrišanu;	

6.16. bez	atlīdzības	izmantot	pašvaldības	masu	informā-
cijas	līdzekļus	likumpārkāpumu	profilakses	veikšanas	nolū-
kos;	

6.17. veicot	dienesta	pienākumus	lietot	speciālos	līdzek-
ļus	Latvijas	Republikas	normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtī-
bā;

6.18.  Latvijas	 Republikas	 normatīvajos	 aktos	 noteiktajā	
kārtībā	saņemt,	glabāt	un	nēsāt	šaujamieročus.

4.	PAŠVALDĪBAS	POLICIJAS	DARBINIEKI
7.	Pašvaldības	policijas	darbinieks	stājoties	darba	tiesis-

kajās	 attiecībās	 ar	 Domi,	 ieņem	 inspektora	 vai	 vecākā	 in-
spektora	amatu	Pašvaldības	policijā.

8.	 	Pašvaldības	policijas	darbinieks	 var	būt	Latvijas	pil-
sonis,	kurš:

8.1.	sasniedzis	18	gadu	vecumu;
8.2.	pārvalda	valsts	valodu	atbilstoši	trešajam	valsts	valo-

das	prasmes	līmenim;
8.3.	ieguvis	vismaz	vidējo	izglītību.
9.	Pašvaldības	policijas	darbinieks	var	būt	persona,	kura	

agrāk	nav	sodīta	par	tīšiem	noziedzīgiem	nodarījumiem.	

 (Turpinājums 4. lpp.)
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Pašvaldības vēlēšanas Jaunpils novadā
Pašvaldības vēlēšanu	laikā	2013.	gada	1.	jūnijā	vēlēšanu	iecirkņi	Jaunpilī	un	Viesatās	būs	atvērti	no	pulksten	

7.00	līdz	22.00.	Balsot		varēs		tikai		tajā	vēlēšanu	iecirknī,	kura	vēlētāju	sarakstā	vēlētājs	reģistrēts.	Ja	nevarat	no-
balsot	vēlēšanu	dienā,	var	nobalsot	iepriekš	–	triju	dienu	laikā	pirms	vispārējās	vēlēšanu	dienas.

Iepriekšējā	balsošana	Jaunpils	un	Viesatu	vēlēšanu	iecirkņos	notiks:
–	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.
Vēlētāja	personu	apliecinošs	dokuments	ir	Latvijas	pilsoņa	pase	vai	Latvijas	pilsoņa	personas	apliecība.		Pār-

liecinieties		vai	Jūsu	personu	apliecinošam	dokumentam	nav	beidzies	derīguma	termiņš.
Tiks	organizēta	 	arī	balsošana	atrašanās	vietā	tiem	vēlētājiem,	kuri	veselības	stāvokļa	dēļ	nevarēs	nobalsot	

vēlēšanu	iecirknī.	Šo	iespēju vēlētāji	varēs	izmantot,	ja	vēlēšanu	dienā	atradīsies	sava	vēlēšanu	iecirkņa	teritorijā.

Jaunpils novada vēlēšanu komisija 
Tālrunis: 63180993

Kandidātu skaits: 32; Sarakstu skaits: 3
Dzimums

Vīrieši: 19 59.38%	
Sievietes: 13 40.63%	

Pilsonība	
Latvijas:	 32 100.00		

Tautība 
Nav	norādīta:	 12 37.50%	

Latvieši:	 19 59.38%	
Lietuvieši:	 1 3.13%	

Kandidēšanas pazīme 
Dzīvo:	 32	 100.00%	

Vecums
Piezīme:	 Kandidātu	 vecums	

tiek	 rēķināts	uz	vēlēšanas	dienu	–	
2013.	ga		da	1.	jūniju

21–30	gadi:	 10	 31.25%	
31–40	gadi:	 9	 28.13%	
41–50	gadi:	 3	 9.38%	
51–60	gadi:	 8	 25.00%	
61–70	gadi:	 1	 3.13%	
71–80	gadi:	 1	 3.13%	

Vidējais	vecums:						39,8	gadi
Vecākais	kandidāts:		72	gadi
Jaunākais	kandidāts:	22	gadi

Jaunpils novads – statistika

Zaļo un Zemnieku savienība
2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanas

Ziņas par deputātu kandidātu

Vārds,	uzvārds
Dzim-	
šanas	
gads

Reģistrētā	
dzīvesvieta Izglītība Pamatdarba	vieta,	ieņemamais	amats

Ligita	Gintere 1956 Jaunpils	
novads

Augstākā Jaunpils	novada	dome,	priekšsēdētāja
Latvijas	Pašvaldību	savienība,	izglītības	un	
kultūras	komitejas	vadītāja
Latvijas	Pašvaldību	savienība,	valdes	dalībniece
Latvijas	Pašvaldību	savienība,	domes	dalībniece
Latvijas	Pašvaldību	mācību	centrs,	valdes	
priekšsēdētājas	vietniece
ES	Reģionu	komiteja,	dalībniece

Pēteris	
Baranovskis

1960 Jaunpils	
novads

Augstākā VAS	„Latvijas	Hipotēku	un	zemes	banka”,	
daļas	vadītājs
Zemnieku	saimniecība	„Mārsili”,	īpašnieks
Mednieku	biedrība	„Jaunpils”,	valdes	loceklis

Velga	Pavlovska 1961 Jaunpils	
novads

Augstākā A/S	„Kurzemes	ciltslietu	un	mākslīgās	
apsēklošanas	stacija”,	bioprodukta	noliktavas	
vadītāja
Jaunpils	novada	dome,	deputāte
P/A	„Jaunpils	pils”,	audēju	pulciņa	vadītāja
Biedrība	„Dzīpars”,	valdes	priekšsēdētāja

Dace	Adiņa 1972 Jaunpils	
novads

Augstākā Jaunpils	vidusskola,	sporta	skolotāja
Jaunpils	novada	dome,	sociālā	darbiniece	
darbam	ar	ģimenēm	un	bērniem
Biedrība	„Levestes	spicie”,	vadītāja

Raivo	
Altenburgs

1968 Jaunpils	

novads

Vidējā SIA	„Līvas	grupa”,	sagādes	daļas	vadītājs
Biedrība	„Optimisti”,	valdes	loceklis

Agita	Kalviņa 1982 Jaunpils	
novads

Augstākā P/A	„Jaunpils	pils”,	Viesatu	kultūras	nama	
vadītāja
Irlavas	vidusskola,	sākumskolas	skolotāja
Biedrība	„Ūdensrozes”,	valdes	locekle

Agita	Trokša 1981 Jaunpils	
novads

Augstākā Rīgas	Pedagoģijas	un	izglītības	vadības	
akadēmija,	2004,	sākumskolas	skolotāja

Artūrs	Mokanu 1989 Jaunpils	
novads

Vidējā Students

Raivis	Pranis 1980 Jaunpils	
novads

Augstākā Valsts	tehniskās	uzraudzības	aģentūra,		
inspektors

Austra	
Sipeniece

1940 Jaunpils	
novads

Augstākā Nav	norādīta. Nodarbošanās:	pensionāre

Jānis	Siliņš 1987 Jaunpils	
novads

Vidējā Restorāns	„Piramīda”,	viesmīlis

Jānis	Krūmiņš 1957 Jaunpils	
novads

Vidējā Pensionārs
Zemnieku	saimniecība	„Apškalni”,	īpašnieks

Mūsu novads
2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanas

Ziņas par deputātu kandidātu

Kaspars	Leimanis 1973 Jaunpils	novads Vidējā SIA	„Kaims”,	valdes	loceklis
Jaunpils	novada	dome,	deputāts

Sandra	Vārpiņa 1983 Jaunpils	novads Augstākā Bērnu	un	jauniešu	basketbola	skola	„Rīga”,	
direktora	vietniece	izglītības	jautājumos

Aigars	Jakovels 1978 Jaunpils	novads Augstākā SIA	„Smartlynx	airlines”,	valdes	loceklis
SIA	„Smartlynx	airlines	Estonia”,	atbildīgais	
vadītājs
Jaunpils	novada	dome,	deputāts

Sandra	Smeltere 1988 Jaunpils	novads Vidējā SIA	„Līvas	grupa”,	biroja	administratore

Guntis	Nikolajevs 1969 Jaunpils	novads Augstākā z/s	„Jumpravnieki”,	īpašnieks

Līga	Augule 1981 Jaunpils	novads Augstākā Jaunpils	novada	dome,	projektu	vadītāja

Arvis	Didrihsons 1983 Jaunpils	novads Augstākā SIA	„Novobaltic”,	valdes	loceklis

Sindija	Jansone 1983 Jaunpils	novads Augstākā AS	„Jaunpils	pienotava”,	grāmatvede

Gaitis	Fadejevs 1987 Jaunpils	novads Augstākā Valsts	Ieņēmumu	dienesta	Informātikas	
pārvalde,	galvenais	speciālists

Zigmārs	Zvagulis 1978 Jaunpils	novads Vidējā SIA	„Līvas	grupa”,	konsultants

Ainārs	Birģelis 1978 Jaunpils	novads Vidējā BUB	Jaunpils,	biedrs
Mednieku	biedrība	Jaunpils,	valdes	
priekšsēdētājs

