
Atvēli laiku draudzībai, 
jo tā ir ceļš uz laimi. 
Atvēli laiku sapņiem, 
jo tie tevi aiznesīs līdz pat zvaigznēm. 
Atvēli laiku, kad mīlēt un būt mīlētai, 
jo tā patiesi ir debesu dāvana. 
Atvēli laiku, lai redzētu, kas notiek ap tevi, 
jo diena ir par īsu, lai varētu ļauties savtībai. 
Atvēli laiku smiekliem, 

                                              jo smiekli ir dvēseles mūzika.

Dārgās sievietes, sveicu Jūs 8. marta svētkos! 
Lai  saņemtie ziedi un apsveikuma vārdi priecē Jūs 

gan šajos svētkos, gan ikdienā! 
Esiet laimīgas, mīlētas un radošas!

Pēteris Baranovskis, 
Jaunpils novada pašvaldības izpilddirektors

2014. gada 
marts

Mīļās Jaunpilnieces! 
Sveicu Sieviešu dienā! 

Lai Jūs būtu mīlētas, 
cienītas un lutinātas katru dienu!

Lai tulpju pilnas vāzes Jums svētkos!
Andris Keišs

Iedzīvotāju  zināšanai!
Jaunpils novada Domes darba laiks

Nedēļas diena Darba laiks Domes administrācijas 
(speciālistu) pieņemšanas laiks

Maksājumu 
pieņemšanas laiks

Pirmdiena 8.00.–12.00, 13.00–18.00 9.00–12.00, 13.00–18.00 9.00–12.00, 13.00–18.00
Otrdiena 8.00.–12.00, 13.00–17.00 – -
Trešdiena 8.00.–12.00, 13.00–18.00 – 9.00–12.00, 13.00–18.00

Ceturtdiena 8.00.–12.00, 13.00–17.00 9.00–12.00, 13.00–17.00 9.00–12.00, 13.00–17.00
Piektdiena 8.00–14.00 – -

Viesatu pagasta pārvaldes darba laiks
Nedēļas diena Darba laiks Pieņemšanas laiks

Pirmdiena 9.00–15.00 9.00–15.00
Otrdiena 9.00–15.00 –
Trešdiena 9.00–15.00 9.00–15.00

Ceturtdiena 9.00–15.00 –

Domes priekšsēdētājas pieņemšanas laiks
Pirmdienās 9.00–12.00, 13.00–18.00

Viesatu pag. pārvaldē: 1× mēnesī, laiks tiek saskaņots

Domes priekšsēdētājas vietnieces  pieņemšanas laiks
Pirmdienās 9.00–12.00, 13.00–18.00

Izpilddirektora  pieņemšanas laiks
Pirmdienās 9.00–12.00, 13.00–18.00

Bāriņtiesas  pieņemšanas laiks
Pirmdienās 14.00–16.00

Ceturtdienās 10.00–12.00
Viesatu pag. pārvaldē: katra mēneša 1. un 3. trešdienā 

no 9.00–12.00 

Sociālā dienesta pieņemšanas laiks
Pirmdienās 9.00–12.00, 13.00–18.00

Ceturtdienās 9.00–12.00, 13.00–17.00
Viesatu pag. pārvaldē: katra mēneša 1. un 3. trešdienā no 9.00–12.00 

Nekustamo īpašumu speciālista pieņemšanas laiks
Pirmdienās 9.00–12.00, 13.00–18.00

Viesatu pag. pārvaldē: katra mēneša  3. trešdienā 
no 9.00–12.00 

Būvvaldes pieņemšanas laiks
Katra mēneša 1. ceturtdienā 9.00–12.00

Lauksaimniecības konsultanta pieņemšanas laiks
Katra mēneša 3. piektdienā 9.00–12.00

Viesatu pag. pārvaldē 
pirmdienās un trešdienās 9.00–15.00 

Zemnieku ballē lustīgi ballējās 
vairāk kā 100 Jaunpils novada 
zemnieki un uzņēmēji

Š. g. 21. februārī Jaunpils novada Viesatu pagastā notika Zemnieku un uzņēmēju balle, kopā 
pulcējot vairāk kā 100 dalībniekus. Iepriekš pašvaldība rīkoja t.s. Uzņēmēju dienu, kurā parasti 
piedalījās tikai ap 40 dalībnieku. Tāpēc šoreiz – dalībnieku skaits – rekordliels!

Pasākuma oficiālajā daļā Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere pateicās 
klātesošajiem par ieguldīto darbu, veiksmīgo saimniekošanu, izturību, neatlaidību, atsaucību  un 
iegul dījumu uzņēmējdarbības attīstīšanā. Ligita Gintere uzsver, ka pašvaldībai ir svarīgs ikviens 
uzņēmējs un zemnieks – liels un mazs. Ikviens, kurš godprātīgi strādā, dod pienesumu savam 
novadam un visai Latvijai kopumā. Domes priekšsēdētāja novēlēja turpmāku veiksmi, izturību un 
gandarījumu par paveiktajiem labajiem darbiem. Un ticību tam, ka kopā varam sasniegt daudz!

Jaunpils novada domes izpilddirektors Pēteris Baranovskis sniedza ieskatu par pašvaldības 
lomu uzņēmējdarbības veicināšanā. Savukārt Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte prezentēja 
domes realizētos projektus. 

Arī Māris Lagzdiņš – ugunsdzēsējs, uzrunāja lielo un mazo saimniecību un uzņēmumu īpaš-
niekus, aicinot domāt par ugunsdrošības jautājumiem, kā arī lūdza finansiālu atbalstu – ziedo-
jumus ugunsdzēsēju biedrībai, lai veiksmīgāk varētu notikt glābšanas darbi krīzes situācijās un 
piepildīt ugunsdzēsēju sapni – par jaunākas automašīnas iegādi!

Viesus izklaidēja folkloras kopa 
„Viesi” ar īpaši Meteņu laikam vel-
tītu priekšnesumu. 

Klātesošajiem bija iespēja uz-
klausīt vienu no inovāciju ieviesē-
jiem lauksaimnieciskās ražošanas 
jomā – SIA „Īves grupa” īpašnieces, 
agro nomes Ineses Kunigas prezen-
tāciju. SIA „Īves grupa” nodarbojas 
ar kartupeļu audzēšanu, apstrādi. 
Mūsdienu modernajam un prasīga-
jam patērētājam rokās nonāk  glīti 
nomizoti, vakuumā iepakoti kartu-
peļi. Par to, ka mazie kartupelīši ir 
īpaši gardi – pārliecinājās visi pasā-
kuma dalībnieki. SIA darbojas gan 
Jaunpils novada Levestē, gan Ozol-
nieku novadā. 

SIA „Īves grupa” saņēma Jaunpils 
novada domes Atzinības rakstu – 
par inovāciju ieviešanu lauksaim-
nieciskajā ražošanā. 

Kā klājas vienam no lielākajiem 
uzņēmu miem Jaunpils novadā, 

atpazīstamākajam – koka māju, logu, durv-
ju ražotājam Latvijā un citviet pasaulē – 
SIA  „Līvas grupa”, pastāstīja koka māju 
ražošanas eksperts un īpašnieks Agris Smel-
teris. Koka mājas LivEko ir gana pieprasītas. 
Kā teic Smeltera kungs – gada laikā uzražo-
jam 30–40 mājas, tas nav maz. Līvu māja tiks 
uzstādīta arī tūkstošiem km tālu – Austrālijā!

