2014. gada
septembris

Jaunpilī viesojās VARAM ministrs Romāns Naudiņš
Š. g. 1. augustā Jaunpils novada Dome uzņēma viesos VARAM ministru Romānu Naudiņu un ministrijas parlamentāro sekretāru Eināru Cilinski. Ministrs viesojās Jaunpilī pirmo reizi. Vizītes laikā
ministrs tikās ar L. Ginteri, P. Baranovski, V. Zīverti, lai dalītos aktuālajā informācijā par jaunumiem
projektu un reģionālās attīstības jomā. Ministrs uzklausīja pozitīvo Jaunpils pieredzi darbā ar novada
attīstības jautājumiem, kā arī komentārus par dažādiem birokrātiskiem šķēršļiem, kuri novadam traucē
startēt projektu konkursos. Nav jau nevienam noslēpums, ka bieži nevaram startēt konkursos, kur kritērijs ir, piemēram, iedzīvotāju skaits ne mazāks par 10 000. Kaut neesam tik daudz, par novada attīstību
jādomā. Negatīvi vērtējam arī Latvijas valsts interneta pārklājuma karti, kurā Jaunpils teritorija paliek
tukša. Taču kopumā, neskatoties uz spēles noteikumiem, kurus diktē valdība un ES, Jaunpils pašvaldība
priekšsēdētājas L. Ginteres vadībā veiksmīgi turpina nodrošināt iedzīvotājiem gan pamatpakalpojumus, gan turpina attīstīties.
Vizītes laikā R. Naudiņš apmeklēja arī Jaunpils pili. Ministrs bija pārsteigts redzot pils attīstību un
iepazīstoties ar pils piedāvājumiem: gan pasākumiem, gan viesnīcu, gan pils un tās apkārtnes tēlu. Ministrs augsti novērtēja un izteica pateicību gan bijušajai pils direktorei D. Osītei, gan tagadējai direktorei
K. Liepiņai par nesavtīgu darbu un ieguldījumu reģionālajā attīstībā. Kā pateicību abas pils direktores
tradicionālajos Viduslaiku svētkos saņēma VARAM atzinības rakstus.
Ministrs apmeklēja arī Jaunpils vidusskolu, kurā vēl ritēja pēdējie remontdarbi iekštelpās. Nupat
ir noslēgušies apjomīgie siltināšanas darbi un skola ir gatava 1. septembrim. Un, protams, kā jau visi
ciemiņi, arī VARAM ministrs iepirkās A/S Jaunpils Pienotava” veikaliņā.
Informāciju sagatavoja: Baiba Rasa,
Jaunpils novada Domes Sabiedrisko Attiecību vadītāja

2014. gada 4. oktobrī Latvijā
notiks 12. Saeimas vēlēšanas

Par projektu „Jaunatnes politikas indeksa
aprēķināšana Jaunpils novadā”

Saeimas vēlēšanas notiks piecos vēlēšanu
apgabalos, un tajās jāievēl 100 Saeimas deputātu

No augusta līdz oktobrim Jaunpilī tiek realizēts projekts „Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Jaunpils novadā”, kura mērķis ir uzzināt ikviena Jaunpils novada jaunieša viedokli par aktuālām tēmām. Projekta pirmais posms ir
aicināt pēc iespējas vairāk jauniešus vecumā no 13–25 gadu vecumam aizpildīt anketu, kurā ir apkopotas visas svarīgākās
tēmas, kas saistītas ar jaunatni. Otrajā posmā tiks apkopoti rezultāti, lai Jaunatnes forumā izanalizētu jauniešu viedokli
un veidotu Jaunpils novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģiju. Šī stratēģija kalpos par pasākumu kopumu, kas uzlabos jauniešu dzīvi novadā, lai ikvienam ir iespēja šeit darīt lietas, kas viņam ir tuvas. Tādēļ aicinu ikvienu uzrunāto
aizpildīt anketu, lai mums visiem kopā izdotos veidot tādu vidi, kas mums ikvienam ir tīkama!
Anketas iespējams lejuplādēt Jaunpils novada mājas lapā www.jaunpils.lv zem sadaļas „Jauniešu Jaunpils”, vai rakstot e-pastu
andris.prikazs@jaunpils.lv
Informāciju sagatavoja: Andris Prikazs,
Jaunpils novada Domes Jaunatnes lietu un Sabiedrības Veselības Veicināšanas speciālists

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri
vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu.
Saeimas vēlēšanās vēlētāju uzskaitei nelietos vēlētāju reģistru. Balsotājus
reģistrēs vēlēšanu iecirknī, izdarot atzīmi vēlētāja pasē.
Šobrīd valstī ir aptuveni 24 000 pilsoņu, kuru vienīgais personu apliecinošais dokuments ir personas apliecība (eID), Saeima šā gada 14. jūlijā
atbalstīja grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, kas paredz pirms 12. Saeimas vēlēšanām izsniegt šiem vēlētājiem personalizētu vēlētāja apliecību.
Līdz ar to vēlētāji, kuru rīcībā ir tikai personas apliecības, ir aicināti laikus noformēt Latvijas pilsoņa pasi vai no 2014. gada 22. septembra līdz
3. oktobrim izņemt vēlētāja apliecību. Vēlētāja apliecību varēs saņemt
bez maksas tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā
nodaļā, kur tika izsniegta vēlētāja personas apliecība.
Balsošanas iespējas
Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz
20.00. Balsot var jebkurā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī Latvijā
vai ārvalstīs. Ja nav iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, vēlētājs var nodot
balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas – 1., 2. un 3. oktobrī. Vēlēšanu iecirkņu saraksts, kuri pieņems balsis glabāšanā, ir pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā. Pavisam būs 61 šāds iecirknis 39 pašvaldībās. Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot balsi glabāšanā, atradīsies
pilsētās un novados, kuros ir vismaz 7500 balsstiesīgo.
Diemžēl mūsu novadā balsi glabāšanā nevarēs nodot, jo nav nepieciešamais skaits balsstiesīgo iedzīvotāju.Tuvākie iecirkņi balsu nodošanai
glabāšanā būs Tukuma novada domes telpās vēlēšanu iecirknis Nr. 858
vai Dobeles novada domes telpās iecirknis Nr. 424. Balsi glabāšanā varēs
nodot, trešdien, 1. oktobrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00, ceturtdien, 2. oktobrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00, piektdien, 3. oktobrī, no pulksten 10.00
līdz 16.00.
Jaunpils novadā darbosies divi vēlēšanu iecirkņi, iecirknis Nr. 870,
Jaunpils novada domes ēkā un iecirknis Nr. 881. Viesatu pagasta pārvaldes
telpās.
Mūsu novada iecirkņa komisiju darba laiks būs:
29. septembrī (pirmdienā) – no plkst. 17.00 līdz 20.00,
30. septembrī (otrdienā) – no plkst. 8.00 līdz 11.00,
1. oktobrī (trešdienā) – no plkst. 17.00 līdz 20.00,
2. oktobrī (ceturtdienā) – no plkst. 9.00 līdz 12.00,
3. oktobrī (piektdienā) – no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Šajā laikā iecirkņos vēlētājiem būtu pieejamas priekšvēlēšanu programmas, visi vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu saraksti un Saeimas
vēlēšanu likumā norādītās ziņas par deputātu kandidātiem.Tiks pieņemti
rakstveida iesniegumi par balsošanas organizēšanu savā atrašanās vietā
vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties balsošanas telpās un šo vēlētāju aprūpētājiem. Balsošana atrašanās vietā jāpiesaka no
29. septembra līdz 4. oktobrim.
Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.
Informāciju sagatavoja: Vija Rasa,
Jaunpils novada Vēlēšanu Komisijas priekšsēdētāja

Sen lolotais sapnis, ka kādreiz arī Jaunpilī
būs strūklaka – nu ir piepildījies
Jaunpils novada Viduslaiku svētku ietvaros pašvaldība ar
vietējo uzņēmēju atbalstu Jaunpils dīķī 09.08.2014. atklāja
strūklaku. Īpašs paldies, Agrim Smelterim un SIA „Līvas
grupa” par 1000.00 euro atbalstu projekta realizācijai.
Strūklaku iepretī vecajām ūdensdzirnavām no vairākiem
skatu punktiem iespējams aplūkot ikvienam interesentam.
Tā ir aprīkota ar krāsu LED apgaismojumu un īpaši romantiski izskatās diennakts tumšajā laikā. Augstums ir gana
iespaidīgs – 6 m. Strūklaku paredzēts izmantot katru gadu.
Normālā režīmā plānots, ka strūklaka varētu darboties no

plkst. 8.00 līdz 1.00 laika posmā no 1. maija līdz rudens salnām.
Uzstādīšanu veica SIA „Alvita strūklakas”, kas pēc iepriekšējas tirgus cenu izpētes varēja piedāvāt būtiski izdevīgāku
piedāvājumu. Projekta kopējās izmaksas 3061.30 euro.
Paldies sakām SIA „Jaunpils pils”, kas turpmāk rūpēsies
par strūklakas uzturēšanas darbiem, lai tā priecētu gan vietējos ļaudis, gan tūristus.
Informāciju sagatavoja: Gvido Leiburgs,
Jaunpils novada Domes Labiekārtošanas dienesta vadītājs

Paziņojums par Pašvaldības SIA „Jaunpils KS”
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu
Pašvaldības SIA „Jaunpils KS", reģ. Nr. 40003434765, juridiskā adrese: Jaunpils novads, Jaunpils pagasts, Jaunpils, „Ērģelnieki”, LV-3145, izstrādāja un 2014. gada 13. augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projektu Jaunpils novadā (Jaunpils un Viesatu ciemā), kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 2010. gada 12. maija padomes lēmumu Nr. 1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika”.
Sabiedriskā pakalpojuma veids
Ūdensapgādes pakalpojumi
Kanalizācijas pakalpojumi

Spēkā esošais tarifs, Jaunpils
novadā
(bez PVN), EUR
0,58
0,50

Piedāvātais tarifs
(bez PVN), EUR

Tarifa palielinājums/samazinājums,
Jaunpils novadā (%)

1,41
0.96

143.11 %
92.0 %

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu palielināšanos.
Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var Pašvaldības SIA „Jaunpils KS”, juridiskā adrese: Jaunpils novads, Jaunpils
pagasts, Jaunpils, „Ērģelnieki”, LV-3145.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt, sūtot pa pastu Jaunpils novads,
Jaunpils pagasts, Jaunpils, „Ērģelnieki”, LV-3145, uz e-pastu intacepule.jaunpils@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097200, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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Domes sēdē
2014. gada 4. jūlijā Ārkārtas sēdē
• Akceptēja  SIA „Eco  Baltia vide” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas cenu par  vienu m3 – EUR 7,16 ar 2014. gada 1. septembri.
Domes ar SIA „Eco Baltia vide” slēgt papildus vienošanos pie līguma
par izmaiņām apsaimniekošanas maksā.