Jaunpils	novads	–	manas	mājas.
Mūsu	mērķis	ir	veidot	pievilcīgu	vidi	dzīvošanai,	

uzņēmējdarbībai	un	ilglaicīgai	attīstībai	Jaunpilī	un	
Viesatās.	Mēs	apzināmies	savus	spēkus	un	 iespējas,	
rēķināmies	ar	trūkumiem	un	iespējamiem	šķēršļiem,	
kā	arī	apzināmies	reālo	ekonomisko	un	sociālo	situā-
ciju	valstī.		Mēs	ticam	veiksmei,	jo	mums	ir	konkrēti	
mērķi,	 atvērta	 un	 pozitīva	 domāšana.	 	 Esam	 kon-
servatīvi	un	 tradīciju	 saglabāšana	mums	 ir	 svarīga.	
Turpinot	un	nostiprinot	 līdz	 šim	 labi	paveikto,	uz-
manību	pievērsīsim:		

IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBĀ:	
Veicināt	 konkurētspējīgas	 izglītības	 nodrošinā-

jumu;	
•	 Pilnveidot	skolas	materiāli	tehnisko	bāzi;		
•	 Uzbūvēt	pirmsskolas	izglītības	iestādi;	
•	 Veicināt	visa	novada	bērniem	izglītības	iegūša-

nu	Jaunpils	vidusskolā;		
•	 Atbalstīt	mūžizglītības	iespējas	novadā;	
•	 Atbalstīt	iedzīvotāju	darbības	biedrībās	„Rats”,	

„Dzīpars”,	 „Kamenes”,	 pensionāru	 biedrībā	 „Jaun-
pils”	un	citās	biedrībās;		

•	 Turpināt	atbalstīt	iedzīvotāju	iniciatīvas	un	ie-
dzīvotāju	iesaistīšanu	lēmumu	pieņemšanā.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBĀ:		
•	 Veidot	 labvēlīgu	 attieksmi	 un	 uzņēmējdarbī-

bas	vidi;		
•	 Sekmēt	 investoru	 piesaisti	 jaunu	 ražotņu	 un	

pakalpojumu	attīstībai;		
•	 Turpināt	sekmēt	vietējo	iniciatīvas	grupu	dar-

bību	un	LEADER	programmu	apguvi;	

•	 Infrastruktūras	 un	 pakalpojumu	 attīstība	 ie-
dzīvotājiem:		

•	 Saglabāt	pakalpojumu	centru	Viesatās;		
•	 Uzturēt	pašvaldības	ceļus;	
•	 Gādāt	 par	drošu	 vidi	 bērniem	uz	novada	 ce-

ļiem	un	pie	skolas;		
•	 Atbalstīt	daudzdzīvokļu	māju	apsaimniekoša-

nu;	
•	 Nodrošināt	pašvaldības	policijas	darbu	nova-

dā;	
•	 Atbalstīt	 brīvprātīgo	 ugunsdzēsēju	 biedrības	

darbību;		
•	 Veicināt	medicīnisko	apkalpošanu	novadā;		
•	 Pašvaldības	dzīvojamā	fonda	sakārtošana.	

KULTŪRAS, TŪRISMA UN SPORTA 
JAUTĀJUMOS:		

•	 Atbalstīt	iedzīvotāju	radošo	talantu	un	saturīga	
brīvā	laika	pavadīšanas	iespējas;		Saglabāt	pašdarbī-
bas	tradīcijas;	

•	 Nodrošināt	bibliotēku	pakalpojumu	pieejamī-
bu	novadā;	

•	 Turpināt	vietējā	kultūras	mantojuma	apzināša-
nas,	saglabāšanas	un	popularizēšanas	darbu;	

•	 Piedalīties	baznīcu	saglabāšanas	darbos;		
•	 Atbalstīt	 novada	 kultūrvēsturisko	 un	 tūrisma	

objektu	 popularizēšanu	 attīstības	 sistēmu,	 iesaistot	
novada	iedzīvotājus;		

•	 Atbalstīt	sporta	klubu	darbību.		
•	 Sociālās	 palīdzības,	 aprūpes	 pakalpojumu	

sniegšanā:		
•	 Nodrošināt	 sociālo	 pakalpojumu	 pieejamību	

novadā;		

•	 Uzturēt	mājas	aprūpes	pakalpojumus;		
•	 Iesaistīties	projektos,	kuri	dod	iespēju	nodro-

šināt	nodarbinātību	invalīdiem,	pirmspensijas	vecu-
ma	cilvēkiem,	sievietēm,	ilgstošiem	bezdarbniekiem;		

•	 Risināt	jautājumu	par	sociālo	dzīvokļu	izveidi	
novadā.		

VIDES SAKĀRTOŠANĀ:		
•	 Turpināt	novada	teritorijas	labiekārtošanu;		
•	 Turpināt	atbalstīt	Sakoptākās	sētas	izraudzīša-

nas	tradīciju;	
•	 Strādāt	pie	projektu	sagatavošanas	finansu	re-

sursu	iegūšanai;		
•	 Sakopt	Dievu	kalnu	Viesatās;	
•	 Atbalstīt	mazo	ciemu	centru	sakopšanu;	
Turpināt	kapsētu	uzturēšanu	un	labiekārtošanu.

INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU 
ATTĪSTĪBĀ:	

•	 Informēt	novada	iedzīvotājus	par	aktualitātēm	
izmantojot	 „Jaunpils	 Vēstis”;	 novada	 domes	 mājas	
lapu	un	pašvaldības	lapas	sociālajos	tīklos	draugiem.
lv	 un	 facebook.com,	 kā	 arī	 mikro	 emuāru	 vietni	
twitter.com.		

•	 Veicināt	savstarpēju	sapratni,	atbildību	un	sa-
darbību	novada	attīstības	labā;	Mazajos	ciemos	orga-
nizēt	novada	informācijas	dienas.

•	 Mūsu	darba	stūrakmeņi	 ir	sadarbība	un	uzti-
cēšanās,	kas	ir	vienīgais	ceļš	uz	labklājību.		Strādāsim	
apvienojot	 mūsu	 dzīves	 un	 profesionālo	 pieredzi,	
katrs,	liekot	lietā	savas	prasmes,	zināšanas,	iemaņas	
un	pozitīvo	attieksmi	pret	savām	mājām	–	savu	Jaun-
pils	novadu.	

Mērķis:	Attīstīt	Jaunpils	novadu,	radīt	to	pievilcī-
gu	ģimenēm	ar	bērniem	un	uzņēmīgiem	iedzīvotā-
jiem,	tādejādi	veicinot	Jaunpils	novada	ekonomisko	
stāvokli.		

•	 Novada	 domes	 deputātu	 atbildības	 un	 darba	
kultūras	 paaugstināšana,	 aktīvāka	 iesaistīšanās	 lē-
mumu	apspriešanā	un	pieņemšanā,	 šī	darba	atspo-
guļošana	Jaunpils	novada	iedzīvotājiem.	

•	 Izveidot	 atbalstošu	 institūciju	 („Jauno	 un	 ra-
došo	centrs”)	jauno	uzņēmēju	ideju	realizēšanai,	kas:	

a) Sniegtu	konsultācijas	un	pakalpojumus	ar	uz-
ņēmējdarbību	saistītos	jautājumos;	

b)	Piesaistot	 Jaunpils	novadā	esošos	uzņēmējus,	
kuri	dalītos	pieredzē	par	sava	biznesa	attīstību,	radīt	
interesi	 skolēnos,	 studentos	par	biznesa	vidi	un	 ie-
spējām	Jaunpils	novadā;	

c) Organizētu	apmācības;	
d) Rastu	 iespēju,	 ar	 atvieglotiem	 noteikumiem,	

iznomāt,	 institūcijas	pārraudzībā	nodotās	pašvaldī-
bas	valdījumā	esošas	telpas,	biroja	vai	nelielas	ražo-
šanas	izveidei,	kur	veidot	un	attīstīt	savu	uzņēmumu.	

•	 Panākt	 starppilsētu	 satiksmes	 autobusu	 reisu	
plūsmu	Jaunpils	novadā.	

•	 Panākt	Jaunpils	novada	ceļu	labiekārtošanu	un	
satiksmes	drošības	uzlabošanu,	pārdalot	šai	nozarei	
daļu	no	novada	budžeta.	

•	 Izveidot	 Jaunpils	 sporta	 skolu	 un	 sadarboties	
ar	apkārtējiem	novadiem,	lai	izveidotu	to	par	spēcī-
gu	konkurentu	jau	pastāvošajām	sporta	skolām.	

•	 Radīt	 iespēju	 jaunāko	 klašu	 skolēniem	 laiku	
pavadīt	 pagarinātajās	 grupās	 un	 interešu	 pulciņos	
līdz	oficiālajam	vecāku	darba	laika	beigām,	tādā	vei-
dā	atbalstot	strādājošos	vecākus.	

•	 Rast	 iespēju	 sporta	 laukuma	 izveidei	un	eko-
nomiskās	klases	viesnīcas	 izveidei	netālu	no	sporta	
nama	 –	 tādā	 veidā	 piesaistot	 sporta	 pasākumu	 un	
nometņu	rīkotājus.	

•	 Iesaistīties	dažādu	interešu	pasākumu	organi-
zēšanā	Jaunpils	novadā,	piemēram,	Bērnu	svētki.	

•	 Strādāt	pie	skolas	pedagoģiskā	personāla	atjau-
nošanas	un	uzlabošanas	plāna	ilgtermiņā,	tādā	veidā	
arī	uzlabojot	skolas	prestižu.	

•	 Dzīvojamo	 platību	 iespēju	 apzināšana	 un	 re-
zervēšana	 jaunu	 speciālistu	 piesaistīšanai	 Jaunpils	
novadā.	

•	 Veicināt	Jaunpils	pils,	kā	novada	galvenā	sim-
bola	 un	 tūrisma	 objekta	 attīstību.	 Tūrisma	 objektu	
apkārtnē	ierīkot	bezvadu	interneta	pieeju.	