(Turpinājums 2. lpp.)
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Domes sēdēZemnieku ballē  lustīgi ballējās 
vairāk kā 100 Jaunpils novada 
zemnieki un uzņēmēji

Arī SIA „Līvas grupa” saņēma Atzinības rakstu – par inovāciju ieviešanu koka māju 
ražošanā un Jaunpils vārda popularizēšanu. Īpašus atzinības un pateicības vārdus Do-
mes priekšsēdētāja pasākumā veltīja lielākajiem nodokļu maksātājiem novadā – līderim 

a/s  „Jaunpils Pienotava” un 
a/s „Lopkopības izmēģinā-
jumu stacija Jaunpils”, kā arī 
SIA „Joži”, a/s „Ciltslietu un 
mākslīgās apsēklošanas sta-
cija”. Diemžēl šoreiz lielākie 
nodokļu maksātāji pasākumu 
neapmeklēja. 

Jaunpils novada Dome pa-
teicās visām zemnieku saim-
niecībām un uzņēmumiem 
par ilggadēju un godprātī-
gu saimniekošanu Jaunpils 
novadā. Pateicības saņēma  
z/s:  „Maz strautiņi”, „Upenie-
ki”, „Klapkalnes”, „Gunde-

gas”, „Brīvzemnie-
ki”, „Mazkraučas”,  
„Arāji”, „Jaundziras”, 
„Ošnieki”, „Melkaļi”, 
„Bērzkalni”, „Balt-
bārži”, „Liepiņas”, 
„Spulgas”, „Apškal-
ni” „Bitšēpi”,  „Vēs-
mas”, „Vālodzes”, 
„Zvirgzdiņi”, „Vār-
pas”. Piemājas saim-
niecības: „Brūveri”, 
„Rudzīši”, „Lakstī-
galas”, IK „K. Va-
nags”, SIA „Pētertā-
les”, SIA „Jaunpils”, 
SIA  „Jaunpils KS”,  
SIA „Karamele”, 

SIA „Mans pavards”, SIA „Levestes dārzs”, SIA „Kalnsili”, SIA „Ēnavas purvs”, kafejnīca „Lī-
vas” – Dagmāra Altenburga, Andra Puzaka ģimenes ārsta prakse. Par godprātīgu darbu un atsau-
cību – z/s „Vilcēni” un z/s „Meijas”, IK „Ivars Jaucis”, Edgars Tumovs. Par godprātīgu darbu un 
Jaunpils vārda popularizēšanu – Sandra Zariņa, bet Māris Krastiņš saņēma nomināciju – jaunākais 

un atsaucīgākais mikrouzņēmējs, 
savukārt Veronika Smirnova par 
uzņēmību un zaļā dzīvesveida po-
pularizēšanu.

Par gardām uzkodām bija pa-
rūpējušās Pils kroga krodzinie-
ces, bija iespēja degustēt novada 
ražotāju un mājražotāju produk-
ciju: Jaunpils Pienotavas sierus, 
Veronikas Smirnovas gardos 
mājas sierus, Dagmāras Alten-
burgas konditorejas gardumlie-
tas, z/s „Arāji” gardumgardos 
kūpinājumus un Gunāra Veskas 
medus produkciju.

Par to, lai zemnieki pēc grūtās 
darba dienas iekustinātu kājas 

raitās un lustīgās dejās – atbildēja muzikants 
Madars. 

Jaunpils novada dome izsaka pateicību vi-
siem darbīgajiem novada zemniekiem un uz-
ņēmējiem un cer arī uz turpmāku veiksmīgu 
sadarbību.

Protams, Jaunpils novadā ir vēl daudz citu 
lielu saimniecību, kuras netika rakstā minētas, 
bet novadā saimnieko ilgi. Šoreiz minējām 
tos, kuri apmeklēja pasākumu. Paldies par ilg-
gadējo un godprātīgo darbu ikvienam saim-
niekam un saimniecei!

(Turpinājums no 1. lpp.)

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Nolikums Nr. 5 „Par pašvaldības finansiālo at-

balstu Jaunpils novada iedzīvotājiem”, turpmāk Noli-
kums, nosaka kārtību, kādā Jaunpils novada pašval-
dība finansiāli atbalsta Jaunpils  novada iedzīvotājus. 

2. Nolikuma nosacījumu izpildei  deleģēts  So-
ciālais dienests, kura budžetā ir ieplānots nepiecie-
šamais  finansējums.

3. Šis Nolikums reglamentē finansiālā atbalsta 
piešķiršanu fiziskajām personām, kuras atbilst šā-
diem kritērijiem:

3.1. fiziskā persona nesastāv darba attiecībās ar 
Jaunpils novada pašvaldību;

3.2. fiziskās personas – jaundzimušā bērna 
(II  nodaļā minētās personas), mirušās personas 
(III  nodaļā minētās personas), represētās personas 
un pieaugušie invalīdi, kuru  dzīvesvieta deklarēta 
Jaunpils  novada administratīvajā teritorijā;

3.3. fiziskā  persona iesniegusi  šajā Nolikumā no-
rādītos dokumentus, kas apliecina personas tiesības 
saņemt finansiālu atbalstu.

4. Lēmumu par finansiālā atbalsta  piešķiršanu šī 
Nolikuma II, III nodaļās noteiktajos gadījumos pie-
ņem Sociālais dienests. 

5. Finansiālo atbalstu  (IV nodaļa) piešķir, sa-
skaņā ar Sociālā dienesta iesniegtajiem sarakstiem, 
kurus apstiprina Domes priekšsēdētājs.

6. Finansiālo atbalstu pēc personas izvēles izmak-
sā skaidrā naudā Jaunpils  novada pašvaldības  kasē, 
vai bezskaidras naudas norēķina veidā ar pārskaitī-
jumu uz personas norādīto bankas kontu.

7. Šis Nolikums paredz finansiālo atbalstu sakarā 
ar:

7.1. bērna piedzimšanu;
7.2. fiziskās personas nāvi;
7.3. svētku un  atceres dienām.

II. FINANSIĀLAIS ATBALSTS 
SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU

8. Finansiālais atbalsts, sakarā ar bērna piedzim-
šanu, EUR 75,00 (septiņdesmit pieci euro) par vienu 
bērnu.

9. Finansiālo atbalstu   piešķir, sakarā ar  bērna 
piedzimšanu, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jaunpils  
novada administratīvajā teritorijā.

10. Tiesības saņemt finansiālo atbalstu, sakarā ar 
bērna piedzimšanu, ir šādām personām:

10.1. vienam no bērna vecākiem (ja kompensāci-
ju pieprasa abi vecāki, pašvaldība apmierina tā vecā-
ka pieprasījumu, kura dzīvesvieta deklarēta Jaunpils 
novadā, bet, ja abi vecāki atbilst šim kritērijam, tad 
apmierina pirmo iesniegto pieprasījumu);

10.2.  bērna aizbildnim.
11. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, sakarā ar bēr-

na piedzimšanu, persona trīs mēnešu laikā no bērna 
piedzimšanas dienas iesniedz  Sociālajā dienestā šā-
dus dokumentus:

11.1. iesniegumu ar lūgumu piešķirt kompensā-
ciju sakarā ar bērna piedzimšanu; 

11.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot 
oriģinālu;

11.3. bāriņtiesas lēmumu par personas iecelšanu 
par bērna aizbildni, ja kompensāciju pieprasa bērna 
aizbildnis;

11.4. ja finansiālo atbalstu par bērna piedzim-
šanu pieprasa ģimenē, kurā viens no vecākiem  nav 
deklarēts Jaunpils novada administratīvajā teritorijā, 
jāiesniedz izziņa, kas apliecina, ka šī persona nav sa-
ņēmusi kompensāciju sakarā ar bērna piedzimšanu 
šajā pašvaldībā.

12. Finansiālo atbalstu, sakarā ar bērna piedzim-
šanu, netiek piešķirts gadījumā, ja bērns ievietots 
valsts sociālās aprūpes iestādē.