2014. gada 28. augusta Domes sēdē pieņemtie
lēmumi
• Nolēmuma vienai personai piešķirt  pabalstu veselības aprūpei
• Nolēma trīs personām apmaksāt  sociālās aprūpes pakalpojumus.
• Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 12 „Par grozījumiem  
Saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem””. Saistošos noteikumus
nosūtīs VARAM.
• Apstiprināja grozījumus Nr. 1 Nolikumā Nr. 5 „Par pašvaldības
finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem”.
• Pieņēma lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  
bezstrīdus kārtībā no SIA „TENT Service”.
• Apstiprināja saistošo noteikumu Nr. 9 „Par sabiedrisko kārtību
Jaunpils novadā“ galīgo redakciju.
• Biedrībai „Levestes Spicie“ piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu EUR 281,00 apmērā projekta „Mācību telpas  labiekārtošana”,
kurš tiks iesniegts Kopienu iniciatīvu fonda programmas „Plaukstošu
kopienu attīstībai” atklātā konkursā.
• Ar 2014. gada 1. septembri nolēma  piešķirt kompleksās brīvpusdienas 100% apmērā Jaunpils vidusskolas 5. klašu audzēkņiem.
• Apstiprināja mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām izlietošanas vidējā termiņa programmu Jaunpils novada pašvaldībā.
• Nolēma slēgt Skolas ielas posmu apmēram 40 m garumā gar
pirmsskolas bērnu un sporta zāles ēku, izvietojot ceļa zīmes „Iebraukt
aizliegts” abos posma galos, uzliekot barjeras uz brauktuves.
• Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Leļi”,  Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.
• Piešķīra nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu
90560030123 jaunu nosaukumu „Ziedmalas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.
• Izslēdza no adrešu reģistra šādas adreses:
• „Dzintari”, Viesatas, Viesatu pagasts, Jaunpils novads, LV-3142;
• „Jurģu krejotava”, Jurģi, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads,
LV-3145;
• „Dēļu žāvētava „Mežavoti””, Leveste, Jaunpils pagasts, Jaunpils
novads, LV-3145.
• Nolēma saglabāt adrešu reģistrā adresi „Kalna skola” Jaunpils,
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145.
• Īpašumiem Struteles Mieriņi, Upenes, Lāstekas, Pasta Māja,  
Puriņi, Ventas, Kodoli, Vīksnas noteica statusu „pašvaldībai piekritīga zeme”.
• Nolēma uzsākt Jaunpils novada pašvaldībai piederošas četrdzīvokļu dzīvojamās mājas „Mazbētiņi” 2. dzīvokļa privatizāciju.
• Pielietojot pārdošanas veidu „atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli”, nolēma atsavināt šādus nekustamos īpašumus: „Zoltneri”  platība 1,42 ha, „Pretī Pilsciemam”, platība 2,55 ha, „Pie Elīnām”,
platība 11,8 ha, „Pie Jaunsētām, platība 7,18 ha „Skujumuiža”, platība
7,54 ha.
• Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu „Spriņģi”, platība 1,3 ha,  
pielietojot pārdošanas veidu „par brīvu cenu”.
• Nolēma pārdot  dzīvokli Nr. 3 mājā „Zālītes”.
• Apstiprināja Domes un komiteju sēžu grafiku.
Dome, komiteja
Izglītības, kultūras,
sporta un sociālo
lietu komiteja
Attīstības komiteja
Finanšu komiteja
Domes sēde
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Ar Domes sēdes lēmumiem izvērstā veidā var iepazīties Jaunpils
novada mājas lapā www.jaunpils.lv
Kancelejas vadītāja Ita lapsa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9
„Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā”
2014. gada 28. augustā

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
43. panta pirmās daļas 4. punktu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17. panta piekto daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Jaunpils novada administratīvajā teritorijā un administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Jaunpils novadā sabiedrisko kārtību, sanitārās tīrības uzturēšanu, aizsargāt personu tiesības un
likumīgās intereses, ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo vielu
lietošanu un veicināt iedzīvotāju (īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu dzīvesveidu.
3. Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu
ievērošanu un atturēt pārkāpēju un citas personas neizdarīt jaunus
pārkāpumus.
4. Noteikumos lietotie termini:
4.1. apstādījumi – visas ar augiem dabīgā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni,
grieztus ziedus u.tml. Apstādījumi ietver jēdzienus parks, dārzs, kapsēta, u.c. Apstādījumi aptver visas apstādītās platības ārpus mežiem,
tīrumiem un pļavām. Apstādījumos ir koki, krūmi, vīteņaugi, puķu
stādījumi, zāliens, ūdenstilpnes ar krastiem, ceļi, takas, laukumi, labiekārtojuma elementi un mazās arhitektūras formas;

4.2. bruģa segums – ielas vai ietves klātne, kas izbūvēta no viendabīgi izvietotiem neliela izmēra dabīgiem vai mākslīgiem akmeņiem;
4.3. būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums,
kam ir noteikta funkcija;
4.4. būvobjekts – jaunbūve, renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai būvju kopums vai nojaucama būve ar
būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju;
4.5. ceļa segums – mākslīgi radīta ceļa klātne;
4.6. ēka – atsevišķs arhitektonisks, konstruktīvs vai tehnisks virszemes, daļēji arī pazemes darinājums, kurā var iekļūt cilvēki un kuras
ir noderīgas vai paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam;
4.7. garāža – būve vai tās daļa, kas plānota vai izmantota pastāvīgai
vienas vai vairāku automašīnu novietošanai;
4.8. īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorija – visa
īpašuma zemes gabala garumā publiskā lietošanā esošā teritorija –
gājēju ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvji,
caurtekas, zālāji līdz brauktuves malai vai gājēju ietvei, vai braucamā
daļa 5 metru platumā, ja nav ierīkota atsevišķa ietve,
4.9. izklaides vieta – kafejnīcas, klubi, diskotēkas, deju zāles u.c.;
4.10. sabiedriska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija,
kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales), laukumi, autoosta,
sabiedriskā transporta pieturvietas, kā arī parki, dzīvojamo ēku koplietošanas telpas, daudzdzīvokļu namu pagalmi, valsts un pašvaldības
iestāžu teritorijas, stāvlaukumi un citas speciāli iekārtotas un publiski
pieejamas brīvdabas atpūtas vietas, kā arī neapbūvētas vai citādi neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas.
4.11. sabiedriskā transporta pieturvieta – vieta uz ceļiem, ielām
un laukumiem, kas paredzēta sabiedriskā transporta pasažieru iekāp
šanai, izkāpšanai vai šī transporta gaidīšanai un kas aprīkota ar attiecīgu ceļa zīmi;
4.12. sarkanā līnija – juridiski noteikta vai projektēta, detālplānojumā vai zemesgabala plānā atzīmēta inženiertehnisko komunikāciju
koridora robeža;
4.13. zāliens – apzaļumota platība ar koptu, blīvu, ilggadīgu dažādu kopā augošu zemo graudzāļu sugu (zāles) zelmeni;
4.14. pavasara un vasaras sezona – laika periods gadā no 1. aprīļa
līdz 15. oktobrim;
4.15. rudens un ziemas sezona – laika periods gadā no 16. oktobra
līdz 31. martam;
4.16. trokšņot – personai ar savu balsi vai rīcību radīt troksni, kā
arī pieļaut troksni, ko rada valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi
no tā atrašanās vietas;
4.17. skaņu pastiprinošas iekārtas – mehāniskas, elektromehāniskas vai elektroniskas ierīces, kuras pastiprina mūzikas instrumentu,
elektrotehnisko ierīču un balss skaņu;
4.18. zaļā zona – zālienu un apstādījumu teritorijas.
5. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus atbilstoši savai kompetencei par noteikumu pārkāpšanu:
5.1. Jaunpils novada Pašvaldības policijas darbinieks;
5.2. Valsts policijas amatpersona,
5.3. Jaunpils novada domes amatpersonas, uzrādot amata apliecību,
5.4. Jaunpils novada domes pilnvarotas personas.
6. Noteikumu 5. punktā minēto amatpersonu sastādītie administratīvā pārkāpuma protokoli tiek iesniegti izskatīšanai institūcijai atbilstoši piekritībai un attiecīga lēmuma pieņemšanai.
7. Jaunpils novada domes Administratīvās komisijas lēmumu var
pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā, sūdzību iesniedzot Jaunpils novada
domes Administratīvajā komisijā.
8. Ja zemesgabalam un ar to saistītajai būvei ir dažādi īpašnieki,
tad par noteikumu pārkāpumiem īpašnieki atbild saskaņā ar savstarpēji noslēgtā līguma noteikumiem, bet ja līgumiskās attiecības nepastāv, tad par šo noteikumu pārkāpumiem atbild būves īpašnieks.
II AIZLIEGUMI UN IEROBEŽOJUMI
JAUNPILS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
9. Par sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas
telpu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.), izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 22,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no
22,00 euro līdz 36,00 euro.
10. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm,
stāvēšanu uz tiem vai gulēšanu uz tiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 22,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no
22,00 euro līdz 43,00 euro.
11. Par peldēšanos un mazgāšanos publiskos dīķos un ūdenstilpnēs, kur tas aizliegts, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no
8,00 euro līdz 36,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no
36,00 euro līdz 72,00 euro.
12. Par visa veida transportlīdzekļu mazgāšanu publiskos dīķos
un citās ūdenstilpnēs izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no
36,00 euro līdz 72,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no
72,00 euro līdz 143,00 euro.
13. Par dzīvnieku peldināšanu vai ievešanu publisku ezeru, upju
peldvietu teritorijās, kur tas ir aizliegts, izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 72,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no
72,00 euro līdz 200,00 euro.
14. Par koku ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, parkiem, skvēriem, alejām vai vides un dabas resursu