•	 Veicināt	 Jaunpils	 novada	 starptautisku	 atpa-
zīstamību,	 iesaistoties	 dažādos	 ar	 tūrismu,	 sportu,	
kultūru	un	izglītību	saistītos	pasākumos.	

•	 Saglabāt	primārās	veselības	aprūpes	pieejamī-
bu	 novada	 teritorijā,	 nodrošināt	 ciemu	 iedzīvotāju	
nokļūšanu	pie	medicīniskā	personāla,	pieaugušo	iz-
glītības	centra	darbību,	lauksaimniekus	u.c.	nozarēs	
strādājošos	novada	iedzīvotājus;	

•	 Nodrošināt	 visiem	 novada	 iedzīvotājiem	 ie-
spēju	 attīstīt	 savas	 spējas	 mākslinieciskās	 pašdar-
bības	kolektīvos,	 kā	 arī	nodrošināt	 atbalstu	 sportot	
gribētājiem.	Atbalstīt	novada	pašdarbības	kolektīvu	
un	sporta	klubu	piedalīšanos	valsts	mēroga	organi-
zētos	pasākumos.	Atbalstīt	dažādas	aktīvās	iedzīvo-
tāju	grupas	–	pensionārus,	nevalstisko	organizāciju	
darbību,	jauniešu	grupu	iniciatīvas	pasākumus,	reli-
ģiskās	apvienības	u.c.	

Vēlētāju apvienības 
„Mūsu novads” programma

Zaļo un Zemnieku savienības programma
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Saistošie noteikumi

(Turpinājums no 2. lpp.)

5.	PAŠVALDĪBAS	POLICIJAS	DARBA	ORGANIZĀCIJA
10.	 Pašvaldības	policijas	struktūru	un	darbinieku		skaitu	nosaka	

Dome.
11.	Pašvaldības	policijas	vecākais	inspektors	ir	pakļauts	Domes	

priekšsēdētājam,	kā	arī	var	saņemt	ar	tiešo	pienākumu	izpildi	saistī-
tus	Domes	iestāžu	vadītāju	papildu	norādījumus.

12. Pašvaldības	policijas	vecākais	inspektors:	
12.1. atbild	par	Pašvaldības	policijai	doto	uzdevumu	izpildi,	no-

saka	Pašvaldības	policijas	darba	organizācijas	un	darbības	prioritā-
ros	virzienus;	

12.2. nosaka	Pašvaldības	policijas	saimnieciskās	darbības	virzie-
nus	apstiprinātās	budžeta	tāmes	ietvaros,	rīkojas	ar	Pašvaldības	po-
licijas	finansu	līdzekļiem,	nodrošina	Pašvaldības	policijas	materiālo	
vērtību	saglabāšanu;	

12.3. pārstāv	Pašvaldības	policijas	intereses	attiecībās	ar	valsts	un	
pašvaldības	institūcijām,	citām	iestādēm,	organizācijām.	

13. Pašvaldības	policijas	darbinieks	savus	dienesta	pienākumus	
pilda	Iekšlietu	ministra	apstiprinātajā	vienota	parauga	formas	tērpā,	
kuram	piestiprināta	uzšuvuma	zīme	ar	Jaunpils	novada	ģerboni	un	
uzrakstu	„Pašvaldības	policija”.	

14. Pašvaldības	policijas	darbinieks	ir	tiesīgs	Jaunpils	novada	ad-
ministratīvajā	teritorijā,	ārpus	Domes	noteiktā	darba	laika,	uzrādot	
savu	dienesta	apliecību,	nepieciešamības	gadījumā	veikt	amata	ap-
rakstā	un	šajā	nolikumā	noteiktos	dienesta	pienākumus.	

15. Pašvaldības	policijas	darbinieks,	pildot	dienesta	pienākumus,	
nēsā	līdzi	apliecību,	kurā	norādīta	šāda	informācija:	attiecīgās	paš-
valdības	teritorijas	nosaukums,	darbinieka	vārds,	uzvārds,	personas	
kods,	ieņemamā	amata	nosaukums,	fotogrāfija,	kurā	darbinieks	at-
tēlots	formas	tērpā.	

16.	Pašvaldības	policijai	ir	sava		veidlapa	(veidlapas	paraugs	No-
teikumos	Nr.	5	Par	dokumentu	pārvaldību	Jaunpils	novada	domē).

6.	PAŠVALDĪBAS	POLICIJAS	FINANSĒŠANA	UN	
MATERIĀLA	APGĀDE

17. Pašvaldības	policijas	darbības	finansēšana,	materiāli	teh-
niskā	 nodrošināšana	 un	 darbinieku	 darba	 samaksa	 tiek	 veikta	
Domes	noteiktajā	kārtībā	saskaņā	ar	Latvijas	Republikas	norma-
tīvajiem	aktiem	no	Jaunpils	novada	pašvaldības	budžeta	līdzek-
ļiem.

7.	PAŠVALDĪBAS	POLICIJAS	DAR	BĪBAS	KONTROLE	UN	
UZRAUDZĪBA

18.  Pašvaldības	 policijas	 darbību	 kontrolē	 Dome.	 Pašvaldības	
policijas	vecākais	inspektors	sniedz	atskaites	par	Pašvaldības	polici-
jas	praktisko	darbību	Domes	priekšsēdētājam	Domes	priekšsēdētāja	
noteiktajā	kārtībā,	termiņos	un	formā.	

19. Uzraudzību	par	likumu	ievērošanu		Pašvaldības	policijas	dar-
bībā	veic	Latvijas	Republikas	ģenerālprokurors	un	viņam	pakļautie	
prokurori.	

8.	PAŠVALDĪBAS	POLICIJAS	DAR		BINIEKU	TIESISKĀ	
AIZSARDZĪBA,	DARBĪBAS	GARANTIJAS	UN	ATBILDĪBA
20.  Pašvaldības	 policijas	 darbinieks	 ir	 valsts	 un	 pašvaldības	

varas	pārstāvis,	kura	godu,	cieņu,	dzīvību	un	veselību	no	apdrau-
dējumiem	aizsargā	Latvijas	Republikas	 likumi,	kas	 reglamentē	arī	
profesionālā	riska	tiesiskos	nosacījumus.	Pašvaldības	policijas	dar-
binieku	tiesisko	aizsardzību,	darbības	garantijas	un	atbildību	nosaka	
Latvijas	Republikas	normatīvie	akti.	

21. Pašvaldības	policijas	darbinieks	par	prettiesisku	rīcību	ir	at-
bildīgs	Latvijas	Republikas	normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā.	

22. Pieteikumus	par	Pašvaldības	policijas	pieņemto	 lēmumu	
un	faktiskās	rīcības	apstrīdēšanu	izskata	Jaunpils	novada	domes	
Administratīvo	 aktu	 strīdu	 komisijā.	 Jaunpils	 novada	 domes	
Administratīvo	aktu	strīdu	komisijas	lēmumu	var	pārsūdzēt	Ad-
ministratīvā	procesa	 likumā	noteiktajā	kārtībā	administratīvajā	
tiesā.

9.	NOSLĒGUMA	JAUTĀJUMI
23.	 Šis	nolikums	stājas	spēkā	nākamajā	darba	dienā	pēc	tā	ap-

stiprināšanas	domes	sēdē.

Viesatām būt
2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanas 

Ziņas par deputātu kandidātu

Ēriks	Strautiņš 1950 Jaunpils	novads Augstākā K/S	„Viesatas”,	valdes	loceklis
Jaunpils	novada	dome,	deputāts

Līga	Bierande 1956 Jaunpils	novads Augstākā Irlavas	vidusskola,	skolotāja

Jānis	Krūtainis 1957 Jaunpils	novads Vidējā A/S	„Komforts”,	kurinātājs

Aija	Zonberga 1955 Jaunpils	novads Augstākā TVNV,	skolotāja

Evita	Žukovska 1961 Jaunpils	novads Vidējā Bezdarbniece

Andis	Zonbergs 1990 Jaunpils	novads Vidējā Students

Aivis	Jansons 1975 Jaunpils	novads Vidējā SIA	„Mežazīles”,	forvardera	
operators

Raimonds	Blūmanis 1973 Jaunpils	novads Pamata ZS	„Tiltmaļi”,	šoferis

Arvis	Rasa 1990 Jaunpils	novads Vidējā SIA	“C.I.K.A”,	ekskavatora	
operators

Vēlētāju apvienības „Viesatām būt” 
programma

  1. Iesaistīt	Viesatu	iedzīvotājus	pagasta	pašpārvaldes	Viesatu	pagastam	svarīgu	lēmumu	pieņem-
šanā.		

  2. Atbalstīt	kultūras,	sporta	un	citu	biedrību	aktivitātes	Viesatu	pagastā	un	Jaunpils	novadā.		
  3. Rast	risinājumu	„Viesatu	Mazās	skoliņas”	pielietojumam	novada	iedzīvotāju	vajadzībām	(dienas	

centra,	pensionāru,	bērnu	istabas	un	c.).		
  4. Steidzami	risināt	jautājumu	par	dzīvojamās	mājas	„Draudzības”	kapitālo	remontu.		
  5. Veicināt	invalīdu	iesaisti	algotos	darbos	izmantojot	Eiropas	atbalsta	fondus	un	citus	mehānis-

mus.		
  6.	Izveidot	Viesatu	pagasta	pensionāru	biedrību,	tādējādi	iesaistot	vairāk	cilvēkus	un	aktivizējot	

sadarbību	ar	Jaunpils	pagasta	pensionāru	biedrību.		
  7.	Risināt	jautājumu	par	attālāko	Viesatu	pagasta	(Rāvi)	iedzīvotāju	informēšanu	un	nokļūšanu	uz	

Jaunpils	novada	rīkotajiem	pasākumiem.		
  8. Jaunpils	novada	pašvaldības	transporta	pieejamāku	izmantošanu	Viesatu	pagasta	iedzīvotājiem	

nokļūšanai	pēc	vajadzības.		
  9.	Risināt	jautājumus	par	ceļu	un	sabiedriskā	transporta	kvalitāti	un	pieejamību.
10. Cīnīties	par	Viesatu	pagasta	 identitātes	 saglabāšanu,	 lai	nepiemeklētu	Rāvu	ciema	 liktenis	–	

zaudējot	ciema	nosaukuma	statusu.