13. Informāciju par bērna deklarēto dzīves vietu 
Sociālais dienests  iegūst no iedzīvotāju reģistra.

III. FINANSIĀLAIS ATBALSTS 
SAKARĀ AR PERSONAS NĀVI

14. Finansiālais atbalsts,  sakarā ar personas nāvi, 
noteikts EUR 75,00 (septiņdesmit pieci euro).

15. Tiesības saņemt finansiālo atbalstu, sakarā ar 
personas nāvi ir personai:

15.1. kura ir mirušās personas radinieks vai lau-
lātais, kā arī adoptētais vai adoptētājs, aizbildnis, 
aizgādnis;

15.2. kura uzņēmusies organizēt mirušās perso-
nas apbedīšanu.

16. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, sakarā ar per-
sonas nāvi, persona mēneša laikā no personas nāves 
dienas iesniedz  Sociālajā dienestā šādus dokumentus:

16.1. iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansiālo 
atbalstu, sakarā ar personas nāvi; 

16.2. personas miršanas apliecības kopiju, uzrā-
dot oriģinālu;

16.3. dokumentu, kas apliecina personas, kura 
pieprasa finansiālo atbalstu, radniecību ar mirušo 
personu vai adoptētā, adoptētāja, aizbildņa, aiz-
gādņa statusu attiecībā pret mirušo personu.

17. Ja persona, kura pieprasa finansiālo atbalstu, saka-
rā ar personas nāvi, neatbilst šo noteikumu 15.1. pun-
kta prasībām, tai ir tiesības saņemt kompensāciju tikai 
gadījumā, ja tā dokumentāli pierāda, ka ir veikusi per-
sonas apbedīšanu par saviem finanšu līdzekļiem.

18. Informāciju par mirušās personas pēdējo 
deklarēto dzīvesvietu un personu, kura pieprasa 
kompensāciju, iegūst no iedzīvotāju reģistra.

IV. FINANSIĀLAIS ATBALSTS  SVĒTKU, 
ATCERES UN ATZĪMĒJAMĀS DIENĀS

19. Politiski represētajām personām LR prok-
lamēšanas gadadienās piešķir finansiālo atbalstu 
EUR  30,00 (trīsdesmit euro), saskaņā ar  represēto 
personu sarakstiem. 

20. Pieaugušajiem invalīdiem Ziemassvētkos pie-
šķir finansiālo atbalstu EUR 25,00 (divdesmit pieci 
euro), pamatojoties uz  invaliditātes apliecībām. 

21. Informāciju par politiski represēto personu 
un invalīdu  deklarētajām dzīves vietām iegūst no 
iedzīvotāju reģistra.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
22. Šis  Nolikums stājas spēkā  nākamajā dienā 

pēc apstiprināšanas Domes sēdē.

•	 Piešķīra SIA „Brūnis plus” piederošai reālai 
ēkas daļai adresi „Draudzības, Veikals”, Viesatas, 
Viesatu pagasts, Jaunpils novads un Jaunpils no-
vada domei piederošai ēkas daļai adresi – „Drau-
dzības, Pasts”, Viesatas, Viesatu pagasts, Jaunpils 
novads. Abas adreses iekļaus  adrešu reģistrā. 
Ēkas daļai „Draudzības, Pasts” noteica zemes do-
mājamo daļu.

•	 Piešķīra nekustamajam īpašumam ar ka-
dastra apzīmējumu 90560030055 („Sviļu pļavas”) 
jaunu nosaukumu „Astras”, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads, zemes lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.

•	 Apstiprināja Kārtību Nr. 1. „Par Jaunpils 
novada domes 2013. gada publiskā pārskata saga-
tavošanu”.

•	 Par atbildīgo personu 2013. gada publiskā 
pārskata sagatavošanā apstiprināja Attīstības no-
daļas vadītāju Viju Zīverti.

•	 Nolēma rīkot 2014. gada projektu konkursu 
„Darām paši” un apstiprināja konkursa  nolikumu 
(nolikums Domes mājas lapā www.jaunpils.lv)

•	 Nolēma rīkot Jauniešu biznesa plānu kon-
kursu „Esi uzņēmējs” un apstiprināja konkursa 
nolikumu (nolikums Domes mājas lapā www.
jaunpils.lv)

•	 Apstiprināja  Nolikumu  Nr. 5 „Par pašval-
dības finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvo-
tājiem”.

•	 Nolēma vienai personai segt izdevumus par 
uzturēšanos pansionātā „Rauda”.

•	 Apstiprināja Jaunpils vidusskolas izdevu-

mu tāmi EUR 252 010,00 un noteica uzturēšanās 
maksu vienam audzēknim mēnesī EUR 71,68. 

•	 Apstiprināja PII „Zemenīte” izdevumu tāmi 
EUR 45 005,00 un noteica uzturēšanās maksu vie-
nam audzēknim mēnesī EUR 117,20.

•	 Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 2 
„Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra „Saisto-
šajos noteikumus Nr. 1 „Par Jaunpils novada paš-
valdības budžetu 2014. gadam”.

•	 Pēterim Baranovskim atļāva savienot paš-
valdības izpilddirektora amatu ar valdes locekļa 
amatu Mednieku biedrībā „Jaunpils”, amatu zem-
nieku saimniecībā „Mārsili”,  Būvvaldes locekļa 
amatu, Iepirkumu komisijas  priekšsēdētāja viet-
nieka amatu, Dzīvokļu komisijas, Administratīvo 
aktu strīdus komisijas, Nekustamo īpašumu vēr-
tēšanas komisijas un Nekustamo īpašumu izsoles 
komisijas locekļa amatus.

•	 Dacei Adiņai atļāva savienot deputātes, do-
mes priekšsēdētājas vietnieces, sociālās darbinie-
ces darbam ar ģimenēm un bērniem, pedagoga, 
administratīvās komisijas locekļa, biedrības „Le-
vestes Spicie” valdes priekšsēdētājas un biedrības 
Sporta klubs Jaunpils valdes locekļa amatus. 

•	 Nolēma iesniegt projekta pieteikumu „Jau-
na sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta 
„Sports” projektu konkursā „Sporta inventāra 
iegāde vispārējās izglītības iestādēs.” Dome no-
drošinās pašvaldības līdzfinansējumu 51%, t.i. 
EUR 2169,00. 

Kancelejas vadītāja Ita Lapsa
Ar Domes sēdes protokolu izvērstā veidā var 

iepazīties mājas lapā www.jaunpils.lv

27.02.2014. Domes sēdē pieņemtie lēmumi

NOLIKUMS  Nr. 5
„Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem”

2014. gada 27. februārī
Izdoti saskaņā ar  LR  likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, un 43. panta trešo daļu
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Uzmanību, novada iedzīvotāji!
Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība uzsāk līdzekļu vākšanu jaunākas uguns-

dzēsēju mašīnas iegādei – nepieciešamā summa ap 20 tūkstošiem eiro. Summa ir iespai-
dīga, bet jaunāka mašīna ir nepieciešama, lai spētu ātrāk nokļūt avārijas vietā un glābt 
īpašumus no ugunsnelaimes. Turklāt jaunākās mašīnas ir ietilpīgākas un ekspluatā cija ir 
lētāka. Jāmin, ka pašreizējās mašīnas ir padomju laika, vairāk kā 30 gadu vecas.

Lūdzam un aicinām visus novada iedzīvotājus, savu iespēju robežās, atbalstīt 
Ugunsdzēsēju biedrības aicinājumu!

Ziedojuma summa gadā biedrības atbalstam no dzīvokļa varētu būt 10 eiro, no 
viensētas – 50 eiro, 200 eiro no zemnieku saimniecības un uzņēmuma.