aizsardzības aizsargjoslām, apstādījumu, zālāju un stādījumu bojāšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek soda naudu no 15,00 euro līdz
143,00 euro.
15. Par teritorijas (zemesgabala) neuzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nezāļu nenopļaušanu izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro.
16. Par skolēnu mācību stundu sarakstā paredzēto mācību stundu
neattaisnotu neapmeklēšanu Jaunpils vidusskolā izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro.
17. Par skolēnu mācību stundu traucēšanu pārējiem skolēniem un
skolotājam Jaunpils vidusskolā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 36,00 euro.
18. Par nepilngadīgo bērnu (līdz 16 gadu vecumam) klaiņošanu
un atrašanos sabiedriskās vietās bez vecāku vai personu, kas tās aizstāj pavadības : no 1. septembra līdz 30. aprīlim laikā no plkst. 22:00
līdz plkst. 6:00 un no 1. maija līdz 31. augustam laikā no plkst. 23:00
līdz 6:00, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro.
19. Pirotehnisko izstrādājumu izmantošana aizliegta laikā no
plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, ja tas nav saskaņots ar Jaunpils novada
domi, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās.
20. Par pirotehnikas, trokšņa, uguņošanas vai specifiskas smaržas
izraisošu izstrādājumu lietošanu publiskās vietās no plkst. 23.00 līdz
7.00 laika posmā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim un no plkst. 24:00 līdz
7:00 laika posmā no 1. maija līdz 30. septembrim bez saskaņošanas ar
Jaunpils novada domi, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 143,00
euro, juridiskām personām līdz 700,00 euro,  
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām
personām 200,00 euro, juridiskām personām 1500,00 euro.
21. Gaisa telpā brīvi palaistu, nekontrolējamu gaismas laternu ar
aizdedzināmu degli lietošana Jaunpils novada teritorijā ir aizliegta.
22. Par dzērienu stikla iepakojumā tirdzniecību vai ienešanu publisko pasākumu norises  vietās izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 72,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu 150,00 euro.
23. Par Jaunpils novada ģerboņa izmantošanu bez Jaunpils novada pašvaldības atļaujas vai par nepareizu izmantošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām no 30 euro līdz  
70 euro, juridiskām personām no 70,00 euro līdz  150,00 euro.
III. NAMĪPAŠUMU, ZEMESGABALU, PAGALMU
UN CITU TERITORIJU UZTURĒŠANA UN KOPŠANA
24. Namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašniekiem un
tiesiskajiem valdītājiem (lietotājiem) jānodrošina:
24.1. namīpašuma un citas nekustamā īpašuma teritorijas sakopšanu, apsaimniekošanu, labiekārtošanu, apstādījumu un žogu uzturēšanu, laukumu, pagalmu, grāvju, caurteku un iebrauktuvju uzkopšanu un tīrīšanu;
24.2. īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas
(izņemot Valsts nozīmes ceļus) kopšanu un sanitārās tīrības uzturēšanu, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Zāles garums ciematos
nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus (izņemot lauksaimniecībā apstrādājamās zemes).
24.3 zālienu un ceļa grāvju tīrīšana, zāles nopļaušana visas apsaimniekojamās teritorijas vai zemesgabala garumā, bet platumā līdz
ielas (brauktuves) malai. Ja apsaimniekojamā teritorija vai zemesgabals nerobežojas ar citu zemesgabalu, tad minētie pienākumi jāveic
5 m platā joslā ārpus apsaimniekojamās teritorijas vai zemesgabala
robežas;
24.4. Mazsaimniecību teritorijās un lauksaimniecībā izmantojamās
zemēs zālieni pļaujami ne retāk kā divas reizes sezonā, ne vēlāk kā
līdz 23. jūnijam un 1. septembrim.
24.5. lietus ūdens kanalizācijas sistēmās, ūdenstilpnēs, meliorācijas novadgrāvjos LR normatīvo aktu prasībām atbilstoši attīrītu saimniecisko (komunālo) notekūdeņu novadīšanu un cieto atkritumu
nenovadīšanu;
24.6. regulāru sniega un ledus notīrīšanu no ēku jumtiem lai nepieļautu lāsteku veidošanos, sniega un ledus krišanu no jumtiem,
dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem, kad tiek apdraudēta
gājēju un transportlīdzekļu drošība, bīstamo vietu norobežošanu,
nekavējoties veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai,
lietojot visus nepieciešamos darba aizsardzības un drošības līdzekļus;
24.7. gājēju kustību traucējošu priekšmetu novākšanu no ietvēm,
gājējiem un satiksmei bīstamo vietu iežogošanu;
24.8. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejas durvju un kāpņu telpu, tirdzniecības un pakalpojumu sfēras ēku un izglītības iestāžu ieeju apgaismošanu, tumsai iestājoties;
24.9. lapu, zaru, nopļautās zāles un nezāļu nogādāšanu izgāztuvē
(pašvaldība norādītajās vietās) vai to kompostēšanu;
24.10. sanitāri-higiēniskajām prasībām atbilstoši aprīkotu sabiedrisko tualešu ierīkošanu publiskās vietās;
24.11. būvju fasāžu (tajā skaitā arī logu, durvju, balkonu, izkārtņu), žogu, vārtu, sakoptu izskatu un tīrību; savlaicīgu šo ēku elementu krāsošanu un remontu, saskaņojot ar Jaunpils novada domes
Būvvaldi.
25. Zemes īpašniekiem, valdītājiem ir pienākums par saviem līdzekļiem savā teritorijā:
25.1. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu veikšanu apstādījumu saglabāšanā, kopšanā un atjaunošanā;
25.2. nodrošināt minimālo koku un krūmu  attālumu līdz kaimiņa
zemes gabalam robežām:
25.2.1. 1 m – kokiem un krūmiem ar  augstumu līdz 1,5 m;
25.2.2. 3 m – kokiem un krūmiem ar augstumu no 1,5 m līdz 6 m;
25.2.3. 6 m – kokiem un krūmiem ar  augstumu virs 6 m;
Šajā punktā minēto prasību izmaiņas pieļaujamas zemes gabala
īpašniekiem savstarpēji rakstiski vienojoties.
25.3.  Nodrošināt savā zemē augošo apstādījumu zaru augstumu
virs ietvēm no zemes 2,5 m, virs braucamās daļas 4,5 m;
25.4. Ja starp blakus esošajiem zemes gabaliem kā noro-
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bežojošs elements ir izveidots – dzīvžogs (krūmi, koki),
tad par šo stādījumu uzturēšanu kārtībā ir atbildīgi abi
zemes īpašnieki:
25.4.1. dzīvžogu izmērs starp diviem norobežojošiem īpašumiem noteikts līdz 2,0 m, ja starp kaimiņiem nav rakstiskais vienošanās, kas noteiktu savādāk.
25.5. ja nav panākama vienošanās par dzīvžogu augstumu, tad
katra no pusēm ir tiesīga nozāģēt minēto augstumu 2,0 m bez kaimiņu piekrišanas.
26. Kapsētu apsaimniekotājiem jānodrošina kapsētu uzturēšana – regulāra atkritumu izvešana, kā arī pieguļošās teritorijas tīrīšana un zāles nopļaušana saskaņā ar noslēgto līgumu.
27. Tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu īpašniekiem un
lietotājiem (nomniekiem) jānodrošina teritorijas tīrīšana 10 metru
attālumā no īpašumam piegulošās teritorijas, kā arī skatlogu, durvju
un fasādes tīrība.
28. Inženierkomunikāciju valdītājiem savlaicīgi jānodrošina aku
un kameru salauzto vāku nomaiņu, seguma deformāciju izlabošanu virs pazemes inženierkomunikācijām, inženierkomunikāciju
avāriju dēļ radušos apledojumu likvidēšanu, gājējiem un satiksmei
bīstamo vietu iežogošanu ar standarta barjerām un ceļa zīmēm, kā
arī signāluguņu uzstādīšanu ierobežotas redzamības apstākļos, teritorijas sakopšanu gar virszemes inženierkomunikāciju tīklu cauruļvadiem un piecu metru platā joslā ap tiem.
29. Zemesgabalu īpašniekiem vai valdītājiem jāuztur un jāsaglabā darba kārtībā zemesgabalā esošie hidrogrāfiskie tīkli, ūdensteces,
grāvji vai ūdenstilpnes, kuras kalpo arī blakus esošo teritoriju meliorācijai. Aizliegts ierīkot citas būves (dambjus, caurtekas u.c.), kas
pasliktinātu blakus esošo zemesgabalu meliorāciju.
30. Būvētājiem, būvdarbu pasūtītājam vai būvuzņēmējiem jānodrošina:
30.1. ciematu robežās būvobjekta iežogošana ar būvžogu un redzamā vietā informācijas plāksnes uzstādīšana par būvobjektu saskaņā ar Jaunpils novada domes Būvvaldes noteikto kārtību;
30.2. īpašumam, kurā atrodas būvobjekts, piegulošās publiskā
lietošanā esošās teritorijas, kā arī būvžoga uzturēšana, būvniecības
atkritumu un sadzīves atkritumu izvešana, paredzot gan būvniecības atkritumu, gan sadzīves atkritumu izvešanas kārtību ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju noslēgtajos līgumos;
30.3. būvobjektā strādājošās būvtehnikas un mehānismu uzturēšana kārtībā, lai nodrošinātu būvobjektam pieguļošo brauktuvju tīrību no dubļiem, grunts un būvgružiem. Nepieciešamības gadījumā
jāveic brauktuves sakopšana.
31. Jaunpils novada administratīvajā teritorijā nav atļauts:
31.1. izgāzt vai izliet saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeņus, ledu un citus priekšmetus citām personām piederošajās vai apsaimniekojamās teritorijās un vietās, kuras nav paredzētas atkritumu savākšanai un glabāšanai, kā arī mest vai izliet tos ūdenstilpnēs;
31.2. izveidot sniega vaļņus vietās, kur tie traucē gājēju pārvietošanos vai transporta satiksmi, kā arī apstādījumu zonā un citām
personām piederošajās vai apsaimniekojamās teritorijās;
31.3. ierīkot izgāztuves un ierakt atkritumus namu pagalmos un
citās šim nolūkam neparedzētās vietās;
31.4. bojāt ietves un ielas segumu, bojāt (arī sist, kalt, urbt u.tml.)
bruģakmeņus;
31.5. kaisīt ietves ar netīrām smiltīm, izdedžiem un citiem smilšu aizstājējiem;
31.6. iepildīt sadzīves atkritumu tvertnēs kvēlojošus, degošus,
ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrumus, infekcijas
slimības izraisošus, medicīniskos, bīstamos atkritumus, liela gabarīta atkritumus, būvniecības atkritumus;
31.7. dedzināt ugunskuros sadzīves, būvniecības atkritumus, tajā
skaitā arī dedzināt jebkādus plastmasas, gumijas izstrādājumus un
citas ķīmiskas vielas gan ugunskuros, gan apkures krāsnīs;
31.8. patvarīgi aizņemt ielas, trotuārus, zaļo zonu ar sastatnēm,
nožogojumu, būvmateriāliem, būvgružiem un būvierīcēm;
31.9. braukt pa ielām un ietvēm ar bruģa segumu ar kāpurķēžu tehniku vai citiem mehāniskiem transporta līdzekļiem, kas bojā
brauktuves segumu, izņemot speciālos transporta līdzekļus - elektroapgādes, ielu apgaismošanas, siltumapgādes, ugunsdzēsēju,
ūdensvada un kanalizācijas, ātrās palīdzības, valsts un pašvaldības
policijas, zemessardzes transporta līdzekļus, kuru kopējā masa nepārsniedz piecas tonnas un ja tie veic avārijas novēršanas vai tās
seku likvidēšanas, sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanas uzraudzības un pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai;
31.10. uz ietvēm, ielās un citās publiskās vietās, koplietošanas
telpās un pagalmos aizliegts uzglabāt taru, malku, būvmateriālus,
metāllūžņus un tamlīdzīgus priekšmetus.
31.11. krāsot ielas vai ietves segumu, notraipīt to ar krāsu, cementu un cita veida būvmateriāliem, izliet uz ielas vai ietves seguma
smērvielas, benzīnu, dīzeļdegvielu; dzīt ķīļus starp bruģakmeņiem;
atkalt apledojušu ielas vai ietves segumu ar metāla cirtņiem, lāpstām, āķiem u.tml. sildīt ielas vai ietves segumu ar lodlampām vai
tamlīdzīgām ierīcēm; laistīt ielas vai ietves segumu ar netīru ūdeni,
kurināt ugunskurus;
31.12. namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu
vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciska
darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagrabu durvis un logus), lai novērstu
nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas.
Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus
un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti
nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.
32. Valsts un pašvaldības institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kuru īpašumā, valdījumā vai nomā Jaunpils novadā ir ēkas,
to daļas vai dzīvokļi veic dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku
tehnisko uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē namīpašumu uzturēšanas un dzīvojamo telpu lietošanas, kā arī
ugunsdrošības kārtību. Valsts un pašvaldības institūcijas, juridiskās
un fiziskās personas ir atbildīgas par šo noteikumu ievērošanu un
ēku uzturēšanu tehniski un estētiski labā stāvoklī.
33. Par savlaicīgu namīpašumu, ēkas, fasāžu un žogu neuzturēšanu kārtībā, īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās
teritorijas nekopšanu vai sanitārās tīrības neuzturēšanu (izņemot
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valsts nozīmes ceļus) izsaka brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām
personām no 30,00 euro līdz  150,00 euro, juridiskām personām no
150,00 euro līdz 400,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām
personām no 150,00 euro līdz 400,00 euro, juridiskām personām no
400,00 euro līdz 700,00 euro.
34. Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu neizlikšanu vai neuzturēšanu Jaunpils novada domes noteiktajā kārtībā un
vietās, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām
līdz 15,00 euro, juridiskām personām līdz 150,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām
personām no 15,00 euro līdz 70,00 euro, juridiskām personām līdz
300,00 euro.
35. Par ēku, būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no
gružiem, sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
fiziskām personām no 30,00 euro līdz 200,00 euro, juridiskām personām līdz 700,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 200 euro līdz 300 euro, juridiskām personām no
700,00 euro līdz 1500,00 euro.
36. Par ēku, būvju vai žogu neuzturēšanu kārtībā, radot draudus
cilvēku dzīvībai un veselībai, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 30,00 euro līdz 150,00 euro, juridiskām personām no
300,00 euro līdz 700,00 euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām
personām no 150,00 euro līdz 30,000 euro, juridiskām personām no
700,00 euro līdz 1500,00 euro.
37. Par koplietošanas telpu piegružošanu remonta laikā ar celtniecības un remontdarbu atkritumiem vai citām mantām, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no
70,00 euro līdz 150,00 euro.
38. Par dzīvojamo telpu izmantošanu tai neparedzētiem mērķiem,
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz
100,00 euro, juridiskām personām līdz 700,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no
100,00 euro līdz 200,00 euro, juridiskām personām 1500,00 euro.
39. Par nakšņošanu koplietošanas telpā un publiskās, tam īpaši
neparedzētās vietās, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
30,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no
30,00 euro līdz 70,00 euro.
IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
40. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.
41. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2011. gada
2. februāra Saistošie noteikumi Nr. 24 „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā“.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 9
„Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības
pamatojums
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