Maija	sākums	Jaunpilī	pagāja	ne	tikai	atzīmējot	Valsts	svētkus,	
bet	arī	skolas	150.	jubileju.	Svinības	sākās	jau	1.	maijā,	kad	iera-
dās	viesu	delegācijas	no	sadraudzības	skolām	Maskavā	(Krievija),	
Tallinā	(Igaunija),	Ustjkā	(Polija)	un	Kelmē	(Lietuva).	

Ierašanās	 dienā,	 ciemiņi	 tika	 aicināti	 uz	 pieņemšanu	 pilī	
pie	 Jaunpils	 novada	 domes	 priekšsēdētājas	 Ligitas	 Ginteres,	
pēc	iepazīšanās	un	svinīgās	pieņemšanas	devās	ekskursijā	pa	
pili	un	pēc	 tam	baudīja	viduslaiku	mielastu.	2.	maija	dienas	
pirmā	puse	 aizritēja	 sportojot	Kartavkalnos	un	baudot	 pus-
dienas	brīvā	dabā,	savukārt,	pēcpusdienā	katra	skola	prezen-
tēja	sevi	un	piedalījās	dažādās	radošajās	darbnīcās,	noskaidro-
jot	–	ko	mēs	viens	par	otru	zinām?	Vakarā	bija	iespēja	degustēt	
vietējo	ražotāju	produkciju.	

Nākamajā	dienā	–	3.	maijā	viesu	delegācijas	devās	ekskur-
sijā	–	 iepazina	krāšņo	Kurzemi	–	Tukumu,	Kandavu,	 Sabili,	
Kuldīgu,	Saldu	un,	protams,	Jaunpili.	

Vakarā	gan	ārvalstu	ciemiņi,	gan	bijušie	skolotāji,	 	 skolas	
absolventi	un	visi,	visi	skolas	draugi	tika	aicināti	uz	jubilejas	
koncertu	pilī.	Priekšnesumus	bija	sagatavojuši	gan	mūsu	sko-
las	pulciņu	audzēkņi,	gan	arī	ciemiņi.	Kopā	ar	siltiem	vārdiem	
Jaunpilij	un	laba	vēlējumiem	skolai,	katra	ārvalstu	delegācija	

savā	priekšnesumā	–	dziesmās	un	dejās,	sniedza	iespēju	bau-
dīt	savas	valsts	kultūru	un	tradīcijas.	Skolu	nozīmīgajā	jubilejā	
sveica	arī	Jaunpils	novada	domes	priekšsēdētāja	Ligita	Ginte-
re,	Tukuma	novada	Izglītības	pārvaldes	vadītāja	Velta	Lekse,	
SIA	„Jaunpils	pils”	direktore	Daiga	Osīte,	muzeja	vadītāja	Ligi-
ja	Rutka,	kultūras	nama	vadītāja	Silva	Nordena	un	bibliotēkas	
vadītāja	Inga	Papendika.	Pēc	koncerta,	aicinātajiem	viesiem,	
svinības	turpinājās	skolā.	

Sestdien,	 4.	 maijā,	 ciemiņi	 devās	 ekskursijā	 uz	 Rīgu	 un	
Jūrmalu,	bet	jau	agri	5.	maija	rītā	visi	tikās	skolā,	lai	atvadītos	
no	 ārvalstu	 delegācijām,	 kuras,	 pateikušās	 par	 viesģimeņu	
viesmīlību	un	 jauki	pavadīto	 laiku	 Jaunpilī,	 kāpa	autobusos,	
lai	dotos	mājup.

Informāciju sagatavoja 
Līga Eidmane-Kabaka, 

Jaunpils novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunpils vidusskolai – 150!

Pieņemšana pie Jaunpils novada domes 
priekšsēdētājas
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Lai	 veicinātu	 Jaunpils	 pils	 atpazīstamību,	 atbalstot	 Jaun-
pils	 novada	 iedzīvotāju	 iniciatīvu,	 SIA	 „Jaunpils	 pils”	 no	
2013.  gada	 1.	 aprīļa	 līdz	 30.	 aprīlim	 izsludināja	 konkursu	
„Jaunpils	pils	 suvenīrs”.	Konkursa	uzdevumi	bija	 iegūt	 ide-
jas	par	suvenīriem	ar	Jaunpils	pils	vārdu	un	veicināt	Jaunpils	
novada	 iedzīvotājus,	 skolēnus,	 māksliniekus,	 amatniekus,	
sabiedriskās	 organizācijas,	 komercuzņēmumus	 piedalīties	
Jaunpils	pils	popularizēšanā.	

Konkursam	tika	iesniegtas	11	suvenīru	idejas.	Visvairāk –	
četras	 idejas	 konkursam	 pieteica	 Jānis	 Siliņš,	 kurš	 bija	 arī	
jaunākais	konkursa	dalībnieks.	Trīs	idejas	iesniedza	gan	Alda	
Štolcere,	gan	Aija	Zāgmane,	bet	vienu	 ideju	–	Zane	Grigo-
re.	Ideju	vidū	bija	gan	izmantotāki	suvenīru	veidi	–	krūzītes,	
magnētiņi,	gan	jauni	–	ādas	aprocītes,	koka	lādītes,	svecītes	
u.c.	

Iesniegtos	priekšlikumus	izskatīja	žūrijas	komisija:	Daiga	
Osīte	(SIA	„Jaunpils	pils”	valdes	locekle),	Ligija	Rutka	(Jaun-
pils	muzeja	vadītāja),	Silva	Nordena	(Jaunpils	kultūras	nama	
vadītāja)	Inga	Krūtaine,	(Reklāmas	speciāliste)	un	Inese	Tone	
(Biroja	vadītāja).

Žūrija	 priekšlikumus	 vērtēja	 pēc	 sekojošiem	kritērijiem:	
idejas	oriģinalitātes,	radošas	un	oriģinālas	izpausmes	un	īste-
nošanas	iespējamības,	uzmanību	pievēršot	suvenīra	atbilstī-
bai	Jaunpils	pils	tēlam	un	piedāvājumam.	

Rezultātā	kā	vislabāko	priekšlikumu	atzina	J.	Siliņa	ideju	
par	ādas	un	koka	pērlīšu	aprocēm	ar	Jaunpils	pils	siluetu.	Bal-
vā	Jānis	saņēma	galveno	balvu	–	dāvanu	karti	50	Ls	vērtībā	
Jaunpils	pils	pakalpojumiem.	Otro	vietu	–	dāvanu	karti	30	Ls	
vērtībā,	saņēma	Z.	Grigore,	kura	piedāvāja	–	vaska	vai	para-
fīna	sveci	Jaunpils	pils	formā.	Trešā	vieta	tika	piešķirta	Aldai	
Štolcerei.	Viņas	idejas	pamatā	bija	krūzīte,	uz	kuras	ir	viņas	
zīmētie	pils	attēli,	tādējādi	veicinot	Jaunpils	pils	sadarbību	ar	
Jaunpils	novada	iedzīvotājiem.	

Žūrijas	komisija	izsaka	lielu	pateicību	visiem	četriem	kon-
kursa	dalībniekiem.	Visas	idejas	bija	interesantas,	radošas	un	
iespējams,	ka	arī	atsevišķas	no	tām	arī	tuvākajā	laikā	tiks	rea-
lizētas.

Tā	kā	konkursa	„Jaunpils	pils	suvenīrs”	galvenais	mērķis	
bija	 veicināt	 tieši	 vietējo	 iedzīvotāju	 iesaistīšanos	 pils	 dar-
bībā,	 konkursa	 organizatori	 ir	 gandarīti,	 ka	 visi	 konkursa	
dalībnieki	un	arī	 tie,	kas	tikai	 interesējās	par	konkursu,	bet	
savus	priekšlikumus	diemžēl	neiesniedza,	bija	jaunpilnieki.

Informāciju sagatavoja: 
Inga Krūtaine, Reklāmas speciāliste

Jaunpils pils konkursa „Jaunpils pils suvenīrs” uzvarētāji

Foto: Jaunpils pils

Delegācija no Maskavas

Delegācija no Ustjkas

Delegācija no Tallinas

Delegācija no Kelmes
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19. Jaunpils kustību festivāls
26.	aprīlī	Jaunpilī	jau	19.	reizi	norisinājās	„Kustību	festivāls”,	kurš	

šoreiz	pulcēja	teju	1000	dalībniekus	no	visas	Latvijas.	Festivālu	or-
ganizēja	biedrība	 „Kultūras	 laboratorija”,	 SIA	„Zaļā	 josta”,	 kustību	
studija	Miks”	 un	 pašvaldības	 aģentūra	 „Jaunpils”.	 Festivāla	 ietva-
ros	tika	noteikti	labākie	dejotāji	pirmsskolas	vecuma	grupā,	1.	līdz	
4.  klašu	grupā,	 5.	 līdz	9.	 klašu	grupā	un	10.	 līdz	12.	klašu	grupā.	
Paralēli	festivāla	norisei	bija	izklaidējoša	programma,	kas	populari-
zēja	videi	draudzīgu	rīcību.	Domāt	zaļi	un	šķirot	atkritumus	mācīja	
SIA	«Zaļā	 josta»	un	dabas	draugs	Ezītis	 Jostiņš.	Dalībnieki	varēja	
piedalīties	radošajās	darbnīcās	–	origami	papīra	mākslā,	sveču	lie-
šanā,	gleznošanā,	un	pārsteigt	pārējos	apmeklētājus,	uzstājoties	ar	
priekšnesumiem	uz	brīvās	skatuves.	Mazos	dejotājus	priecēja	Spil-
venu	feja	ar	muzikālo	programmu	„Krāsaini	sapnīši”.