Rekvizīti:
Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008178439
AS „SEB banka” SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV56UNLA0050021847444

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!
Ugunsdzēsēju biedrības vārdā Māris Lagzdiņš

Tel. mob. 26183231

1. Vispārīgie noteikumi
1. 2014. gada projektu konkursu „Darām paši” 

(turpmāk – Konkurss; ID: 2014/JND) organizē 
Jaunpils novada domes Attīstības nodaļa (turpmāk 
– Dome), reģ. nr. 90000051932, adrese – „Ērģelnie-
ki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145. 

12. Konkursa mērķis ir veicināt Jaunpils no-
vada iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un 
uzlabot vietējo dzīves kvalitāti. 

3. Konkursā var piedalīties: 
3.1. ikviena Jaunpils novadā reģistrēta biedrī-

ba un nodibinājums, kurš nokārtojis saistības par 
iepriek šējā gada projekta izpildi; 

3.2. citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās 
struktūrvienības, kas darbojas Jaunpils novadā. 

4. Viens pretendents var iesniegt neierobežotu 
skaitu pieteikumu, bet atbalstīts var tikt ne vairāk 
kā viens projekts. 

5. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labu-
ma projekti jebkurā jomā, kas ir svarīga un aktuā-
la vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Projektu 
tematika, īstenošanas veids (aktivitātes) un mērķ-
auditorija netiek ierobežota:

5.1. vides sakārtošana; 
5.2. iedzīvotāju līdzdalības veicināšana; 
5.3. ģimeņu un bērnu atpūtas vietu izveide; 
5.4. esošo un jaunu aktīvās atpūtas vietu piln-

veide; 
5.5. dažādu paaudžu un sabiedrības grupu sa-

darbība; 
5.6. izglītības un darba tirgus mērķtiecīga sa-

darbība;
5.7. neformālās izglītības programmas dažā-

dām iedzīvotāju grupām;
5.8. novada mēroga sporta, kultūras u.c. veida 

pasākumu organizēšana u.c.
6. Papildus iepriekš minētajam, Konkursa 

ietva ros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem 
nosacījumiem: 

6.1. tas iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina 
viņu līdzdalību iniciatīvu īstenošanā; 

6.2. tas stiprina vietējās sabiedrības dzīves kva-
litāti; 

6.3. tam nav peļņas gūšanas rakstura; 
6.4. projekts tiek īstenots Jaunpils novada te-

ritorijā vai mērķauditorija ir novada iedzīvotāji;
6.5. prioritāte 2014. gada projektiem, kur iegul-

dījumi tiek veikti pašvaldības īpašumā un kuru 
piedāvātie risinājumi veicina Jaunpils novada 
svētku norisi.

2. Projekta īstenošanas un 
finansēšanas nosacījumi

7. Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 
1. maijs – 2014. gada 20. novembris. 

8. Viena projekta īstenošanai Domes  finansē-
jums var būt līdz EUR 710,00.

9.  No projekta  līdzekļiem nevar tikt finansē-
tas projekta administratīvās izmaksas. 

10. Projektiem jāpiesaista līdzfinansējums un/
vai pašieguldījums naudas, mantas vai brīvprātīgā 
darba veidā vismaz 20% apmērā no kopējām pro-
jekta izmaksām. 

11. Konkursa ietvaros kopējais pieejamais fi-
nansējums –EUR 7114,00. 

12. Šī Konkursa finansējumu veido Jaunpils 
novada domes piešķīrums. 

3. Projektu pieteikumu 
iesniegšanas kārtība

13. Projekta pieteikums sastāv no šādām da-
ļām:

13.1. datorrakstā vai labi salasāmā rokrakstā 
aizpildīta pieteikuma veidlapas (pēc Domes ap-
stiprināta parauga); 

13.2. projekta vadītāja CV; 
13.3. apliecinājuma vēstules par līdzfinansēju-

mu; 
13.4. citas informācijas, ko projekta iesniedzējs 

uzskata par svarīgu pievienot. 

14. Konkursa nolikums un projekta pietei-
kuma veidlapa pieejama Jaunpils novada domes 
Attīstības nodaļā, un interneta mājas lapā www.
jaunpils.lv sadaļā „Projekti”. 

15. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014.ga-
da 10. aprīlis līdz plkst. 17:00. 

16. 13. punktā minētie dokumenti jāiesniedz 
1 eksemplārā, nosūtot pa pastu (Jaunpils novada 
dome,  „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads, LV-3145 vai nogādājot personīgi 
Jaunpils novada domē Attīstības nodaļā. 

17. Projekta pieteikuma veidlapa (ar budžetu) 
jāiesniedz arī elektroniski, vai nu pievienojot pie-
teikumam disketē vai CD matricā, vai arī 15. pun-
ktā noteiktajā termiņā nosūtot uz 

                         e-pastu vija.ziverte@jaunpils.lv 
18. Kvalitatīvai projektu sagatavošanai pieeja-

ma šāda papildu informācija: 
18.1. konsultācijas un papildu informācija 

pa e-pastu vija.ziverte@jaunpils.lv vai pa tālruni 
63180960;

18.2. informatīvs seminārs par projektu pie-
teikumu sagatavošanu 2014. gada 24. martā 
plkst. 17.00 Jaunpils novada domes sēžu zālē;

19. Iesniegtos pieteikumus un dokumentus 
Dome atpakaļ neizsniedz. 

4. Projektu izvērtēšanas kārtība un 
līgumu slēgšana

20. Konkursa projektu vērtēšanas komisija, 
kuras sastāvā ir pašvaldības, NVO un uzņēmēju 
pārstāvis izvērtē iesniegtos projektus atbilstoši 
Nolikumam.

21.Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja izvēr-
tēšanas sanāksmē piedalās vismaz trīs komisijas 
locekļi. 

Vērtējumu par iesniegtajiem projektu pietei-
kumiem sniedz visi KOMISIJAS locekļi (pieda-
loties sanāksmē, drukātā vēstulē vai pa e-pas-
tu); 

22. VĒRTĒŠANAS  komisijas locekļi izvērtē 
projektus, piešķirot punktus pēc šādiem kritēri-
jiem: 

22.1. projekta oriģinalitāte (10%), 
22.2. vietējo iedzīvotāju un/vai mērķauditori-

jas iesaiste un līdzdalība (20%), 
22.3. projekta ietekme uz vietējās sabiedrības 

dzīves kvalitātes stiprināšanu (15%), 
22.4. projekta iesniedzēju pašu aktivitāte un 

motivācija (15%), 
22.5. projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā 

attīstībā (10%), 
22.6. projekta atbilstība 2014. gada prioritātei 

(30%).
27. Pieteikumu izvērtēšanas gaitā komisija 

personīgi tiksies ar daļu projektu iesniedzēju. 
28. Izvērtēšanas gaitā Dome var pieprasīt no 

projektu iesniedzējiem papildu informāciju par 
projektu vai tā īstenotājiem. 

29. Biedrība izvērtēšanas gaitā var piedāvāt sa-
mazināt projekta budžetu vai vienoties ar projekta 
iesniedzēju par izmaiņām projekta aktivitāšu plā-
nā un budžetā, lai efektīvi izmantotu Konkursā 
pieejamos līdzekļus. 

30. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 
2014.  gada 20. aprīlim projektu iesniedzējiem 
pa pieteikumā norādīto e-pastu vai telefonu. Pēc 
līgumu parakstīšanas rezultāti būs pieejami arī 
interneta mājas lapā www.jaunpils.lv/projekti/ 
Darām paši.

31. Ar apstiprināto projektu iesniedzējiem 
Biedrība slēgs līgumu par projekta īstenošanu. 

Finansējums tiks ieskaitīts projekta īstenotāja 
bankas kontā 15 darba dienu laikā no līguma pa-
rakstīšanas, ieskaitot finansējumu kā avansu bied-
rības bankas kontā.