3. Informācija par plānoto saistošo
noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto saistošo
noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Tiesības izdot saistošos noteikumus, kas regulē sabiedrisko kārtību, nosaka likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punkts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro Jaunpils novada administratīvajā teritorijā
un administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu. Noteikumu uzdevums ir
nodrošināt Jaunpils novadā sabiedrisko kārtību, sanitārās tīrības uzturēšanu, aizsargāt
personu tiesības un likumīgās intereses, ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo vielu
lietošanu un veicināt iedzīvotāju (īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu dzīvesveidu.
Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un atturēt
pārkāpēju un citas personas neizdarīt jaunus pārkāpumus.
Saistošo noteikumu īstenošanā netiek prognozēta ietekme uz pašvaldības budžetu.
Nav attiecināms.
Nav attiecināms.
Nav attiecināms.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību maznodrošinātām personām Jaunpils novadā

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā– Noteikumi) nosaka kārtību,
kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk –
„Nodokļa atvieglojumi”) nodokļa maksātājiem – maznodrošinātām
ģimenēm un maznodrošinātām personām (turpmāk tekstā – „maznodrošinātas personas) par Jaunpils novada administratīvajā teritorijā
esošo nekustamo īpašumu.
2. Nodokļa atvieglojumu piešķir, ja maznodrošinātā persona atbilst
maznodrošinātas personas statusam saskaņā ar Jaunpils novada Sociālā
dienesta lēmumu.

taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas
konkrētajam nodokļa objektam, atbilstoši Noteikumos noteiktajai
kārtībai.
4. Maznodrošinātai personai Nodokļa atvieglojums tiek piemērots
par nekustamo īpašumu – zemi un dzīvojamām mājām neatkarīgi no
tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir
dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un
saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai.
5. Maznodrošinātām personām nodokļa atvieglojumu piešķir 90%
apmērā no aprēķinātā nodokļa apmēra par periodu, kurā persona atbilst maznodrošinātās personas statusam saskaņā ar Jaunpils novada
Sociālā dienesta lēmumu.
6. Ja personai ar Jaunpils novada Sociālā dienesta lēmumu tiek anulēts maznodrošinātais personas statuss, tad  tiek anulēts piešķirtais nodokļa atvieglojums ar nākamo mēnesi pēc maznodrošinātas personas
statusa anulēšanas.

II. NODOKĻA ATVIEGLOJUMA
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA UN APMĒRI
3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts no

III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
7. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
vietējā laikrakstā.

Jaunpils novadā
2014. gada  26. jūnijā
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
3. punktu un LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr. 10

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību maznodrošinātām personām“
Paskaidrojumu raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Informācija
Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka savu funkciju izpildes
nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta ceturtā daļa paredz, ka pašvaldība var izdot
saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju kategorijām 25%; 50%; 70% vai 90% apmērā.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta pirmās daļas (11) apakšpunkts paredz,
ka pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi
trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu. Trūcīgām personām 90% apmērā
no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām personām – līdz 90% no aprēķinātās
nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas
personas statusam, attiecībā uz šā likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem objektiem,
t.i., vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mājām (to daļām)
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru
funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās
darbības veikšanai.
(Turpinājums 4. lpp.)

Jaunpils Vēstis					
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2. Īss projekta satura izklāsts

Lai mazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu nodokļa maksātājiem, saistošie noteikumi paredz,
ka nodokļa atvieglojumus piemēros par īpašumu, (par zemi un ēkām), nodokļa maksātājiem, kuriem
ar Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas personas vai maznodrošinātas personas statuss.
Trūcīgām personām paredzēti atvieglojumi likumā 90% apmērā, maznodrošinātām personām
paredzēti atvieglojumi saistošajos noteikumos 90 % apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiks piemēroti tikai par to periodu, kurā nodokļa maksātājs
atbilst maznodrošinātas personas  statusam.
Nav.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām Nosūtīt Jaunpils novada domes Saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtību maznodrošinātām personām“
procedūrām
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai,
publicēt pašvaldības laikrakstā „Jaunpils Vēstis” un portālā www.jaunpils.lv  
Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās saņems no Sociālā dienesta informāciju par personām, kurām
ar Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas statuss, un periodiem, uz kuriem
piešķirts šis statuss.
Pēc informācijas saņemšanas tiks pieņemti lēmumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem un veikti nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķini. Nodokļa maksātājiem pašiem
Jaunpils domē iesniegumi par atvieglojumu piemērošanu nav jāiesniedz.
6. Informācija par konsultācijām ar Konsultācijas nav notikušas.
privātpersonām

NOLIKUMS Nr. 6
„PAR JAUNPILS NOVADA DOMES
APBALVOJUMIEM”
Jaunpils novadā
2014. gada 29. maijā
Izdots saskaņā ar Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumu Nr. 928
„Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi”
2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šis  Nolikums  Nr. 6 „Par Jaunpils novada Domes  apbalvojumiem” (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka kārtību, kādā Jaunpils
novada Dome (turpmāk tekstā – Dome) piešķir apbalvojumus.
2. Domei ir šādi apbalvojumi:
2.1. GODA NOVADNIEKS;
2.2. GODA RAKSTS (1. pakāpes GODA RAKSTS un 2. pakāpes
GODA RAKSTS);
2.3. ATZINĪBA;
2.4. PATEICĪBA.
3. Katru apbalvojumu reģistrē attiecīgajā apbalvojumu reģistrā, norādot apbalvotās fiziskās personas vārdu, uzvārdu, adresi, biedrības,
kolektīva vai juridiskās personas   nosaukumu,    juridisko adresi, apbalvojuma veidu, apbalvojuma saņemšanas pamatojumu un datumu.
4. Visu Domes apbalvojumu apliecinājuma rakstus rotā Jaunpils
novada ģerbonis, apliecinājuma raksti tiek sagatavoti sietspiedē.
5. Domes apbalvojumu  atribūtikas  izgatavošanu un apbalvošanas pasākumu finansē no Domes kārtējā gada budžeta.
6. Izvērtējot iesniegtos pretendentus, Dome var lemt par apbalvojuma  nominācijas maiņu vai  apbalvojuma  nepiešķiršanu.
7. Ja pieteikumu par apbalvojuma piešķiršanu   noraida, par to
rakstiski paziņo apbalvojuma ierosinātājam.
8. Domes apbalvojumus pasniedz Domes priekšsēdētājs vai cita
persona tā uzdevumā.
9. Apbalvojuma  piešķiršana nerada apbalvotajiem priekšrocības.
10. Apbalvošanai izvirzītā persona var atteikties  no Domes apbalvojuma,  iesniedzot rakstveida iesniegumu. Par atteikšanos no apbalvojuma attiecīgajā apbalvojumu reģistrā izdara ierakstu.
11. Apbalvošanai kandidatūras neizvirza pēc personu nāves. Ja apbalvotais miris laikā pēc apbalvojuma piešķiršanas līdz tā pasniegšanas
dienai, apbalvojumu pasniedz attiecīgās personas piederīgajiem.
II. Apbalvojuma „GODA NOVADNIEKS” piešķiršanas kārtība
12. Apbalvojumu „GODA NOVADNIEKS” ir augstākais Domes
apbalvojums, kuru piešķir pēc nepieciešamības.
13. Apbalvojuma „GODA NOVADNIEKS” mērķis ir apzināt, godināt un iemūžināt  personas vārdu Jaunpils novada vēsturē.
14. Apbalvojumu „GODA NOVADNIEKS” piešķir:
14.1. par mūža ieguldījumu Jaunpils novada attīstībā, kultūras,
izglītības, sporta, veselības, sabiedriskajā jomā un saimnieciskajās
nozarēs u.tml.;
14.2. par profesionālu darbību un sasniegumiem valsts un starptautiskā mērogā;
14.3.  par ilgtermiņa sadarbību, labdarību  un   ieguldījumu Jaunpils novada attīstībā.
15. Pretendentus, apbalvojuma „GODA NOVADNIEKS” piešķiršanai, izvirza Domes priekšsēdētāja, Domes deputāti, Domes komitejas, pašvaldības iestāžu vadītāji,  juridiskās personas un biedrības,
kuru juridiskā vai pastāvīgās darbības vietas adrese ir Jaunpils novads.  
16. Pieteikumā par apbalvojuma „GODA NOVADNIEKS” piešķiršanu norāda:
16.1. izvirzāmā kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās, dzīvesvieta;
16.2. apbalvojuma nomināciju „GODA NOVADNIEKS”;
16.3. kandidāta sasniegumu aprakstu, par kuriem ierosināts piešķirt apbalvojumu;
16.4. informācija par kandidāta pieteicēju.
17. Pieteikumu   iesniedz Domē, „Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils
pagasts, Jaunpils novads vai sūta  uz e-pastu pasvaldiba@jaunpils.lv
(parakstītu ar elektronisko parakstu) līdz tekošā gada 15. oktobrim.
18. Pieteikumus apbalvojumam „GODA NOVADNIEKS”   izvērtē, saskaņā ar   Nolikuma 14. punktā minētajiem kritērijiem un
apstiprina Dome. Domes lēmumā   norāda personas vārdu, uzvārdu, darba vietu vai nodarbošanās veidu un pamatojumu, par ko tiek
piešķirts apbalvojums.
19. Apbalvojuma  „GODA NOVADNIEKS “  atribūts ir  apliecinājuma raksts „GODA NOVADNIEKS” (pielikumā), kuru paraksta
Domes priekšsēdētājs un naudas balva EUR 100,00.