Žūrija	 vēroja	 priekšnesumus	 un	 dejotājus	 sarindoja	 sekojoši:	

pirmsskolas	 vecuma	grupā	pirmo	vietu	 saņēma	deju	grupa	„Tipu	
Tapu”	 (vadītāja	Madara	Aulaciema),	 otrajā	 vietā	 „Mazā	 alegorija”	
(vadītāja	Ilva	Jirgensone),	trešajā	vietā	„Alegorija”	(vadītāja	Ilva	Jir-
gensone).

Sākumskolu	grupā	1.	vietu	ieguva	Mārupes	vidusskolas	dejotāji	
(vadītāja	Sandra	Kuļikovska),	2.	vietā	„Talsu	skuķīši”	(vadītāja	Eva	
Fricberga),	3.	vietu	ieguva	„Čirkas”	(vadītāja	Liene	Bēniņa).

Pamatskolu	 grupā	 pirmo	 vietu	 nopelnīja	 „Alegorija”	 (vadītāja	
Ilva	 Jirgensone),	 otrajā	 vietā	 ierindojās	 Mārupes	 vidusskolas	 de-
jotāji	(vadītāja	Sandra	Kuļikovska),	 trešajā	vietā	palika	dejotāji	no	
Ogres	ģimnāzijas	(vadītāja	Linda	Mangule).

Vidusskolu	 grupā	 pirmajā	 vietā	 ierindojās	 „Great	 dance	 club”	
(vadītāja	Ilva	Jirgensone),	otrajā	vietā	deju	grupa	„Kāpnes”	(vadītāja	
Madara	Ante),	trešajā	vietā	„Elfas”	(vadītāja	Eva	Fricberga).

Pasākuma	idejas	autore	un	organizatore	Irēna	Martuzāne	izsa-
ka	lielu	pateicību	par	palīdzību	festivālā	organizēšanā	Jaunpils	no-
vada	domei,	Pašvaldības	 aģentūrai	 „Jaunpils”,	 Jaunpils	 vidussko-
lai,	A/S	 „Kurzemes” ciltslietu	 un	mākslīgā	 apsēklošanas	 stacija”,	
SIA „Zaļā	josta”,	AS	„Swedbank”,	Tukuma	ledus	halle,	SIA	„MC”	
DUS,	ziedu	salonam	„Amarants”,	kafejnīcai	„Līvas”,	A/S	„Jaunpils	
pienotava”,	SIA	„Lestenes	maiznīca”,	Tukuma	tūrisma	informācijas	
centram,	SIA	„Berga	foto”,	SIA	„Topprezent”,	IK	„Niedres	O”,	kon-
ditorejai	„Ieviņa”,	Airitai	un	Dainim	Andersoniem,	SIA	„Baltijas	
sveces”.

Informāciju sagatavoja 
Jaunpils novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 

Līga Eidmane-Kabaka

Muzeja ziņas
„Daudz cilvēku sanāk kopā un bez maksas strādā… Kas tā ir? 
Tā varētu skanēt mīkla, kuras atminējums būtu – talka.

Talka Sparvu kapsētā	jau	kļuvusi	par	domu	biedru	tikšanās	vie-
tu.	Nav	nekā	svētāka,	kā	sapost	savu	senču	atdusas	vietas.	20.	aprīlī	
talkotāju	pulciņš	uzsāka	talku	maratonu	Jaunpils	novadā.	Jaunāka-
jam	 vien	 četri	 gadi,	 bet	 darba	 spars	 un	 apņēmība	 	 ne	mazāks	 kā	
lielajiem	 talciniekiem.	Paldies	 Jaunpils	 draudzes	 pārstāvjiem,	 lab-
iekārtošanas	 nodaļas	 ļaudīm	 un	 vienkārši	 labiem	 un	 atsaucīgiem	
Jaunpils	cilvēkiem	par	atsaucību.	Šoreiz	talku	noslēdzām	ar	desiņu	
cepšanu,	kam	talkas	dienā	ir	īpaša	garša.	Nākamgad	tiksimies	atkal,	
jo	tikšanās	vietu	taču	mainīt	nedrīkst.

Nedaudz	vēsturē	atskatoties,	varam		uzzināt,	ka	talkas	Latvijā	jau	
notikušas	jau	18.	un	19.	gadsimtā	kā	muižas	teritorijas	uzkopšanas	
talkas.	Tajās	bija	 jāpiedalās	gan	 	muižas	 ļaudīm,	gan	zemniekiem,	
kas	nomāja	savu	zemi		no	muižas.

Lauku	viensētās	līdz	pat	Otrajam	pasaules	karam	notika	ikgadē-
jās	lauku	darba	talkas	–	gan	kartupeļu	stādīšana	un	novākšana,	gan	
labības	kulšana.	Kaimiņi	viens	otram	nāca	palīgā,	lai	ātrāk	iestādītu	
un	apsētu	laukus	vai	novāktu	ražu.	Pēc	talkas	parasti	 tika	sarīkoti	
danči,	klāts	galds	un	nosvinēts	labi	padarīts	darbs.

Muzeju nakts – 2013. 18. maijā	ar	daudzveidīgām	aktivitātēm	
turpināsim	Muzeju	nakts	trīsgadu	ciklu,	iezīmējot	Raiņa	trejkrāsu	
sauli	 un	 Latvijas	 dārgumus.	 Šogad	 ļausim	 iemirdzēties	 zaļajai	 –	
mežu,	atjaunotnes	un	harmonijas	krāsai.

Latvietim	 visos	 laikos	 veidojušās	 īpašas	 attiecības	 ar	 apkārtējo	
dabu	–	mežu,	pļavu	un	strautu.	Folklorā	koki,	būdami,	neatņema-
ma	dzimtās	sētas	sastāvdaļa,	nereti	personificē	ģimeni:	ozols	ir	tēvs,	
ābele	–	māte,	liepas	ir	māsas,	bet	brāļi	–	bērzi	un	vītoli.	Ar	kokiem	
latvietis	sarunājas	–	izsūdz	bēdas,	prasa	padomu,	Meža	mātei	lūdz	
svētību	ikdienas	gaitām.

Mēs	esam	ar	mežiem	svētīti	–	tie	klāj	vairāk	kā	pusi	mūsu	valsts	
teritorijas.	Varam	lepoties	ar	neparasti	staltām	priežu	audzēm,	tum-
šiem	egļu	vēriem,	baltām	birztalām	un	šur	tur	vēl	sastopamām	ozo-
lu	birzīm.	Mežs	vienmēr	ir	bijis	uzticams	patvērums	pašos	traģiskā-
kajos	vēstures	griežos.

Prasmīga	mežsaimniecība	Latvijai	vairākkārt	devusi	iespēju	pie-
dzīvot	 tautsaimniecības	uzplaukumu,	 tā	bijusi	 arī	drošs	glābšanas		
riņķis	vispārējās	krīzes	apstākļos.

Pat	dzīvodami	pilsētā,	esam	saistīti	ar	mežu	–	tas	dziedina,	ārstē,	
iedvesmo,	māca	un	norūda.

Muzeja	naktī	ieklausīsimies	Mežu	stāstos,	ko	stāsta	mūsu	kultū-
ras	mantojums.

Jāņa Streiča izstāde	muzeja	izstāžu	zālē	būs	skatāma	no	8.	maija.	
Izstādes	nosaukums	„…kur	basām	kājām”.	Kino	režisora	izstāde	ir	
mūžīgā	ceļā	pie	skatītājiem.	Uz	Jaunpili	izstāde	atceļoja	no	Salaspils.	
Pasteļu	izstāde	atklāj	dzimtās	Latgales	ainavas.	Pats	izstādes	autors	
saka	„Cilvēka	būtība	jāmeklē	tur,	kur	basām	kājām	staigā	bērnība”.

1970.	gadā	Jānis	Anmanis,	būdams	mākslinieka	asistents	kino-
studijā,	 ieraudzīja	 režisora	 aizraušanos	 ar	 zīmēšanu	 un	 pierunāja	
atsākt	studenta	gados	aizsāktās	gleznošanas	nodarbības.	Un	nu	jau	
desmit	gadus	Jānis	Streičs	piedalās	izstādēs	un	plenēros	kopā	ar	sa-
viem	draugiem,	nopietniem	māksliniekiem.

Mēneša glezna.	Jaunpils	muzeja	Pilskunga	kabinetā	maija	mēne-
sī	tiks	izstādīta	U.	Zemzara	glezna	„Jaunpils	melnraibās”	–	gleznota	
1983.	gadā	un	attēlo	 reālu	 tā	 laika	ainavu	 Jaunpilī.	 Izmēģinājumu	
saimniecības	lepnums	–	no	ārzemēm	atvestās	melnraibās	gotiņas	uz	
Jaunpils	muižas	fona.	Šī	glezna	simboliski	turpina	trīsdesmitajos	ga-
dos	gleznotās	aprīļa	mēnesī	izstādītās	gleznas	tēmu.	Gleznā	redzami	
arī	Jaunpilī	divi	īpaši	cilvēki	Elmārs	Dubults	un	Staņislavs	Līvmanis.