32. Par projekta īstenošanu projekta īstenotā-
jam būs jāiesniedz Domes noteiktas formas satu-
riskā un finanšu atskaite, pievienojot grāmatvedī-
bas dokumentu kopijas. 

Apstiprināts 
Jaunpils novada domes sēdē Nr. 2., 4 p., lēmums Nr. 17. 

2014. gada 27. februārī

NOLIKUMS Nr. 2
2014. gada projektu konkursam „Darām paši”

Biznesa plānu konkurss jauniešiem
Jaunpils novada dome izsludina biznesa plānu konkursu jauniešiem. Konkursa pietei-

kumu var iesniegt fiziska perona – Jaunpils novadā dzīvesvietu deklarējis jaunietis vecumā 
no 18 līdz 35   gadiem un Pretendents nav īpašnieks jau esošam uzņēmumam, un/vai tam 
nepieder kapitāla daļas kādā citā uzņēmumā. 

Pieteikums jāiesniedz līdz 2014. gada 10. aprīlim plkst. 17:00.
Jaunpils novada domē, „Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils novadā, iesniedzot personīgi Jaun-

pils novada domes sekretārei vai atsūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu (pasta zīmogs), vai 
ar kurjeru. 

Jaunpils novada pašvaldība izsludina 
konkursu „Darām paši” nevalstisko 
organizāciju projektiem

Nu jau 4. gadu pēc kārtas Jaunpils novada pašvaldība izsludina 
konkursu finansējuma piešķiršanai nevalstisko organizāciju projektiem.

Konkursā projektiem paredzētā kopsumma pašvaldības budžetā 2014. gadam ir EUR 7114,-. 
Pašvaldības piešķiramais finansējums vienam projektam šajā gadā ir līdz EUR 710,-.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada10. aprīlis līdz 17.00.
Informatīva sanāksme projektu iesniedzējiem 2014. gada 24. martā  plkst. 17.00. Domes 

sēžu zālē.

E-prasmju nedēļas aktivitātes 
Jaunpils novadā

26. martā plkst. 11.00 Viesatu pagasta bibliotēkā 
plkst. 14.00 Jaunpils pagasta bibliotēkā

Lauksaimniecības datu centra speciāliste Velta Ludiša rādīs un mācīs strādāt ar  
elektronisko datu ievades programmu.

Jums būs iespēja ne tikai teorētiski uzzināt visu par LDC elektroniskajiem pakalpoju-
miem, iepazīties ar jaunumiem, ar jauno datu ievades programmu, bet arī pašiem izmēģināt 
datu ievadi. Autorizētajiem lietotājiem līdzi uz semināru jāņem parole un dati par nereģis-
trētiem notikumiem, lai uz vietas analizētu un ievadītu. Apmācībās aicināti piedalīties gan 
zinošus un pieredzējušus lietotājus, gan visus tos interesentus, kuri vēlas vēl tikai apgūst LDC 
elektroniskos pakalpojumus.

AICINĀM PIEDALĪTIES IKVIENU INTERESENTU!
Ja rodas jautājumi, laipni aicinu zvanīt:
Novada lauku attīstības konsultantei Vitai Petrovai tel. 28395266
Jaunpils bibliotēkas vadītājai Ingai Papendikai tel. 63182195
Arī Jaunpils vidusskolā e-prasmju nedēļā notiks dažādas apmācības skolēniem. 

Pensionāru  biedrībā  „Jaunpils”
•	 21. martā plkst. 18:00 Viesatu kultūras namā kārtējais starppagastu senioru draudzī-

bas vakars. Dalības maksa pensionāru biedrības biedriem 2 €, pārējiem 3 €. Uz pasākumu 
aizvedīs un atvedīs autobuss. Pieteikties pie koordinatoriem, vai pensionāru telpās trešdienās 
līdz 19. martam.

•	 26. martā plkst. 13:00 biedrības gada pārskata kopsapulce. Būs iespēja noskatīties 
mūsu filmu un plkst. 15:00 dakteres I. Bēniņas lekcija – seminārs par alternatīvas medicīnas 
līdzekļiem, ko organizējam Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta ietvaros. Būs iespēja 
atbraukt un aizbraukt ar autobusu. Lūgums samaksāt biedru naudu 5 € par 2014. gadu.

Austra Sipeniece

Maijs – Jaunpils novada svētku mēnesis
Šogad – Jaunpils novadam – 5 gadi!

Par godu 5. gadu jubilejai – maija mēnesis tiek pasludināts par Novada svētku mēnesi. Novada 
svētkus ieskandināsim Pavasara gadatirgū – 11. maijā, kad paralēli tirgus andelēm notiks dažādas 
aktivitātes un pasākumi gan bērniem, gan pieaugušajiem. Svētkus turpināsim maija mēneša nedēļas 
nogalēs – notiks dziedāšanas svētki un disenīte bērniem, sporta diena, ģimeņu diena u.c. Svētku 
nedēļas nogales tiks veltītas gan sportiskām aktivitātēm, izklaidēm, gan tam, lai svētku dalībnieki 
ciemotos visos novada ciemos. Svētku noslēgumā – 31. maijā vienosimies kopīgā gājienā, uzsverot, 
ka esam vienoti savā novadā!

Lai svētki izdotos, es aicinu ik vienu biedrību, ik vienu iestāžu un uzņēmuma vadītāju, ik vienu 
novada iedzīvotāju – būsim atsaucīgi un piedalīsimies – gan svētku organizēšanā, gan svinēšanā!

Pilna Novada svētku programma tiks publicēta aprīļa un maija avīzē, kā arī mājas lapā 
www.jaunpils.lv

Idejas un ieteikumus svētku organizēšanai pieteikt, rakstot baiba.rasa@jaunpils.lv vai zvanot 
20204694.
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Skolas ziņas
6. februārī sadarbībā ar Latvi-

jas Slēpošanas savienību notika 
Sniega diena. Skolēni kopā ar 
Daci Adiņu iesaistījās dažādās 
stafetēs un aktivitātēs. Žēl, ka 
sniega bija maz! Kopīgi tika izcī-

nīts arī Kauss. Katrs dalībnieks saņēma karodziņu un nozī-
mīti. Pasākuma ietvaros notika arī zīmējumu konkurss – uz-
varētāja Samanta Rubene.

12. februārī visā Latvijā notika Ēnu diena. Arī Jaun-

pils vidusskolas skolēni aktīvi iesaistījās ēnošanā. Ēno-
ti tika pašmāju uzņēmumi un iestādes. Ēnotāji viesojās 

SIA „Kalnsili” frizētavā, p.i. g. „Zemenīte”, a/s „Kurzemes 
Ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijā”. Ēnoti tika arī 
Jaunpils novada domes darbinieki – izpilddirektors Pēte-
ris Baranovskis, policists Mārtiņš Knops un pieci ēnotāji 
viesojās pie Sabiedrisko attiecību vadītājas Baibas Rasas. 
Viesojoties Domē jaunieši iepazinās ar administrācijas 
darbinieku pienākumiem – izbrīnu izraisīja kancelejas 
vadītājas Itas Lapsas EDS sistēmas demonstrējums, kā arī 
tas, kāds izskatās elektroniskais paraksts – tā nav speciāli 
veidota pildspalva, bet gan īpaša karte ar paraksta kodu. 
Interesantus faktus jaunieši uzzināja Dzimtsarakstu no-
daļā. Attīstības nodaļā jauniešus izbrīnīja projektu doku-
mentācijas apjoms katram projektam. Jaunieši darbojās 
arī praktiski – veidoja Jaunpils jauniešu logo skices, plā-
noja Novada svētku programmu, sagatavoja jautājumus 
pasākumam „Kafija ar politiķiem” utt.