20. Apbalvojumu „GODA NOVADNIEKS” personai piešķir tikai
vienu reizi.
21. Apbalvojumu „GODA NOVADNIEKS” pašvaldības iedzīvotājiem pasniedz pasākumā par godu LR Latvijas  Valsts proklamēšanas gadadienā.
22. Apbalvojums „GODA NOVADNIEKS” citām  personām, kuras nav deklarētas Jaunpils novadā, var pasniegt speciāli rīkotā pasākumā vai Domes priekšsēdētāja svinīgā pieņemšanā. Šajā gadījumā
naudas balvu nepasniedz.
IV. Apbalvojuma „GODA RAKSTS ” piešķiršanas kārtība
23. Apbalvojuma „GODA RAKSTS” mērķis ir  izteikt atzinību fiziskām, juridiskām personām, biedrībām, kolektīviem un ģimenēm  
par   īpašiem  ieguldījumiem.
24. Apbalvojumam  „GODA RAKSTS” ir  divas  pakāpes: 1.  pakāpes „GODA RAKSTS” un 2. pakāpes „GODA RAKSTS”.
25. Apbalvojumu 1. pakāpes „GODA RAKSTS” piešķir:
25.1. par augstiem  un ilggadīgiem sasniegumiem  un ieguldījumiem kultūrā, izglītībā, sportā, veselības aizsardzībā, labdarībā,  sociālajā, sabiedriskajā  un   saimnieciskajā  darbā u.tml.;
25.2. par pozitīva novada tēla veidošanu un novada  vārda popularizēšanu valsts un starptautiskā mērogā;
25.3. par nozīmīgu finansiālu un praktisku  atbalstu novada attīstībā un sabiedriskajā dzīvē;
25.4. par  varonīgu rīcību  ekstremālās  situācijās, glābjot līdzpilsoņu dzīvības vai lielas materiālās vērtības.
26. Apbalvojums 2. pakāpes „GODA RAKSTS” piešķir  par:
26.1. par sasniegumiem attiecīgajā  nozarē;
26.2. par priekšzīmīgu un  profesionālu amata pienākumu veikšanu;
26.3. par  aktivitāti sabiedriskajā dzīvē.
27. Pretendentus apbalvojumam 1. un 2. pakāpes „GODA
RAKSTS“ izvirza Domes priekšsēdētāja, izpilddirektors, Pašvaldības
domes deputāti, Pašvaldības komitejas, pašvaldības iestāžu vadītāji,  
juridiskās personas, biedrības,  kuru juridiskā vai pastāvīgās darbības
vietas adrese ir Jaunpils novads, kā arī fizisku personu grupa (ne mazāk kā 10 (desmit) pašvaldības teritorijā deklarētās personas).
28. Ar Apbalvojumu 1. un 2. pakāpes „GODA RAKSTS” gadā apbalvo ne vairāk kā 10 personas.
29. Paziņojumu par kandidātu pieteikšanu izsludina laikrakstā
„Jaunpils Vēstis” un novada mājas lapā www.jaunpils.lv.
30. Pieteikumā par apbalvojuma piešķiršanu jānorāda:
30.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, darbavieta un ieņemamais
amats vai citas ziņas, kas  identificē šo personu;
30.2. ģimenes locekļu vārds , uzvārds, adrese;
30.3. juridiskās personas nosaukums, adrese, vadītāja vārds un
uzvārds;
30.4. kolektīva, biedrības nosaukums, vadītāja vārds un uzvārds;
30.5. apraksts – motivēts pamatojums apbalvošanai;
30.6. informācija par kandidāta  pieteicēju ( pieteicējiem).
31. Pieteikumus iesniedz Domei vai sūta pa pastu  Jaunpils novada Domei, „Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils pagasts Jaunpils novads vai
sūta   uz e-pastu pasvaldiba@jaunpils.lv (parakstītu ar elektronisko
parakstu) līdz tekošā gada 15. oktobrim.  
32. Par attiecīgās pakāpes „GODA RAKSTA” piešķiršanu, lemj
Dome, pamatojoties uz pieteikumiem un  Nolikuma 25. un 26. punktu nosacījumiem.
33. Domes lēmumā norāda informāciju, kura identificē apbalvojamo un pamatojumu, par ko tiek piešķirts attiecīgās pakāpes apbalvojums.
34. Apbalvojuma „GODA RAKSTS” atribūti ir:
34.1. apliecinājuma raksts „1. pakāpes GODA RAKSTS”, kuru
paraksta Domes priekšsēdētājs un naudas balva EUR 80,00 (astoņdesmit euro);
34.2. apliecinājuma raksts „2. pakāpes ” „GODA RAKSTS”, kuru
paraksta Domes priekšsēdētājs  un  naudas balva EUR 60,00 (sešdesmit euro).
35. Apbalvojumu „GODA RAKSTS” pasniedz LR Latvijas Valsts
proklamēšanas gadadienas pasākumā. Apbalvojumu „GODA
RAKSTS ” var piešķirt atkārtoti , ne ātrāk kā pēc 10 gadiem.
IV. Apbalvojuma „ATZINĪBA” piešķiršanas kārtība
36. Apbalvojuma „ATZINĪBA” mērķis ir izteikt atzinību  fiziskām
personām, ģimenēm,  biedrībām, kolektīviem un juridiskām personām:
36.1. pašvaldības rīkoto konkursu (piem. „Skaista mana sēta”  
u. c. ), sacensību  u.tml. laureātiem , saskaņā ar attiecīgo konkursu  
nolikumiem, kurus apstiprina Dome.
36.2. Par sasniegumiem darba  jubilejās u.tml. par, kuriem netiek
piešķirti citi Domes apbalvojumi.

2014. gada septembris

36.3. Par konkrētu uzdevumu kvalitatīvu izpildi, pozitīvu attieksmi un ieinteresētību.
37. Apakšpunktā 36.1.  minēto apbalvojumu, saskaņā ar attiecīgā
pasākuma nolikumu izvērtē vērtēšanas komisija un  laureātu sarakstus  apstiprina Dome.
38. Apakšpunktos 36.2. un 36.3  minēto apbalvojumu piešķiršanu
ierosina   Domes priekšsēdētājs, izpilddirektors, Domes iestāžu un
struktūrvienību vadītāji. Apbalvojumu piešķir uz Domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata.
39. Apbalvojumu „ATZINĪBA” atribūts ir apliecinājuma raksts
„ATZINĪBA” , (pielikumā), kuru paraksta Domes priekšsēdētājs.
40. Kopā ar apliecinājuma rakstu „ATZINĪBA” var pasniegt  balvu, saskaņā ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu.
41. Apbalvojumu „ATZINĪBA” personām var pasniegt speciāli
rīkotā pasākumā vai Domes priekšsēdētāja svinīgā pieņemšanā.
42. Apbalvojumu „ATZINĪBA” var piešķirt atkārtoti.
V. Apbalvojuma „PATEICĪBA” piešķiršanas kārtība
Apbalvojums „PATEICĪBA” ir Domes  apbalvojums, lai izteiktu
pateicību fiziskai, juridiskai personai, kolektīvam, biedrībai, ģimenēm par:
43.1 godprātīgu darbu, aktivitāti un brīvprātīgo darbu;
43.2. aktīvu dalību pašvaldības rīkotajos pasākumos;
43.3. atbalstu un sadarbību ar Domi.
44. Pieteikumu apbalvojuma piešķiršanai ierosina Domes
priekšsēdētājs, izpilddirektors, Domes iestāžu un struktūrvienību
vadītāji.
45. Apbalvojumu „PATEICĪBA” piešķir pamatojoties uz Domes
priekšsēdētāja rīkojumu.
46. Apbalvojumu „PATEICĪBA”   atribūts ir  apliecinājuma raksts
„PATEICĪBA”, (pielikumā), kuru  paraksta Domes priekšsēdētājs.
47. Kopā ar apliecinājuma rakstu „PATEICĪBA” var pasniegt balvu, saskaņā ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu.
48. Apbalvojumu „PATEICĪBA” personām var pasniegt speciāli
rīkotā pasākumā vai Domes priekšsēdētāja svinīgā pieņemšanā.
49. Apbalvojumu „PATEICĪBA” var piešķirt atkārtoti.
VI. Noslēguma jautājumi
50 .Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc  Domes priekšsēdētāja parakstīšanas.
51. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā , spēku zaudē 2010. gada
29. septembra Noteikumi Nr. 5 „Par Jaunpils novada domes apbalvojumiem.”
52. Nolikums publicējams Jaunpils novada mājas lapā www. jaunpils.lv un Jaunpils novada laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.
Par Jaunpils novada apbalvojumiem
Saskaņā ar 29.05.2014. apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 6 „Par
Jaunpils novada apbalvojumiem”, lūdzam līdz 15. oktobrim Domē
iesniegt pieteikumus par Jaunpils novada apbalvojumu 1. pakāpes
„GODA RAKSTS” un 2. pakāpes „GODA RAKSTS”, piešķiršanu.