Gleznas	autors	Uldis	Zemzaris		ir	Latvijā	pazīstams	prozaiķis	un	
gleznotājs.	Mākslinieku	savienības	biedrs	kopš	1957.	gada.	Rakst-
nieku	savienības	biedrs	kopš	1971.	gada.	Apbalvots	ar	Triju	Zvaig-
žņu	ordeni	2003.	gadā,	KKF		mūža	stipendiāts.

Jaunpils muižas centra vēsturiskā apbūve		ir	viena	no	Jaunpils	
kultūrvēsturiskajām	vērtībām,	kas	lieliski	saglabājusi	vēsturisko	plā-
nojumu	un	varētu	kļūt	par	Jaunpils	lepnumu.	Saglabājušās	muižas	
ēkas	var	būt	kā	noteikti	simboli,	jo	ēkas	būvētas,	lai	pildītu	noteiktas	

funkcijas	–	kalpu	māja,	spirta	brūzis,	lopu	kūts,	piķiera	kūtiņa,	dzir-
navas,	 baznīca.	Muižas	 saimnieciskās	 apbūves	 centrs	 dod	 iespēju	
parādīt	un	izstāstīt	stāstu	ne	tikai	par	ēkām,	bet	arī	veltīt	uzmanību	
vietējo	iedzīvotāju	dzīves	veidam,	attiecībām	un	attieksmi	pret	savu	
vidi,	zemi,	dabas	ainavu,	kas	ir	kultūrainavas	pamats.

Šobrīd	galvenā	problēma	ir	tā,	ka	ēkas	muižas	centrā	ir	kļuvušas	
par	privātīpašumu	un	ēku	saglabātība	un	apkārtne	nav	tā	labākā,	lai	
ar	to	lepotos	paši	un	rādītu	Jaunpils	viesiem.

Viens	no	 veidiem	kā	 saglabāt	muižas	 ēku	 	 vēsturisko	 stāstu	 ir	
foto	fiksācijas	veikšana.	Pēdējā	muižas	ēku	dokumentēšana	notikusi	
20.	gadsimta	septiņdesmitajos	gados.	Lai	fiksētu	šī	brīža	situāciju,	
muzeja	darbinieces	veica	muižas	centra	vizuālo	apskati,	ēku	apraks-
tus	un	foto	fiksāciju.

Jaunpils	kultūrvēsturiskais	centrs	 ir	ārkārtīgi	bagāti	piesātināta	
kultūras	mantojuma	vide,	kas	ir	ne	tikai	ēku	vēsture,	bet	var	daudz	
pastāstīt	par	latvieša	mentalitāti	un	nacionālo	identitāti.

Tautas frontes laika 	norišu	apkopošana	un	dokumentēšana	bija	
viena	no	šī	gada	sākuma	muzejā	veiktā	pētnieciskā	darba	aktivitā-
tēm.	Nu	šis	darbiņš	 ir	veikts	 	un	 tiks	 izmantots	ceļojošās	 izstādes	
sagatavošanā	un	grāmatas	par	Tautas	fronti	Tukuma	rajonā	izdoša-
nā.	Šo	izdevumu	gatavo	Tukuma	tautfrontiešu	biedrība	„Vēsturiskā	
atmiņa”.	Paldies	saku	visiem	Jaunpils	tautfrontiešiem,	kuri	palīdzēja	
ar	faktu	precizēšanu,	atmiņām.	Paldies	visiem,	kurus	uzrunāju,	bet	
it	īpaši	Ivaram	Brantam	Agrim	Smelterim,	Vairim	Dzeguzem,	Mā-
rim	Augulim,	Mārtiņam	Ķergalvim,	Ilzei	Inkinai,	Andrai	Ķergalvei,	
Gunāram	Veskam.

Ligija Rutka, Jaunpils muzeja vadītāja
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Jaunpils kultūras ziņas

Ar	 saules	 siltumu	 un	 putnu	 čalām	 ir	 iestājies	 maijs  –	
gada piektais mēnesis.	Senie latvieši	pēdējo	pavasara	mēnesi	
sauca	arī	par lapu	un	sējas	mēnesi.	

Lapu	dienā	–	1.	maijā	jaunas	meitas	gājušas	uz	avotu	un	
mazgājušas	muti,	 lai	 būtu	 skaistas	 un	 šķīstas.	Avota	 ūdeni	
nesušas	arī	uz	māju.	

19.	maijā	šogad	ir	Vasarsvētki,	kas	tiek	svinēti	50-tajā	
dienā	pēc	Lieldienām.	Vasarsvētki	ir	pavisam	neparasti,	jo	
notiek	visas	dabas	atplaukums,	zied	ķirši	un	ābeles.	Visa	

daba	–	gan	mežā,	gan	pļavās,	gan	laukos	–	ir	atdzimusi.

Saskaņā	ar latviešu	tradīcijām dienu	pirms	Vasarsvētkiem	
visi	tīra	un	pušķo	sētu,	sakopj	istabas,	slauka	pagalmus,	iz-
pušķo	māju.	Istabās	tiek	ienesti	bērzi	un	ceriņi.	Daba	ir	atvē-
rusies	visā	savā	krāšņajā	jaukumā.

Īpaša	diena	senajiem	latviešiem	bija	arī	25.	maijs	–Urbāna	
diena	–	durvis	uz	Vasaru	vaļā.	Tika	uzskatīts,	ka	tā	ir	diena,	
kad	uzsmaida	Vasara.	Urbāna	diena	piemērota	gurķu,	jorģī-
ņu	jeb	dāliju,	burkānu,	bet	it	īpaši	auzu	sējai.	

Visu	šo	sezonu	un	jau	iepriekš	mākslinieciskās	pašdarbības	kolektīvi	
gatavojās	un	cītīgi	strādāja,	lai	pilnveidotu	savu	sniegumu	un	startētu	ska-
tēs.	Šogad	tas	bija	īpaši	svarīgi,	jo	ir	Dziesmu	un	deju	svētku	gads,	līdz	ar	
to	arī	skatēs	prasības	un	kritēriji	bija	augstāki	kā	citus	gadus.	

Ar	lepnumu	varam	paziņot,	ka	vokālā	grupa	„Vocalica”,	Jaunpils	koris,	
JDK	„Atsperīte”	un	VPDK	„Jaunpils”	ar	veiksmīgu	startu	skatēs	ir	ieguvu-
ši	ceļazīmi	uz	Dziesmu	un	deju	svētkiem!

Jau	iepriekš	rakstījām,	ka	februārī	notika	Vokālo	ansambļu	skate	Tuku-
mā,	kurā	piedalījās	senioru	ansamblis	„Pīlādzītis”	(vad.	Agrita	Aleksejeno-
ka)	un	vokālā	grupa	„Vocalica”	(vad.	Ainārs	Plezers),	kura	ieguva	augstāko	
vērtējumu	un	 tika	 izvirzīti	 uz	Zemgales	 reģiona	 vokālo	 ansambļu	 skati	
Dobelē.	14.	aprīlī	17	jaukto	vokālo	ansambļu	konkurencē	Zemgales	reģio-
nā	„Vocalica”	ieguva	augstāko	vērtējumu	un	1.	pakāpi.	Pateicoties	augsti	
novērtētajam	sniegumam,	vokālā	grupa	ir	uzaicināta	piedalīties	Latvijas	
vokālo	ansambļu	konkursa	finālā	30.	jūnijā	Dziesmu	un	deju	svētku	laikā.	

Foto: Neatka-
rīgās Tukuma 
ziņas

20.	 aprīlī	 Rai-
ņa	ģimnāzijā	Tu-
kuma	kora	apriņ-
ķa	skatē	ceļa	zīmi	
uz	 Dziesmu	 un	
deju	svētkiem	sa-
ņēma	arī	Jaunpils	
koris	(vad.	Lāsma	
Pommere),	 ie-
gūstot	II	pakāpi –	

39,44	punktus.	 Sakarā	 ar	 gaidāmajiem	svētkiem	 ir	paaugstināti	ne	 tikai	
kritēriji,	bet	arī	repertuārs	korim	ir	sarežģīts	un	grūts,	bet,	kā	paši	svētku	
organizatori	atzīst,	skaists	un	tīrs.	

Pēdējā	no	pavisam	31	skates,	kas,	gatavojoties	XV	Deju	svētkiem,	jau	
no	 februāra	norisinājās	visā	Latvijā,	bija	Tukuma	deju	apriņķa	deju	ko-
lektīvu	skate	–	28.	aprīlī.	Tajā	22	kolektīvi	no	Tukuma,	Engures,	Jaunpils,	
Kandavas	novada	un	Jūrmalas	pilsētas	izdejoja	savas	skates	dejas.	

Savu	 sniegumu	 žūrijai	 demonstrēja	 abi	mūsu	 kolektīvi.	 Jauniešu	 deju	
kolektīva	„Atsperīte”	(vad.	Žanna	Kļava)	dejot	prasmi	žūrijas	komisija	no-
vērtēja	ar	43,5	punktiem,	piešķirot	I	pakāpi	C	grupā.	Vidējās	paaudzes	deju	
kolektīva	„Jaunpils”	(vad.	Jānis	Liepiņš)	dejotāji	D	grupā	ieguva	II	pakāpi	
ar	49,9	punktiem.	Tikai	pavisam	nedaudz	viņiem	pietrūka	līdz	I	pakāpei!