Ēnu diena – aizritēja neierastāk kā ikdienas darbs un 
mācību ritums, tā ir lielisks palīgs turpmākajā karjeras iz-
vēles jomā jauniešiem un arī „ēnotajam” – speciālistam liek 
paskatīties uz savu profesiju un amata pienākumiem no 
malas.

21. februārī skolā notika Kustību diena. Katra klase bija 
sagatavojusi īpašu priekšnesumu, īpaši tika piedomāts arī pie 
tērpu izvēles. Tā kā mazie un lielie jaunpilnieki ir lieli dejotāji 
gan aktīvi aerobikā, gan tautiskajās un modernajās dejās – 
priekšnesumi bija izdevušies.

No 24.–28. februārim notika Karjeras dienas. Karjeras 

dienu ietvaros skolā viesojās dažādu profesiju pārstāvji. Kar-
jeras dienas skolā bija patīkamu pārsteigumu pilnas un liet-
derīgi pavadītas. Joks no mazākajām klasēm: Kā jūs domājat, 
bērni, ar ko nodarbojas grāmatvede? Atbilde: ved grāmatas! 
Nedēļas noslēgumā skolēni apmeklēja izstādi „Skola 2014”.

Pasākumi martā:
17.–21. marts – skolēnu pavasara brīvdienas.
21. martā skolas darbinieku ekskursija uz Rīgu.
28. martā plkst. 18.00 Jaunpils vidusskolas zālē sarīkoju-

mu deju konkurss. 
9.–12. klašu skolēniem „Zelta kurpīte”. Pēc konkursa bal-

le.

Jaunpils pašvaldība veidos savu 
mārketinga stratēģiju 

Jaunpils novada Dome, sadarbojoties ar Latvijas 
Pašvaldību savienību, iesaistīsies projektā „Lietpra-
tīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas 
uzlabošana”. Projektu īsteno LPS ar projekta partne-
riem Norvēģijas Vietējo un reģionālās varas iestāžu 
asociāciju un Valsts reģionālās attīstības aģentūru.  
Projektā iesaistīsies 9 dažāda mēroga Latvijas pašval-
dības, (Jaunpils, Amatas, Gulbenes, Mālpils, Preiļu, 
Skrundas, Ventspils novadi, Ventspils un Valmie-
ras pilsētas). Tās būs 1 Tīkla pilotpašvaldības, ku-
ras projekta gaitā izveidos Pašvaldību mārketinga 
stratēģiju, izmantojot „mācīties salīdzinot” sistēmu 
(benchlearning). Tas kļūs par rīku pašvaldību veikt-
spējas uzlabošanai, iesaistot pašvaldību politiķus un 
darbiniekus inovatīvas pārvaldības procesā. Jāmin, 
ka Ventspils pilsēta šajā jomā ir ar pieredzi, jo viņiem 
ir jau savas pilsētas mārketinga stratēģija. Galvenais 
„mācīties salīdzinot” instruments ir pašvaldību sa-
darbības tīkli. Tiks vākti dažādi fakti un statistika, lai 
analizētu, apkopotu informāciju un izmantotu tālākā 
darbā – veidotu pašvaldības mārketinga stratēģiju, 
kas nostiprinās pašvaldības lietpratīgu pārvaldību 
ilgtermiņā. Kā uzsver Domes priekšsēdētāja Ligita 
Gintere – šis projekts ir jauna iespēja Jaunpils paš-
valdībai izvērtēt esošo situāciju un domāt par to, ko 
varam darīt labāk. Iespēja iepazīt Polijas un Norvēģi-
jas pieredzi, mācīties no kolēģiem. Turklāt svarīgi, ka 
šī „mācīties salīdzinot” sistēma stimulē iniciatīvu no 
apakšas, aktivizējot gan vietējos politiķus, gan dar-
biniekus darboties vēl aktīvāk novada iedzīvotājiem 
apsolīto mērķu tuvināšanā. Iedzīvotāju vajadzības 
allaž ir pirmajā vietā. Šajā projektā gūtā pieredze no 
partneriem, par viņu pieredzi problēmjautājumu ri-
sināšanā, arī mums varētu noderēt. 

Projekta ietvaros Jaunpils ND apņemsies piedalīties 
plānošanas sanāksmēs, reģionālajās diskusijās, izvei-
dot mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupu un 
izstrādāt mārketinga stratēģiju.

Pašvaldībā tiks norīkoti divi projekta eksperti, 
kuri pildīs projekta pilotpašvaldības eksperta pienā-
kumus 2 gadu laikā – kopumā – 1040 stundas. LPS 
atlīdzinās Jaunpils novada Domei visus izdevumus 
eksperta algošanai t. sk. arī darba devēja sociālās 
iemaksas.

No 24.–27.02. notika pirmais izpētes brauciens 
uz Poliju. Projekta dalībnieki tikās gan ar Polijas paš-
valdību, gan pašvaldību asociāciju pārstāvjiem, guva 
ieskatu poļu pieredzē sistēmas datu izmantošanā, lai 
uzlabotu to darba efektivitāti dažādās jomās.

Lai arī Latvijā izveidotu „mācīties salīdzinot” sis-
tēmas modeli, pirmais solis ir izpētīt, kā šī sistēma 

darbojas Polijā, kā tika vākti dati, apkopoti, izdarīti 
secinājumi un pielietoti darbībā.

Polijas pilsētā Poznaņā dalībniekiem bija iespēja 
iepazīties ar izsmeļošu prezentāciju par pilsētas attīs-
tības stratēģiju, kura sastādīta, balstoties uz informā-
ciju, kas iegūta no datubāzes. Savukārt Polijas Lauku 
pašvaldību asociācijā bija iespēja iepazīties ar labās 
pieredzes datubāzi, kas ir visiem interesentiem pieeja-
ma mājaslapā, kurā apkopota dažādu pašvaldību labā 
pieredze saistībā ar realizētajiem projektiem. Varšavā 
tika apspriesti Polijas valdības un pašvaldību sadarbī-
bas instrumenti. Tikšanās laikā Polijas Infrastruktūras 
un attīstības ministrijā projekta dalībnieki iepazinās 
ar pašreizējo pieeju reģionālajai attīstībai Polijā, kā arī 
bija iespēja apmeklēt Nacionālo statistikas biroju un 
iepazīties ar Vietējo un reģionālo datubanku. Vizītes 
noslēguma dienā Polijas pilsētā Sohačevā tika uzklau-
sīta pieredze par pieeju pašvaldības stratēģiskajā vadī-
bā, apmeklēts Sociālais dienests.

Pateicoties šim izpētes braucienam, projektā varēs 
sekmīgāk norisēt darbs pašvaldību sadarbības tīklos: 
pašvaldību stratēģiskās vadīšanas; sociālā darba un 
veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā; pašval-
dību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas 
tīklā; pašvaldību izglītības un kultūras tīklā.

Līdzīgs izpētes brauciens tiks organizēts uz Norvē-
ģiju, jo uz šo valstu pieredzes tiks uzlabota arī Latvijas 
pašvaldību veiktspēja.

Jaunpils ND nerodas finansu zaudējumi, iesaisto-
ties projektā, bet ieguvumu ir daudz.

Projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašval
dību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot 
2111820 eiro piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instru
menta 2009.–2014. gada perioda programmas „Kapa
citātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp 
Latvijas un Norvēģijas valsts vietējām un reģionālām 
iestādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo 
kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un 
reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu „mācīties salīdzi
not” sistēmu, kas balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes 
principiem un izmanto salīdzināmo datubāzi pašvaldību 
veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību liet
pratīgu pārvaldību, „mācīties salīdzinot” sistēmas ietva
ros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas 
ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu 
kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Izmantojot LPS materiālus, 
informāciju sagatavoja un apkopoja:

Baiba Rasa, Sabiedrisko attiecību vadītāja

Jaunpils jaunieši atklāj  
projekta  „Eiropas Komisijas 
darba simulācija – 
nodarbinātība un sociālā 
iekļaušana” fotoizstādi

8. februārī Viesatu kultūras namā  tika atklāta fotoizstāde – neieras-
ti spilgta un krāsaina, vitāli koša  un dzīvespriecīga, kas ļauj ielūkoties 
projekta dalībnieku mirkļu  iespaidos, emocijās un piedzīvotajā! Fotoap-
druka – izstāde uz T krekliem, izmantojama praktiski valkājot un aicinot 
citus – IESAISTĪTIES! Izstādē aplūkojama aktuālā projekta informācija 
uz banera. 

Atklāšanā piedalījās projekta koordinatores Inese Šubēvica (Jaunatnes 
līderu koalīcija), Agita Kalviņa un projekta dalībnieki – Agnis Zīverts, 
Jānis Ginters, Toms Barons, Arnolds Šteins, Lāsma Zariņa un Inga Krū-
taine. 

Izstāde Viesatu k/n aplūkojama līdz 8. 03. un no 10. 03. mājvietu radīs 
Jaunpils vidusskolā, vēlāk atceļos arī uz Jaunpils novada domes telpām.

Uz tikšanos!
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Projekti

Jaunpils pašvaldība 
kaļ plānus – kā veicināt 
tūrisma attīstību novadā 

Š. g. 20. februārī Jaunpils pilī, novada Tūrisma attīstības programmas 
izstrādes ietvaros, notika tūrisma seminārs, pulcējot kopā gan pašvaldī-
bas pārstāvjus un tūrisma jomas speciālistus un uzņēmējus – gan pašmā-
ju, gan no kaimiņu novadiem.

Seminārā ievadvārdus teica Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, uz-
sverot, ka Jaunpils pils ir novada lielākais dārgums – Jaunpils atpazīstamī-
bas simbols. Esam pazīstami arī plašajā pasaulē – kā viena no Ņūkāslām. 
Mūsu varenā viduslaiku pils jau sen piesaista gan vietējos tūristus, gan 
ārzemniekus. Mainoties laikam līdzi, arī tūrisma piedāvājumam ir jāmai-
nās. Šobrīd aktīvi strādājam pie tūrisma attīstības programmas izstrādes. 
Priekšsēdētāja uzsvēra, ka sadarbība tūrisma jomā ir viena no lielākajām 
veiksmes atslēgām.

Par programmas izstrādes gaitu informēja Jaunpils ND Attīstības no-
daļas vadītāja Vija Zīverte.

Inga Krūtaine – Jaunpils novada tūrisma speciāliste – ir nopietni 
ķērusies pie darba, seminārā prezentēja tūrisma attīstības priekšnoteiku-
mus Jaunpils novadā, ir izpētīti visi resursi, veikta tūrisma SVID analī-
ze. Jāpiebilst, ka Ingai ir pieredze – tūrisma jomā darbojoties – jau kopš 
2007. gada, turklāt Inga ir ieguvusi bakalaura grādu tūrismā un maģistra 
grādu uzņēmējdarbībā.

Savukārt Ingrīda Šmuškova Tukuma TIC vadītāja klātesošajiem 
prezentēja Jaunpils novada tūrisma objektu lomu Tukuma virzienu 
maršrutos, kā arī iepazīstināja ar tūrisma attīstības situāciju visā Kur-
zemē. Jāpiebilst, ka Jaunpils ar Tukuma TIC veiksmīgi sadarbojas jau 
gadiem.

Par to, ka Jaunpils kultūrvēsturiskais mantojums ir pamats jeb enkurs 
tūrisma piedāvājuma dažādošanai – savus ieteikumus pauda Latvijas 
Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis. O. Spārītis deva kon-
krētus padomus, kas būtu jāmaina esošajā situācijā, lai veiksmīgi varētu 
attīstīt tūrismu. Galvenais ieteikums – tūrisma piedāvājuma dažādošana, 
pasniegšanas veids dažādām mērķgrupām. Kā galvenais trūkums esoša-
jā situācijā tika atzīmēts vienveidīgs tūrisma produkta piedāvājums un 

dažādās svešvalodās runājošu 
gidu trūkums.

Vietējais ražotājs – tūris-
ma sastāvdaļa, ieskatu sniedza 
Āris Adlers – Latvijas lauku 
forums. Kā iespēja uzņēmē-
jiem, ražotājiem, zemnieku 
un piemāju saimniecībām, 
mājražotājiem u.c. ir pārtikas 
īsās piegādes ķēdes. Pārtikas 
ķēdes var būt ļoti dažādas: 
tirdzniecība saimniecībā, ār-
pus tās, zemnieku tirdziņi, 
pārtikas grozu sistēma, inter-

neta veikali, kolektīvā tirdzniecība u.c. iespējas. Lai nodrošinātu, ka 
tūrisma produkta patērētājs ir apmierināts un ieguvums no šī produkta ir 
arī vietējai ekonomikai – ir jāveido atbalsta sistēma, jāizstrādā produktu 
atpazīstamības veicināšanas programma, piemēram, marķēšana. Pro-
tams, jāpatur prātā produkta cenas atbilstība pirktspējai, kvalitāte, di-
zains, turklāt ražotājam ir jābūt gatavam piedalīties sava produkta pub-
liskā prezentēšanā, degustācijās u.c. mārketinga aktivitātēs. Un mēs taču, 
labi zinām, ka Jaunpilī ir gardu mājas sieru sējēji, vīnu darītāji, gardu ievā-
rījumu meistari, maizes cepēji, dravnieki, tēju vācēji un zālīšu atpazinēji, 
gaļas un kūpinājumu meistari un vēl...

 Māris Lagzda – biedrība Zebrus ezera draugi piedāvā sadarbības 
iespējas, aicinot Jaunpils tūrisma apritē iekļaut arī Zebrus ezeru un tā 
apkārtni. Lai veiksmīgi attīstītu tūrismu, ir jāsadarbojas gan tūrisma 
uzņēmējiem, gan tūrisma organizatoriem. Par sadarbības iespējām in-
formēja Ilze Darvniece – Kandavas TIC, Anita Bērziņa – Dobeles 
TIC, Ginta Andersone un Egita Eversone – Saldus TIC, Sandra Gali-
ņa – AS „Latvijas valsts meži”, Uldis Rašmanis, Rasa Arne – „Viesatu 
upesloki” u.c.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Rasa, 

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Valtera  Poļakova  izstāde  „Latvijas bērni” 
un diskusijas ar demogrāfiem Jaunpils pilī

Galvenais izstādes mērķis bija aicināt katru atsevišķi 
un visus kopā apzināties savu atbildību par bērniem – 
gan tiem, kuri jau sper pirmos soļus dzīvē, gan tiem, 
kuri vēl tikai piedzims. 

Jaunpilniekus uzklausīja un diskutēja LR Saeimas 
demogrāfijas apakškomisijas vadītājs Imants Parād-
nieks, Latvijā labi zināms demogrāfs Ilmārs Mežs un 
Latvijas Tēvu frontes dalībnieks Otto Ozols. Diskusijās 
piedalījās Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita 
Gintere, Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa, depu-
tāts Ēriks Strautiņš, sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba 
Rasa, SIA „Līvas grupa” īpašnieks Agris Smelteris, Jaun-
pils k/n vadītāja Silva Nordena, māmiņas Liene Jurēvi-
ca, Marika Dzirlanka, Jana Švāģere u.c.