GROZĪJUMI NR. 1
Nolikumā Nr. 5 „Par pašvaldības finansiālo atbalstu
Jaunpils novada iedzīvotājiem”
2014. gada 28. augustā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“
12. Pantu un 43. panta trešo daļu

Izdarīt Jaunpils novada 2014.gada 27. Februāra nolikumā Nr. 5
„Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem”
(turpmāk tekstā – Nolikums) šādus grozījumus:
1. izteikt Nolikuma 4. punktu šādā redakcijā:
4. Lēmumu par finansiālā atbalsta  piešķiršanu šī Nolikuma II.,
III. un V. nodaļās noteiktajos gadījumos pieņem Sociālais dienests.”
2. papildināt Nolikuma 7. punktu ar 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
7.4. pabalsts aizbildnībā nodotiem bērniem.
3. izteikt Nolikuma V. Nodaļu  šādā redakcijā:
V. PABALSTS AIZBILDNĪBĀ NODOTIEM BĒRNIEM
22. Vienreizējais pabalsts aizbildnim apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam – pabalsta apmēru nosaka atbilstoši bērna
vajadzībām nepārsniedzot 143,00 euro,-. Minētā pabalsta vietā
var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērna aprūpei nepieciešamās
lietas.
23. Brīvpusdienas skolās un faktiskās ēdināšanas izdevumu
segšana pirmsskolas izglītības iestādēs aizbildnībā nodotiem bērniem.
24. Pabalstu aizbildnībā nodotiem bērniem ir tiesības saņemt
Latvijas Republikā dzīvojošam Jaunpils novada bāriņtiesas ieceltam
aizbildnim.
25. Pabalstu aizbildnībā nodotiem bērniem piešķir, pamatojoties
uz aizbildņa iesniegto iesniegumu Jaunpils novada sociālajā dienestā. Iesniegumā aizbildnis norāda:
25.1. savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi,
25.2. aizbildnībā nodotā bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu,
25.3 aizbildnībā nodota bērna izglītības iestādi, ja tiek pieprasītas
brīvpusdienas,
26. Desmit darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas Jaunpils
novada sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta aizbildnībā
nodotiem bērniem piešķiršanu. Pabalstu piešķir no mēneša, kurā saņemts aizbildņa iesniegums;
27. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja aizbildnis un aizbildnībā nodotais bērns dzīvo ārpus Latvijas Republikas teritorijas vai
Jaunpils novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par:
27.1. aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas,
27.2. aizbildņa atcelšanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas,
27.3. aizbildņa atstādināšanu uz laiku, kamēr aizbildnis vai bērns,
par kuru maksā pabalstu, atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.”
4. izteikt Nolikuma  VI nodaļu  šādā redakcijā:
VI NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
28. Šis  Nolikums stājas spēkā  nākamajā dienā pēc apstiprināšanas Domes sēdē.
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Jaunpils pilskundzei pasniegtas 260 rozes, direktorēm VARAM Atzinības raksts
Pagājušā mēnesī Jaunpils pilī norisinājās Viduslaiku svētki, kuros satikās pagātne un nākotne, zūdot laika
robežām. Šajā dienā visas iespējamās rozes piederēja
pilskundzei Elīzai viņas 260 gadu jubilejā!

Elizabete (Elīza) Šarlote Konstance fon Mēdema dzimusi 1754. ga
da 20. maijā un 17 gadu vecumā apprecējās ar Jaunpils muižas īpaš
nieku Georgu Pēteri fon der Reki, kļūstot par Jaunpils pils kundzi.
Viduslaikiem mijoties ar vēlāko gadsimtu galmu kultūru un tra
dīcijām tika svinēti Elīzas svētki Jaunpils pilī un tās apkārtnē! Caur
vēsturiskiem iespraudumiem no pils hronista pierakstiem apmeklētā
jiem tika izstāstīts Elīzas dzīvesstāsts. Viss šajā dienā bija veltīts viņai!

Jau gaidot pilskundzi ierodoties, zemnieki pils pakājē bija izvei
dojuši rozes ziedu no pļavas, dārza veltēm! Rožu pušķi dāvāja arī
pilskungs Georgs Peters Magnuss fon der Reke. Ūdensrozes atsūtījis
arī grāfs Aleksandra fon Kaliostro, kura maģiskās operācijas atmas
koja tieši Elīza, tādejādi kļūstot slavena visā Eiropā.
Pasākuma programma bija daudzveidīga un ikviens varēja atrast,
ko darīt! Ra
došajās darb
nīcās svētku
apmeklētāji
varēja darbo
ties paši un
izgatavot ro
zes, bruņu ce
pures, sienas
dekoru, ap
sveikuma kar
tiņas un uzaust sev aproci! Visas dienas garumā radošajās darbnīcās
bērni un pieaugušie tika aicināti gatavot rozes arī Elīzai! Oficiālajā
pieņemšanā tās tika pasniegtas gaviļniecei! Papīrmākslas darbnīcā
saimniekoja „Viktora vēstules” no Siguldas, pie kuriem katrs varēja
izgatavot un atstāt īpašu vēstījumu vēlējumu grāmatā Elīzai.

Savukārt pagrabā praktizēja Dobeles pils ārstniecības augu pār
zine – Dārta, kuras krājumos bija čūsku, zirnekļu un citu veselīgu
radījumu uzlējumi. Veselīgas tējas varēja baudīt Vīna pagrabā pie
labo zālīšu zinātājas Aldas.
Senās dejas izpildīja seno deju grupa „Calendula”, bet muzikālo
priekšnesumu sniedza senās mūzikas ansamblis „Trakula”!
Skanot Trubadūram, skanīgās balss īpašnieka un tautā iemīļota
dziedātāja Uģa Rozes izpildījumā izskanēja viduslaiku svētki!

Pateicoties saimniecībai „Rožulejas” (SIA „Ar B Agro”) Sēmes
pagastā muzeja Izstāžu zālē bija skatāma 17 dažādu rožu šķirņu zie
du izstāde! Pilskundzes Elīzas apartamentos, notika viņas rakstīto
vēstuļu lasījumi auklītes izpildījumā.
Papildus loku šaušanai, šķēpu un cirvju mešanai būs iespēja pie
dalīties kaujas skrējienā un uzlaikot bruņinieku smagās bruņas! Ne
iztiks arī bez bruņinieku cīņu paraugdemonstrējumiem!

Laiks bija jau ierakstījis mūsdienu notikumus hronista vēs
tures lapās – Jaunpils teritoriju pārzine – Jaunpils novada Domes
priekšsēdētāja Ligita Gintere, sveica gan Elīzi svētkos, gan pasnie
dza Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas Atzinības rakstu Jaunpils pils bijušajai direktorei Daigai
Osītei un tagadējai direktorei Kristīnei Liepiņai par godprātīgu un
pašaizliedzīgu darbu SIA „Jaunpils pils”, veicinot reģionālo attīstību.

Bērni bija aicināti uz lustīgu lielo leļļu teātra izrādi „Brīnums brī
numa galā”, kura galveno varoņu piedzīvojumi vēlreiz apliecināja,
ka labākā vieta pasaulē ir mājas!
Kamēr pieaugušie lūkoja muzikālo izrādi „Būt… Šekspīram”
mazie varēja priecāties par Trušu pilsētiņas iemītnieku – trušu, zosu
un gaiļu izdomu un atraktivitāti!
Senās dejas izpildīja seno deju grupa „Calendula”, bet muzikālo
priekšnesumu sniedza senās mūzikas ansamblis „Trakula”!

Jaunpilnieku un Jaunpils viesu priekam Jaunpils novada Dome
dāvāja strūklaku, kura turpmāk darbosies Dzirnavu ezerā un krēs
las stundās iekrāsosies dažādās krāsās!

Senā kaujas laiva no Aktīvā Tūrisma centra „Kuršu Vikingu ap
metne” kuģoja pa Dzirnavu ezeru, nemitīgi vizinot pils viesus!
Elīzai tika pasniegts arī Tukuma Rožu svētkos prezentētais Tu
kuma rožu kokteilis, kuru varēja nobaudīt gan svētku laikā, gan arī
ikdienā Jaunpils pils krodziņā!
Pils kroga saimniece bija parūpējusies par svētku viesu vēder
priekiem – darbojās krodziņš, āra kafejnīca un īpašais gardumu stū
ris ar karamelizētiem āboliem, pankokiem un cūku pupām!
Pils kalponīte viesus gaidīja uz saliņas pils priekšā! Katrs pats šeit
varēja izgatavot rudzu miltu ķiļķenu, izvārīt un pēc tam to baudīt!

Jaunpils muzejā norisinājās muzeja dārgumu izzināšanas kon
kurss, kurā fotogrāfijā redzamais priekšmets ir jāatrod kādā no
ekspozīcijām.

Krustpils novads ciemojas Jaunpilī
22. augustā Jaunpils novada Domē pieredzes apmaiņā viesojās Krustpils novada pašvaldības darbinieki. Pēc pre
zentācijas par Jaunpils novadu, kolēģi pulcējušies dažādās interešu grupās: būvvaldes darbinieki, grāmatveži, bāriņ
tiesas un sociālā dienesta darbinieki, attīstības nodaļas darbinieki, sabiedrisko attiecību speciālists u.c. devās pārrunāt
aktualitātes ikdienas darbā.
Šādas pieredzes apmaiņas vizītes ir ļoti vērtīgas, jo kolēģiem gan var iemācīt ko jaunu, gan varam paši pamā
cīties.
Pēc pašvaldības vizītes krustpilieši apmeklēja audēju biedrību „Dzīpars” un devās ekskursijā pa Jaunpils pili, tālāk
viņu gaitas aizveda uz Ventspils pilsētu.
Paldies kolēģiem par vizīti!
Informāciju sagatavoja:
Baiba Rasa, Jaunpils novada Domes Sabiedrisko Attiecību vadītāja

Atvadoties no Jaunpils pils Elīza fon der Reke: „Manā septiņpad
smitajā gadā, mani vecāki atdeva mani Rekem, manā divdesmit ot
rajā gadā, viņš mani pats atdod atpakaļ. Mana sirds ir sažņaugusies,
bet mana dvēsele ir mierīga. Jaunpils, es palieku Tev mūžīgā cieņā!”
Jaunpils pils saime izsaka pateicību Jaunpils novada Domei, Paš
valdības policijas vecākajam inspektoram Mārtiņam Knopam un
viņa palīgiem, Labiekārtošanas nodaļas vadītājam Gvido Leibur
gam un viņa palīgiem, Jānim Sīricam, Gunai Misānei, Velgai Pav
lovskai un biedrībai „Dzīpars”, biedrībai „Kamenes”, Lonijas Did
rihsones ģimenei, Nellijai Tumšai, Kasparam Sīmanim, SIA „Mans
pavards” un SIA „Ar B Agro” par atbalstu svētku organizēšanā!
Lai vienmēr visus pavada svētku prieks, kas dod spēku rītdienai!
Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine, Jaunpils pils reklāmas speciāliste
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Foto ieskats Viesatu pagasta svētkos
Augustā kā jau ierasts viesatnieki divas dienas svinēja sava pagasta svētkus.
15. augusta dienas pirmajā daļā Viesatu kultūras nama
priekšā pulcējās veci un jauni, lai ļautos radošam domu lido
jumam un palīdzētu vecajam tērpam pārtapt jaunā, izman
tojot dažādus dabas materiālus. Izbrīnu un pārliecību tam,
ka izdomai nav robežu, izraisīja Sandras Šteinas modernā
dadžu kleita.

meklēšana ar aizsietām acīm u.c. Mazākie bērni varēja
no sirds izlēkāties pa gaisa pili. Dienas noslēgumā notika
spraigas riteņbraukšanas sacensības, kuras tika gaidītas
visvairāk.
Vakara noslēgumā Viesatu k/n notika dzejas pasākums
veltīts Jānim Peteram 75. jubilejā.
16. augusta rīts iesākās ar makšķerēšanas sacensībām
Viesatas upes krastā un turpinājās ar dažnedažādām sporta
sacensībām. Pieaugušo sporta svētkos piedalījās četras ko
mandas.
1. vietu ieguva SIA „Stonis”, 2. vieta tika „Baskājiem” un
3. vietu ieguva „Pāļi’’.