Liels	 paldies	 visiem	 kolektīvu	 dalībniekiem	par	 darboties	 prieku	 un	
ziedoto	 laiku	mēģinājumos,	 kopmēģinājumos,	 skatēs	 un	 koncertos	 gan	
Jaunpilī,	gan	citur.

Ļoti	 liels	 paldies	 kolektīvu	 vadītājiem	Agritai	Aleksejenokai,	 Lāsmai	
Pommerei,	Žannai	Kļavai,	 Jānim	Liepiņam,	Aināram	Plezeram,	Ārijam	
Ādamsonam,	Dacei	Pobusai	un	Velgai	Pavlovskai!

Jaunpils XXV Vispārējo 
latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētku zīme

Šogad	 Dziesmu	 un	 deju	
svētkiem	ir	radīta	īpaša	zīme	
(logo),	 kura	 ir	 izstrādāta	
unikāla	 katram	 pagastam,	
novadam	 un	 pilsētai,	 kuras	
kolektīvi	 piedalās	 svētkos.	
Tā	 tiek	 izveidota,	 izmanto-
jot	 jauno	 tehnoloģiju	 iespē-
jas,	 kad	 datora	 algoritms	
pārvērš	 katra	 lietotāja	 /	 ko-
lektīva	 dziedājuma	 unikālo	

skaņu	latvju	rakstu	zīmju	vijumā,	kas	tiek	iestrādāts	
katras	vietas	Dziesmu	un	deju	svētku	karogā.	Jaun-
pils	novada	svētku	zīmi	ir	iedziedājusi	vokālā	grupa	
„Vocalica”.

30.	 jūnijā	 visos	 pagastos,	 novados	 un	 pilsētās,	
kas	piedalās	svētkos,	vienlaicīgi	tiks	pacelti	svētku	
karogi,	tādējādi	radot	Dziesmu	svētku	noskaņu	arī	
ārpus	Rīgas.

Pasākumi un koncerti
Sveicot	Māmiņas	svētkos,	10. maijā	mazie	„Ķi-

pariņi”	 ielūdza	uz	Māmiņu	dienas	koncertu	Jaun-
pils	 pilī.	 Šogad	 svētku	 koncerts	 bija	 īpašs,	 jo	 tajā	
kopā	 ar	 mazajiem	 dziedātājiem	 dziedāja	 arī	 viņu	
mammas	un	tēti.	

11. maijā Jaunpils	 jaunieši	 aicināja	visas	paau-
dzes	 kopā	 atpūsties	 dabā	 Kartavkalnos	 Ģimeņu	
sporta	 spēlēs.	 Pasākuma	programmā	bija	 orien-
tēšanās,	 stafetes,	 „Dullā	 desmitnieka”	 atrakcijas	
un	mazākajiem	ģimenes	bērniem	spēļu	laukums.	

12. maijā visi pirkt	un	pārdot	gribētāji	tika	aici-
nāti	uz	Pavasara	tirgu	Jaunpils	centrā!

Jaunpils	kultūras	namā	maijs	ir	jubilejas	mēne-
sis,	jo	tiek	atzīmēta	40.	sezona	kopš	kultūras	nama	
restaurācijas.	25. maijā plkst. 19:00	par	godu	šim	
notikumam	būs	Jaunpils	kultūras	nama	40.	sezonas	
jubilejas	 pasākums,	 kurā	 tiks	 aicināti	 piedalīties	
bijušie	kultūras	nama	vadītāji	un	darbinieki,	kā	arī	
mākslinieciskās	 pašdarbības	 kolektīvi,	 kas	 darbo-
jas	šobrīd	un	bez	kuriem	nav	iedomājama	kultūras	
nama	ikdiena.

Inga Krūtaine,  
Kultūras pasākumu organizatore

•	 Ir	saņemts	apstiprinājums,	ka	mūsu	biedrī-
bas	 iesniegtais	projekts	„Mūžu	dzīvo,	mūžu	mā-
cies”,	ko	finansē	Borisa	un	Ināras	Teterevu	fonds	
ar	 10%	 Jaunpils	 novada	 domes	 līdzfinansējumu,	
ir	 apstiprināts	 un	 jau	 ieskaitīta	 nauda	 projekta	
1. posma	realizācijai.

•	 Īsumā	 par	 Teterevu	 fondu:	 Boriss	 Teterevs	
pēc	 izglītības	 ir	 ārsts	 un	 šajā	 profesijā	 strādājis	
līdz	 Atmodai.	 Viņa	 dzīvesbiedre	 Ināra	 Tetereva	
ir	beigusi	Latvijas	Mākslas	akadēmiju.	1989.	gadā	
Boriss	 Teterevs	 uzsāk	 uzņēmējdarbību	 „Mūsa	
Motors”	un	1993.	gadā	atver	„Mūsa	Motors”	filiāli	
Maskavā.	1995.	gadā	kļūst	par	šīs	filiāles	īpašnie-
ku	 un	 prezidentu.	 Šī	 kompānija	 bija	 slavenu	 un	
pazīstamu	 automašīnu	 marku	 oficiālais	 dīleris	
Krievijā.	2008.	gadā	viņš	pārdod	biznesu	un	pie-
vēršas	 sabiedriskai	 darbībai.	 2010.	 gadā	 kopā	 ar	
dzīvesbiedri	 Ināru	 nodibina	 ģimenes	 labdarības	
fondu	ar	mērķi	atbalstīt	izcilas	un	sabiedrībai	no-
derīgas	 labdarības	 iniciatīvas	Latvijā	un	pasaulē.	
Piemēram,	 aktīvi	 atbalsta	 Rundāles	 pils	 rekons-

trukciju,	 nodibinātas	 stipendijas	 Rīgas	 Stradiņa	
Universitātē	 un	 Latvijas	Mākslas	 akadēmijā,	 Te-
ātris	 ZIP	 un	 citi.	 Fonds	 sniedz	 atbalstu	 kopienu	
attīstības	 organizācijām,	 dzīvnieku	 aizsardzībai	
un	 palīdz	 maznodrošinātu	 un	 trūcīgu	 personu	
grupām.	Par	 šo	nesavtīgo	darbu	viņi	 ir	 saņēmu-
ši	 augstus	valdības	apbalvojumus.	Arī	mūsu	pir-
mo	projektu	„Vēl	 ir	 laiks...”	2011.	gadā	un	šogad	
„Mūžu	 dzīvo,	mūžu	mācies”	 ir	 finansējis	 Borisa	
un	 Ināras	 Teterevu	 fonds.	 Šī	 projektā	 1.	 posmā	
paredzam	dažādas	mācības,	 (kā	 fotografēt,	vadīs	
Uģis	Grantiņš,	 un	mūžizglītības	 veicināšanu	 cil-
vēkiem	pirmspensijas	un	pensijas	vecumā,	lektore	
Daina	Reinfelde,	izglītojošus	seminārus	veselības	
aizsardzības	 jomā,	 pieredzes	 apmaiņas	 braucie-
nu –	ekskursiju	pie	Lubānas	pensionāru	biedrības	
„Cerība”	22.	un	23.	augustā).	Pieteikties	uz	 šiem	
pasākumiem	 varat	 pensionāru	 telpās	 trešdienās	
no	plkst.	10:00–12:00,	vai	pie	saviem	koordinato-
riem.	 Sīkāka	 informācija	pensionāru	kopsapulcē	
15.	maijā	„Rata”	telpās.

•	 24.	 maijā	 plkst.	 19:00,	 Dobeles	 se-
niori	 aicina	 mūs	 uz	 kārtējo	 draudzības	
pasākumu	 Jaunbērzes	 kultūras	 namā.	
Pieteikties	 līdz	 20.	 maijam.	 Izbraukšana	
plkst. 17:30	no	pasta	laukuma.

•	 2.	jūnijā	plkst.	8:00	izbraucam	kārtējā	
pavasara	 ekskursijā	 –	 apskatīsim	 ievēro-
jamus	objektus	pa	ceļam	uz	Usmas	ezeru.	
Nūjotājiem	ņemt	līdzi	nūjas,	būs	nūjošanas	
pastaiga	gar	ezera	krastiem.

•	 Makulatūru	 varat	nodot	pensionāru	
telpās	katru	trešdienu	no	10:00–12:00,	sa-
sietu	saiņos.

•	 	 26.	 aprīlī	 Džūkstē	 notika	 kārtējais	
pensionāru	 draudzības	 vakars,	 kur	mūs	 priecēja	
senioru	akordeonistu	ansamblis	„Akords”	no	Sal-
dus,	 kuri	 arī	 vērtēja	konkursu	 „Eirovīzija	Džūk-
stē”.	 Mūsējām	 dziedātājām	 Dzintras	 Dārziņas	
vadībā	 tika	 atzinīgi	 vārdi	 par	 oriģinālu,	 vienotā,	
tautiskā	stilā	veidotu	priekšnesumu.	Paldies!

•	 Neskatoties,	ka	27.	aprīlī	Lielās	talkas	dienā	

lija,	daudzi	mūsu	biedri	talkoja,	bet	tie,	kuru	dar-
bam	lietus	kavēja,	talkoja	30.	aprīlī.	Tiešām	devī-
zei	„Tīra	Latvija	sākas	tavā	galvā”	ir	pamats,	jo	no	
daudziem	gados	jaunākiem	nākas	dzirdēt	frāzes,	
ka	es	jau	neko	nemetu,	un	tāpēc	netalkošu.	(Tad	
labāk	dzīvot	mēslos?)

Austra Sipeniece

Lapu mēnesis – marts

Pašdarbības kolektīvi dodas uz XXV Vispārējiem latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētkiem 

Pensionāru biedrībā „Jaunpils”...