Diskusijas bija gana spraigas, diskusiju dalībnieku 
jautājumi un viedokļi, uzskati un pieredze atšķirīga, tā-
pēc saturs interesants. Mums, jaunajām māmiņām, rūp 
tas – kur atrast darbu, rūp tas – kā savienot karjeru un 
darbu ar bērnu audzināšanu, dažkārt rodas neizpratne 
par to, kāpēc atbalsts tiek tikai tām māmiņām, kuras ir 
nonākušas grūtībās – tā tam, protams, ir jābūt, bet kā-
pēc nevarētu pabalstīt arī tos vecākus, kuri raujas mel-
nās miesās strādājot algotu darbu, kuru iztikas nauda ir 
mazliet virs minimuma? Jautājumu ir daudz! Skaidrs ir 
viens – latvieši iet mazākumā, tautas pastāvēšanas lik-
tenis ir katras jaunās ģimenes rokās. Jaunpils novadā 
pērn piedzima 24 mazuļi, un kopš 1. janvāra jau 6 bērni. 
Saprotams, ka jaunie vecāki neizvēlēsies kuplināt savu 

ģimeni ar vairākiem mazuļiem, ja tiks pacelti tikai pa-
balsti. Jāmainās uzskatiem un domāšanai, vērtībām. Uz 
mirkli jāapstājas modernajā 21. gadsimta laika skrējienā 
pēc labākas dzīves un jāpadomā – kas paliks aiz mums? 
Cik kvalitatīvi vecāki mēs saviem bērniem – skrienoši, 
pagaidi, vēlāk! pasaku lasītāji. Ja mēs varētu sajust valsts 
finansiālu atbalstu, mēs varētu kļūt mazliet rāmāki, sūrās 
ikdienas nenomāktāki un varbūt arī demogrāfijas rādītāji 
paaugstinātos! Ja salīdzinām Latvijas pabalstus par bērnu 
ar citām valstīm – nu, nav ko liegties – izskatās mazliet 
smieklīgi! Gudrajiem vīriem Saeimā ir jādomā un jādara 
vairāk demogrāfijas jautājumu risināšanā!

Pēc diskusijas fotogrāfs Valters Poļakovs veica 
unikālu fotosesiju, veidojot bērnu fotoportretus jaunam 
projektam „Ar saknēm Tēvzemē”. Mazajiem ķipariem 
patika fotografēties un fotogrāfijas sanāca fantastiskas, 
turklāt katrs bērns saņēma savu fotogrāfiju dāvanā. 

Kopīgi izveidotais, no nelielām fotogrāfijām dari-
nātais cerības un spēka koks būs kā apliecinājums 
tam, ka latviešu tauta ir kupla, varena un paliekoši 
iesakņojusies šajā vienīgajā zemē, kas mums ir dota – 
Latvijā! 

Izstāde Jaunpils pilī bija apskatāma līdz 21. feb-
ruārim.

Projekta gaitai var sekot arī interneta mājas lapā 
www.arsaknemtevzeme.lv., lapā ir aplūkojama arī izstā-
des atklāšanas Jaunpilī fotogalerija. 

Jaunpils novada dome īsteno projek-
tu „Meliorācijas sistēmu rekonstrukci-
ja Jaunpils novada pašvaldībai piede-
rošās un valdījumā esošas zemēs”, proj. 
līg. Nr. 13-08-L12500-000154.

Projekta ietvaros plānots veikt dar-
bus:

5.3.1. apauguma novākšana;
5.3.2. novadgrāvju pārtīrīšana;
5.3.3. drenu kolektoru izbūve;
5.3.4. drenu aku izbūve;
5.3.5. drenu zaru izbūve;
5.3.6. drenu izteku izbūve;
5.3.7. caurtekas izbūve
objektos: „Ābeļdārzs”, kadastra 

Nr.  9056 008 0130; Jaunpils vidusskola 
(Dzīles), kadastra Nr. 9056 00804; „Dzī-
les”, kadastra Nr. 9056 008 0195; „Cen-
tra ābeļdārzs”, kadastra Nr. 9056080058; 
Dārza māja, kadastra Nr. 9056 008 0124. 

Šobrīd ir izstrādāts tehniskais pro-
jekts un norisinās Iepirkuma procedūra 
meliorācijas darbu veikšanai. Tā kā vai-
rāku objektu teritorijā atrodas arī maz-
dārziņi, Iepirkuma Nolikumā ir iestrā-
dāta prasība pretendentam nodrošināt 
meliorācijas darbu pabeigšanu šajās 
teritorijās līdz 1. maijam. Darbi visos 
objektos jāpabeidz līdz 10. oktobrim. 
Iespējamas zināmas neērtības šajā pava-
sarī mazdārziņu īpašniekiem, tomēr tās 
atsvērs sakārtotā teritorija pēc tam.

Projekta attiecināmās izmaksas EUR 
68640,75 (LVL 48241,00), 

Publiskais finansējums (ELFLA)  finan-
sējums EUR 54 326,31 (LVL 36180,75).

2013. gada 5. decembrī ir parakstīts līgums starp 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, 
Vides investīciju fondu un Jaunpils novada domi par 
projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaun-
pils vidusskolas ēkā” Nr. KPFI-15.2/225. 

Šobrīd uzsākti skolas fasādes siltināšanas darbi, kā arī pamatu drenāžas 
darbi, lai novērstu mitruma nokļūšanu sienās. Tā kā būvdarbi notiek vien-
laikus ar mācību procesu, veikta teritorijas norobežošana. Celtnieki solījuši 
skaļākos darbus veikt pēcpusdienās, kad stundas beigušās, tomēr zināmas 
neērtības mācību procesa laikā tomēr var gadīties, tāpēc aicinājums pret to 
izturēties ar sapratni. Regulāri tiek organizētas būvsapulces, kurās piedalās 
gan būvdarbu vadītājs, gan būvuzraugs, gan pašvaldības un skolas vadība.

Galvenais būvuzņēmējs – SIA „Siltums Jums” reģ. Nr. LV44103036801, 
Bauskas iela 147, Rīga, BKR apl. Nr. 0495-RA.

Būvuzraugs – Imants Spruģis, sert. Nr. 20-4718.
Autoruzraudzību veic Zaiga Ābele, sert. Nr. 0598, IK „Kārkliņš un Ābele 

arhitekti”
Projekta indikatīvais KPFI finansējums sastāda EUR 65 859,04 
(LVL 46 286.00). 
Projekta kopējās izmaksas – EUR 124 190,08 (LVL 87 281,29).
Projektā iekļautās aktivitātes paredzēts īstenot līdz 2014. gada 30. jūni-

jam.
PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA 

KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

Tu 
Biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija” sadarbībā 

ar Jaunpils novada pašvaldību piedāvā

10. aprīlī plkst. 15.00–18.00 
Jaunpils reģionālās attīstības centrā „Rats”

Interaktīva tikšanās
jauniešiem, organizāciju un Jaunpils novada pašvaldības pārstāvjiem

„Kāpēc lietas notiek tieši tā, kā tās notiek – 
darbs ar jauniešiem pašvaldībās”

– jaunatnes politikas plānošanas ietvars (Eiropas, nacionālais, pašvaldības 
līmenis)

– jauniešu, jaunatnes organizāciju, citu nevalstisko  organizāciju, uzņē-
mumu un pašvaldības sadarbības formas

– jauniešu iespējas īstenot savas idejas (finanšu programmas un citi resur-
si ideju īstenošanai).

Iepriekšēja pieteikšanās: Baiba Rasa, baiba.rasa@jaunpils.lv, tālr. 63180960; 
mob. 20204694.

Tikšanās tiek organizēta Jaunpils novada pašvaldības un biedrības „Jaunat-
nes līderu koalīcija” sadarbības ietvaros.