Bērni un jaunieši aktīvi darbojās radošajās darbnīcās
kopā ar biedrības „Kamene” sievām – gan veidojot papīra
apsveikumu kartiņas, gan kreppapīra ziedus u.c. mākslas
darbus. Pašiem mazākajiem īpaši patika krāsainās dzīvnie
ku uzlīmes, ar kurām varēja veidot darbiņu ar nosaukumu
„Mana lauku sēta”.

2014. gada septembris

Muzeja ziņas
Vasaras atspulgi Jaunpils muzejā
Nav cilvēku varā mainīt dabas norises – 30-grādīgo karstumu jūlijā
nomainīja krietni mierīgāks augusts un klāt ir septembris, tādēļ šoreiz par
vasaras atspulgiem muzejā.
Krāšņums, košums nenoliedzami valdīja izstāžu zālē, ko radīja Ilzes
Cērpiņas gleznas. Tik daudz sajūsmas, komplimentu no tuviem un tāliem
ciemiņiem. Divas gleznas atrada savus īpašniekus un aizceļoja uz Vāciju.
Šobrīd izstāžu zālē aplūkojama Ojāra Ulmaņa darbu izstāde „Ainavas”. Ojārs
Ulmanis daudziem zināms kā daudzpusīga personība – skolotājs, orientēšanās
sporta treneris, dzejnieks un gleznotājs. Autors saka: „Pirms dažiem ga
diem jubilejā saņēmu neparastu dāvanu. Tā bija grāmata „Eļļas glezniecība
iesācējiem”. Pievērsiet uzmanību arī jūs, cik provokatīvi skan šis nosau
kums, īpaši tas pēdējais vārds. Tātad… katram pirmais solis ir uzdrīkstēšanās
sākt! Un es uzdrīkstējos! Tikai un tieši to es jums piedāvāju savā izstādē! Ne
izsmalcinātu mākslas pārdzīvojumu, ne pārsteidzošas krāsu pasāžas. Brīdī,
kad laika kļuvis tik maz, kad laika kļuvis tik maz, kad otas turēšanai palikusi
vien kreisā roka, es ņemu otu, un mēģinu tvert mirkļus, kas vibrēdami gāžas
caur manām maņām. Ar iesācēja visatļautību es to rādu jums, jums, kuri uz
tver pasauli līdzīgi man!”
Jaunpils ļaudis Baltijas
ceļā – izstāde ekspozīciju zālē
ir stāsts par laiku pirms 25 ga
diem un ne tikai. 600 km
garajā cilvēku roku sadošanās
ķēdē bija arī Jaunpils ļaudis.
No kolhoza „Dzirkstele” šajā
akcijā piedalījās trīs autobusi
ar cilvēkiem. Paldies visiem
Jaunpils ļaudīm par atsaucību šo
notikumu atstāstos, jo brīvība ir
ne tikai jāiegūst, bet arī jāsargā.
Par atmodas laiku Jaunpilī
plašāk var izlasīt grāmatā
„Cerētais un sasniegtais”, kuru
šobrīd var iegādāties Jaunpils
muzejā.
Viskrāšņākais augusta mēneša pasākums Jaunpils pilī bija viduslaiku
svētki „260 rozes pilskundzei Elīzai”, kad rozes uzziedēja pilī ar stāstu,
dziesmām, deju un vēsturiskām izklaidēm. Jaunpils muzeja izstāžu zālē pirmo
reizi, pateicoties Sēmes pagasta saimniecības „Rožulejas” (SIA „Ar B Agro”)
īpašnieku Evas un Arvja Bumbieru atbalstam varēja notikt tik krāšņa rožu
izstāde – 17 šķirņu rozes vienkopus – apbrīnas vērts notikums.

Šogad svētku laikā pie mums viesojās papīrmākslas darbnīca „Viktora
vēstules” no Siguldas, kas vienlaikus ir arī mākslas galerija. Svētku laikā varēja
skatīties un apgūt papīrliešanas procesu Zinaīdas Ceskes vadībā, klausīties
mūziku gramofona izpildījumā un atstāt vēlējumu Elīzai. Pēc rūpīgas šīs
vēlējumu grāmatas apstrādes, tā atgriezīsies Jaunpilī, lai būtu aplūkojama pils
apmeklētājiem. Jaukas un oriģinālas lietas papīrliešanas tehnikā darinātas
Jaunpilij un Elīzai šobrīd var iegādāties kā īpašu Jaunpils suvenīru.

Dienas otrajā daļā bērni un jaunieši devās uz Viesatu Birzīti, lai nodarbotos ar dažādām sporta aktivitātēm,
stafetēm un uzdevumiem – lekšana, skriešana, bumbiņu

Informāciju sagatavoja:
Baiba Rasa,
Jaunpils novada Domes
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Foto: Baiba Rasa, Agita Kalviņa

Šogad aicinājām arī svētku dalībniekus meklēt īpašos „muzeja dārgumus”
izstāžu zālēs un izceltus no „dārgumu lādes”. Jāsaka, ka atsaucība bija liela un
labākie saņēma īpašas svētku dāvaniņas.
Aizvadītajos mēnešos muzeja dārgumu krātuve atkal papildinājusies.
Paldies Lidijai Pavlovai par mūzikas platēm, Laimai Zariņai par žurnālu
„Atpūta”, kuri papildinās jau esošos numurus, kā arī Ilzei Zorikai, Jānim
Sīricam, Dzintaram Močam par fotogrāfiju un sadzīves priekšmetiem. Paldies
Vizmai Dzintarai par dzimtas stāstu Lauku Jaunajā muižā no 1903. gada līdz
1918. gadam.
Īpašas veiksmes vēlam Maijai Kovaļenko, kas sagatavoto savas dzimtas
stāstu, kas cēlusies no Struteles, iesniegusi izdevniecības „Jumava” projektu
konkursam.
Informāciju sagatavoja:
Ligija Rutka un Zinta Arika
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Jaunpils pils pārstāves viesojās Dānijas Jaunpils pilī
Jaunpils – jaunās pils atrašanās
vieta – nav tikai izcelsmes veids mūsu
Jaunpils vietvārdam, tāds ir arī vairā
kām citām Ņūkāslām jeb Jaunpilīm
pasaulē! Jau šogad maijā Jaunpils pils
direktore Kristīne Liepiņa un reklā
mas speciāliste Inga Krūtaine Pasaules Jaunpiļu alianses konferen
cē Čehijā iepazinās ar citu Jauno piļu pārstāvjiem, kuru pašvaldī
bās un apsaimniekošanā ir pilis.
Viena no šīm Jaunpilīm ir Nyborg, kura atrodas centrālajā Dā
nijā uz Funenas salas. Nyborgas novads ir 14. lielākā pašvaldība
Dānijā. Tajā dzīvo 31 009 iedzīvotāji, no kuriem 16 528 dzīvo tie
ši Nyborgā. Vairāk kā 200 gadus karalis un viņa padotie – par
laments, satikās Nyborgas pilī, līdz ar to no 1183.–1413. gadam
tā bija Dānijas galvaspilsēta. Pils ir ievērojama ar vēsturisko nozī
mību Dānijas karalistes vēsturē. Tajā ir parakstīta pirmā Dānijas
konstitūcija un piedzimis karalis Kristiāns II.

Nyborgas publicitātes foto
Nyborgas pašvaldība ir nolēmusi savai atpazīstamībai, izman
tot tieši šo pilsētas vēsturisko nozīmību visas Dānijas vēsturē, un
pozicionēt sevi kā Dānijas karaļnama sirdi! Pašvaldības mērķis ir
iekļaut Nyborgas pili un pilsētu UNESCO Pasaules mantojuma
sarakstā!

Skats uz Nyborgas pili
Savulaik katra karaļa vizīte pilsētā bija svētki, tā arī mūsdienās
vairākas reizes gadā šeit tiek organizēti svētki! Tiek organizēti gan
tradicionālie svētki – Ziemassvētku tirdziņi, gan svētki jau ar vēs
turisku pamatojumu!

Bruņinieki turnīra laikā

Katru gadu jūlija pirmajā nedēļas nogalē par godu karaļa un
viņu vīru tikšanās pirmajai reizei Nyborg pilī notiek pasākums –
Danehof jeb Dāņu tikšanās. Pilsētā notiek bruņinieku turnīri, no
malu malām sabrauc mājražotāji un zemnieki, kas tirgo savu pro
dukciju. Danehof ir viens no lielākajiem pasākumiem Nyborgā,
kas divās dienās pulcē vairāk kā 40 000 apmeklētāju.

Viduslaiku tirdziņi pie pils

Nyborgas pils ir valsts īpašums, bet svētkus organizē tieši paš
valdība, sadarbojoties ar vietējiem uzņēmumiem un Austrumu
Funenas muzeju departamentu/Nyborgas pils muzeju. Kā stāstīja
Janus Møller Jensen Austrumu Funenas muzeju departamenta/
Nyborgas pils vadītājs, ka ciešā sadarbība ar pašvaldību un vie
tējiem uzņēmumiem ir viens no veiksmīgu svētku norises pama
tiem. No muzeja puses tiek nodrošināts, ka svētku laikā apmek
lētājiem tiks pastāstīts kāds Nyborgas vēstures notikums! Šogad
tā bija parāde, kurā bruņinieku, karavīru, muzikantu un citu labu
pilsoņu pavadīta karaliene Margareta I un viņas 7 gadīgais dēls jāja
cauri pilsētai, kā tās notika Danehof 1377. gadā. Paralēli izklaidē
jošiem pasākumiem notiek arī seminārs un izglītojošas aktivitātes.