Foto: Neatkarīgās Tukuma ziņas

Foto: Jaunpils pils

Foto: Jaunpils pils 



Jaunpils Vēstis8

Apsveikumi

Jaunpils	novada	domes	izdevums.	Atbildīgā	par	izdevumu	Inga	Papendika,	t.	63182195.	Talsu	tipogrāfijas	izpildījums.	Pas.	nr.	0806.	Metiens	950	eks.

Neskaiti lāses, 
pa rūti kas siro, 
viņas vēl neteic neko. 
Sirdspukstos klausies, 
kā dzīvības dzira 
sniedz lāsi tev kārtējo. 
Kamēr tā pulsē, 
dzīvesprieks rosās, 
tālumus sasniegt tev nieks. 
Dzied putni priekš tevis,  
zied puķes priekš tevis, 
par visu dzīvē ir prieks. 
 /Ē.Strole/

Jaunpils novada dome sveic 
maija jubilārus nozīmīgās 

jubilejās!

Vilni Feldmani 
Ainaru Rasu 
Ivaru Bīlavu 
Arvīdu Dakšu 
Aiju Jakovelu 
Dzidru Blūmu 

Dzintaru Pahmurkinu 
Ritmu Streistermani 

Aidu Šēferi 
Dzidru Birģeli 

Leonoru Helvigu 
Imantu Jauci 

Veru Jēkabsoni 
Artūru Juzupu 
Dzidru Krauču 
Ausmu Siliņu 
Laimoni Siliņu
Maigu Ziemeli 

Divas acis,
Kas atveras pasaulei,
Atveras sirdī.
           /Odzaki Hosai/

Jaunpils novada dome 
sveic jaundzimušo

Artūra	Antona,
Emīla	Tiļļas	

vecākus!

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI 
PAR ATKRITUMU SAVĀKŠANU

Ar	š.	g.	1.	 jūniju	Jaunpils	novada	administratīva-
jā	 teritorijā	mainās	 sadzīves	 atkritumu	 	 apsaimnie-
kotājs.	Turpmāk	atkritumus	Jaunpils	novadā		savāks		
SIA	„Eco	Baltia	vide”.		(SIA	„Eco	Baltia	vide”	ir	izvei-
dota	apvienojot	SIA	„Kurzemes	Ainavas”,	SIA	„Jūr-
malas	ATU”		un	SIA	„Eko	Rīga”)

Privātmāju īpašniekiem un daudzdzīvokļu 
māju   apsaimniekotājiem/māju vecākajiem par at-
kritumu izvešanu jāslēdz līgums ar SIA „Eco Bal-
tia vide” 

Līgumu	slēgšanas	grafiks	Jaunpils	novadā:

Datums Laiks Vieta

14. maijā 		9:00–12:00 Viesatu  pagasta pārvaldē 

14. maijā 13:30–17:00 Jaunpils novada Domē  
(1. stāvā	pašvaldības		policijas	kabinetā)

16. maijā 		9:00–12:00 Jaunpils novada Domē 
(1. stāvā	pašvaldības		policijas	kabinetā)

24. maijā 		9:00–12:00 Viesatu  pagasta pārvaldē 

24. maijā 13:30–17:00 Jaunpils novada Domē 
(1. stāvā	pašvaldības		policijas	kabinetā)

Lūgums   iepazīties ar līguma nosacījumiem 
pirms līguma slēgšanas

Informācija	un	līguma	projekts		pieejams			SIA	„Eco	Baltia	vide”	interneta	vietnē	www.vide.eco-
baltia.lv,			novada	mājas	lapā		www.jaunpils.lv	un		novada	Domē.

	Informācija	un	līguma	projektu		varam	nosūtīt			uz	Jūsu		e-pastiem,		ja	paziņosiet		savu	e-pasta	
adresi		pa	tālr.	63107068,	29146415	vai	e-pastu	pasvaldiba@jaunpils.lv.

Jautājumu	vai	neskaidrību	gadījumā,	
lūdzam	zvanīt	SIA	„Eco	Baltia	vide”	pa	tālr.	67799999.

Velc, Laimiņa, zīda tīklu
Pāri visu pagalmiņu,
Lai rakstā saskanēja
Mūsu dzīves gājumiņš.
         /Latv. tautasdz./

Jaunpils novada dome 
sveic jaunlaulātos
Kasparu	Trokšu	un	

Katrīni	Tokari!

Lielā Talka
Spītējot	 lietum	 un	 aukstajam	 laikam,	 sestdien	 –	 27.	 aprīlī,	 visas	

Latvijas	iedzīvotāji	devās	ārā	no	savām	mājām,	lai	kopā,	akcijas	Lielā	
Talka	ietvaros,	sakoptu	savu	apkārtni.	Lielā	Talka	Latvijā	notiek	kopš	
2008.	 gada,	 kad	 tā	 sākās	kā	organizācijas	 „Pēdas”	 iniciatīva	 ar	 aici-
nājumu	sakopt	dzimteni	pirms	tās	90	gadu	neatkarības	atzīmēšanas	
svētkiem.	Ar	katru	gadu	interese	par	šo	projektu	kļūst	arvien	lielāka	
un	tiek	pieteikts	aizvien	vairāk	talkošanas	vietu.

Šogad	Lielās	talkas	vadmotīvs	bija	„Tīra	Latvija	sākas	Tavā	galvā!”,	
un	tā	mērķis	–	aicināt	cilvēkus	ne	tikai	sakopt	apkārtni,	bet	arī	savā	
ikdienas	 dzīvē	 mainīt	 paradumus,	 un	 nepiesārņot	 apkārtējo	 vidi	
ikdienā.

Arī	Jaunpils	novadā	lietus	tikai	piebremzēja	talkotājus,	bet	ne	pa-
visam	 apturēja.	 Viesatās,	 lejiņā	 aiz	 kultūras	 nama,	 tika	 iestādīti	 ap	
150	bērziņi,	strutelnieki	vāca	pie	Tukuma	ceļa	izmestos	atkritumus,	
Jaunpils	BUB	biedri	sakopa	savas	telpas,	„Dzīļu”	mājas	iedzīvotāji	ak-
tīvi	rosījās	kāpņu	telpās,	„Zemenītē”	sanākušie	vecāki	un	bērni,	kopā	
ar	audzinātājām,	gaidīja,	kad	lietus	pierims	un	laiku	vadīja	sarunās,	
spriezdami,	ka	acīmredzot	laiks	ne	velti	tik	nepatīkams,	bet	piemērots	
talkas	vadmotīva	pārdomāšanai.

Tie,	kuri	pašā	talkas	dienā	nesadūšojās	ārā	iziet,	ieplānotos	darbi-
ņus	paveica	turpmākajās	saulainajās	dienās.	Kā	informēja	Lielās	tal-
kas	koordinatore	Jaunpilī	Līga	Augule	–	visi	iecerētie	darbi	ir	paveikti.	

Priecē	 arī	 tas,	
ka	 šogad,	 at-
šķirībā	 no	 ie-
priekšējiem	gadiem,	bija	maz	lielgabarīta	atkritumu,	kas	liecina,	
ka	iedzīvotāji	no	krāmiem	ir	atbrīvojušies.

Paldies	visiem,	kuri	piedalījās	mūsu	novada	sakopšanā!	Ap-
brīnojami	ir	tas,	cik	ļoti	cilvēki	var	būt	vienoti	mērķa	sasnieg-
šanai,	neskatoties	uz	to,	ka	laika	apstākļi	mūs	šogad	nelutināja.

Informāciju sagatavoja 
Jaunpils novada domes 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
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Aicinājums 
iedzīvotājiem!

Nu	 jau	 vairāk	 kā	 divus	mēnešus	
mēs	kopā	darbojamies,	lai	turpinātu	
īstenot	 pašvaldības	 policijas	 ieceres	
un	nostiprinātu	tiesisko	kārtību	no-
vadā.

Lai	šis	darbs	mums	raitāk	veiktos,	
aicinu	novada	iedzīvotājus	visus	sa-
vus	 iesniegumus,	 arī	 priekšlikumus	
darba	uzlabošanai	vai	pat	pārdomas,	
kas	 veicinātu	 pašvaldības	 policijas	
darbu,	 adresēt	 tieši	 novada	 pašval-
dības	 policijai.	 Tas	 gan	 nenozīmē,	
ka	 novada	 domes	 vadība	 gribētu	
kaut	kādā	veidā	distancēties	no	jūsu	
problēmu	risināšanas	kontroles.	Nē.	
Es	regulāri	divas	reizes	mēnesī	snie-
dzu	 novada	 domes	 priekšsēdētājai	
detalizētu	pārskatu	par	 savu	darbu,	
tai	skaitā,	protams,	arī	par	paveikto	
jūsu	iesniegumos	minēto	jautājumu	
izskatīšanā.	 Vienkārši,	 saskaņā	 ar	
lietvedības	 nomenklatūru,	 visi	 jūsu	
iesniegumi	 un	 pārējie	 dokumenti,	
kas	 saistīti	 ar	 pašvaldības	 policijas	
kompetenci,	ir	jāreģistrē	man.

Vienlaikus	 gribu	 aicināt	 visus	
novada	 iedzīvotājus	 savlaicīgi	 sa-
kopt	sev	piederošos	īpašumus,	tiem	
pieguļošās	 teritorijas,	 arī	 pašvaldī-
bas	 īpašumos	 dzīvojošos	 aicinu	 sa-
kopt	 sev	 apkārt	 esošo	 vidi,	 lai	 tā	 ir	
pievilcīga	un	 labvēlīga	 ikkatram	no	
mums.

Novada pašvaldības policijas 
vecākais inspektors Mārtiņš Knops