Karalienes Margaretas I parāde
Muzeja vadītājs J. Møller Jensen dalījās arī savā pieredzē sadar
bībā ar vietējiem uzņēmumiem. Dānijā lielākā daļa no veikaliem
sestdienās strādā tikai līdz 15:00, bet svētdienās vispār ir slēgti,
tādēļ ir svarīgi vienoties ar uzņēmējiem, lai viņi Danehof laikā ir
atvērti! Sadarbība ar uzņēmējiem tiek izmantota arī vēstures stās
tīšanai. Austrumu Funenas fermeri un pārtikas ražotāji ir apvieno
jušies un izstrādājuši zīmolu – Karaļa pieliekamais (Kings pantry),
kura ietvaros tiek un arī turpmāk tiks radīti produkti ar vēsturisku
pamatu. Sarakstā arī ekoloģiski audzēti dārzeņi un ogas, bet, pie
mēram, Ørbæk alus darītava ir radījusi Ziemassvētku un Lieldienu
alu Karaļa kopgaldam.
Danehof orga
nizatore Malene R.
Beck akcentēja tieši
brīvprātīgo iesais
tīšanu
pasākuma
organizēšanā: „Viņi
ir lieliski palīgi, kas
palīdz nodrošināt
pasākuma sagata
vošanu un norisi.
Vairākas
dāmas,
piemēram, šuva un
darināja iesaistīto
personāžu tērpus.
Tas ir viens no vei
diem kā svētkus tu
vināt iedzīvotājiem”.
Savukārt, tikša
nās laikā ar Nybor
gas birģermeistaru
Kenneth Muss tika
apspriesti ieguvumi
Kristīne Liepiņa, Inga Krūtaine, Ma- no dalības Pasaules
Ņūkāslu aliansē, par
lene R. Beck, Janus Møller Jensen
Jaunpils pils piere
dzi pasākumu organizēšanā un pils izmantošanu tūrisma biznesā.
Nyborgas pils vairāk tiek izmantota kā vēsturiskās izpētes vieta,
apskates objekts un tā kā ir saņemts finansējums pils atjaunošanai
tiek izskatīts variants arī par uzņēmējdarbības attīstību pilī!
Bruņinieki un to turnīri vienmēr un visur ir iecienīti. Viduslai
kos tā bija drūmā ikdiena, mūsdienās ir iemīļota tūristu atrakcija,
kas pulcē lielu
skaitu
skatī
tāju! Arī Da
nehof tie bija
svētku centrā
lie pasākumi!
Pā r s t e i d z o š s
bija arī vidus
laiku tirdziņš.
Tirgotāju vidū
to varētu rak
sturot kā dzī
vesveidu,
jo
tirgotāji
bija
grupām un vi
ņiem līdz bija
visa
iedzīve.
Senie amatnie
ki, zemnieki
un mājražotāji
ar savām teltīm
piepildīja ne
Janus Møller Jensen, Inga Krūtaine, Kristītikai pils ap
ne Liepiņa un Kenneth Muss
kārtni, bet arī
pilsētas centru!
Danehof svētkos gūtie iespaidi un arī atsevišķas iegūtās idejas
Jaunpils pilī jau tika realizētas šī gada viduslaiku svētkos. Jau pats
fakts par reāla personāža – Elīzas fon der Rekes, izmantošana ir
viens no pieredzes apmaiņas brauciena rezultātiem. Vēl vairākas
idejas ir sagatavošanas procesā un laika gaitā tās kļūs redzamas,
pieejamas arī apmeklētājiem.
Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine,
Jaunpils pils Reklāmas speciāliste
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Viesatu bibliotēkas ziņas
Divas dienas – 9. un 10. jūlijā Kuldīgā norisinājās Kuldīgas nova
da p/a „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” organizētā 5. vasaras novadpēt
niecības nometne bibliotekāriem „Stāsts – vietējās vēstures saglabāšanas forma”.

Nometnes galvenais mērķis bija – meklēt un piedāvāt mūsdienīgus
stāstu fiksēšanas un saglabāšanas formātus, izmantojot jaunāko
tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Nometnē uzstājās dzīvesstāstu
un atmiņu vākšanas teorētiķi un praktiķi: par stāsta lomu lokālās
vēstures saglabāšanā runāja LU Filozofijas un socioloģijas institūta
vadošā pētniece Dr. sc. soc. Dagmāra Beitnere-Le Galla. Latvijas
Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks
Dr. philol. Guntis Pakalns referēja par tēmu „Stāsts un stāsta
dzīve”. Savukārt LNB IT departamenta programmētājs, dizainers
Māris Meļņikovs demonstrēja – kā ar minimāliem līdzekļiem radīt
fotostāstu.
Pēc teorētiskā ievada nometnes dalībnieki devās pilsētas ielās,
lai kopā ar Kuldīgas Galvenās bibliotēkas speciālistiem iepazītu
vecpilsētu un veiktu praktisko uzdevumu „Sajūti Kuldīgu!”, kā arī pie
ugunskura klausījās Gunta Freimaņa, Liesmas Lagzdiņas, Gunta
Pakalna un savu kolēģu stāstus.
Kurzemes reģionā par tradīciju ir kļuvis, ka katru gadu kāda
galvenā bibliotēka organizē vasaras novadpētniecības nometni, kurā
tiekas tie darbinieki, kas ikdienā vāc un apkopo informāciju par
vietējo kopienu.
Šajā nometnē piedalījās arī Viesatu bibliotēka, kas arī savā ik
dienas bibliotekārajā darbā vāc un apkopo iedzīvotāju atmiņas un
veido fotostāstu izstādes.
Informāciju sagatavoja:
Sandra Šteina, Viesatu bibliotēkas vadītāja

No 1. septembra
Bērnu klīniskā
universitātes slimnīca
kā personu apliecinošu
dokumentu nepieņems
autovadītāja apliecību
Pamatojoties uz Personu apliecinošu dokumentu likuma 4. panta
pirmo daļu, kur minēts, ka Latvijā personu apliecinoši dokumenti ir
tikai personas apliecība jeb tā dēvētā ID karte un pase, un Pacientu
tiesību likuma 15. panta ceturto daļu, kur minēts, ka persona, reģis
trējoties ārstniecības iestādē vai saņemot ārstniecību, pēc ārstniecī
bas personas pieprasījuma uzrāda personu apliecinošu dokumentu,
sākot no 2014. gada 1. septembra Bērnu slimnīca kā personu aplieci
nošus dokumentus pieņems tikai pasi vai ID karti.
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Par pasākumiem sakarā ar ĀCM izplatību

Jaunpils centrs
top zaļāks
un skaistāks
Š. g. 25. jūlijā Jaunpils novada pašvaldība
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projekta „Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā
Latvijā un Eiropā” ietvaros ar Meža attīstības
fonda finansiālu atbalstu Jaunpils novadā,
Jaunpils centrā, turpinot Pīlādžu parka attīstības ideju, iestādīja 7 koku dižstādus. Darbos
piedalījās Jaunpils pašvaldības darbinieki, Jaun
pils pašvaldības un NVA pasākuma „Nodarbi
nātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs” dalībnieki –
skolēni, kā arī personas, kuras pašvaldība no
darbina sadarbojoties ar Valsts probācijas die
nestu.
Koki iestādīti kvalificētu speciālistu vadī
bā, saskaņā ar ES Arboristu padomes labas
koku kopšanas (stādīšanas) un dārzkopības
prakses standartu. Stādmateriālu piegādātājs
SIA „Ķikši”. Stādi tika stiprināti ar virpotiem
priedes koka mietiem. Izmantotais stādmate
riāls un stiprināšanas metodes būtiski samazi
nās iespējamo vandālisma risku un nodrošinās
sekmīgu visu koku ieaugšanos. Projekta reali
zācijas gaitā izdevies paaugstināt apstādījumu
kvalitāti un Jaunpils publisko apstādījumu
standartu.
Kopējās materiālu izmaksas, projekta reali
zācijas gaitā sastāda 918,15 euro (iekaitot PVN
21%), no tā Meža attīstības fonda atbalsts stādu iegādei ir 400.- euro, (iekaitot PVN 21%)
un 518.15 euro (iekaitot PVN 21%) Jaunpils
pašvaldības budžeta līdzfinansējums.
Priecāsimies un saudzēsim jaunos kokus!
Informāciju sagatavoja:
Gvido Leiburgs,
Jaunpils novada Domes
Labiekārtošanas dienesta vadītājs

Šī gada 5. augustā Tukumā tika sasaukta Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu Civilās aizsardzības komisijas sēde, lai apspriestu pašreiz veicamos pasākumus sakarā ar ĀCM izplatību. Sēdē
piedalījās PVD Rietumpierīgas pārvaldes vadītāja S. Eisaka, kas informē
ja par stāvokli pašreiz skartajos reģionos un par problēmām ar kurām
visbiežāk nākas saskarties veicot izplatības ierobežošanas pasākumus.
Tika nolemts:
1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Uzdot Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novadu pašvaldī
bām informēt vietējos iedzīvotājus par pienākumu reģistrēt mājlopus
Lauksaimniecības datu centra reģistrā un par nepieciešamību nekavē
joties informēt Pārtikas un veterināro dienestu par aizdomīgiem mājas
cūku saslimšanas gadījumiem vai atrastām kritušām mežacūkām.
3. Uzdot Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novadu pašvaldī
bām savā teritorijā apzināt iespējamās likvidēto dzīvnieku ķermeņu uti
lizēšanas vietas, tās saskaņojot ar atbildīgajām valsts institūcijām (Valsts

vides dienestu, pārtikas un veterināro dienestu, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestu, u.c.).
Patreizējā pieredze liek secināt, ka straujo ĀCM izplatību veicina
tieši cilvēku darbība. Apmeklējot ĀCM skartos reģionus ir nepiecie
šams arī pašiem parūpēties par apavu, apģērba un auto riepu dezin
fekciju izbraucot no tiem, kā arī veicot saimniecisko darbību ievērot
noteiktos ierobežojumus par dzīvu cūku un to gaļas transportēšanas
aizliegumu, lai neveicinātu šī bīstamā vīrusa pārvietošanu uz savu
mājdzīvnieku novietni vai apkārtējiem mežiem.
Svarīgi ir arī reģistrēt savus mājlopus Lauksaimniecības datu centrā,
mājas lapa www.ldc.gov.lv lai noteiktajā kārtībā varētu saņemt kompen
sācijas, ja slimība skars arī mūsu novadu. Ja ir neskaidrības kā tas darāms
var zvanīt uz Lauksaimniecības datu centru vai Jaunpils novada lauku
konsultantei Vitai Petrovai.
Informāciju sagatavoja:
Pēteris Baranovskis, Jaunpils pašvaldības izpilddirektors

Iegriežam „Ratu” jaunajā 2014./2015. gada sezonā
Šovasar „Rats” nav apstājies griezties. Va
sarā mācījās velosipēdisti, seniori apguva psi
holoģijas gudrības, vairākas reizes uzņēmām
viesus – gan Rīgas seniorus, gan Izglītības un
zinātnes ministrijas pārstāvjus, gan dažādas
komisijas.
Pašlaik lauku ļaudīm prioritāte ir dārzi un
meži. Ar jaunu sparu „Rats” sāks griezties ok
tobrī. Tomēr uz vairākiem kursiem pieteikša
nās sāksies jau septembrī.
Daudzi skolēni izmanto velosipēdus vai
motorollerus nokļūšanai uz skolu un mājup,
taču nav apguvuši satiksmes noteikumu pama
tus, nav ieguvuši velosipēda vadītāja apliecību,
nezina, ka braucot obligāti jāuzvelk atstarojoša
veste. Tāpēc piedāvājam nodarbības velosi
pēdu vadītāja apliecību iegūšanai. Paredzētas
3 nodarbības un noslēgumā – eksāmens. Aici
nāti ir gan skolēni, gan pieaugušie.
Rudenī notiks arī kursi autovadītāja aplie
cību iegūšanai. Par konkrētiem kursu sākuma

datumiem informācija sekos gan „Jaunpils
Vēstīs”, gan autoskolas „Autoamatnieks” mā
jaslapā.
26.09. plkst. 15.00 uz tikšanos bērnus un
viņu vecākus aicina Sarmīte Slavska. Skolotāja
Sarmīte piedāvā nodarbības estētikas skoliņā
un angļu valodu pirmskolas vecuma bērniem.
Pirmā nodarbība notiks 3. oktobrī.
Sirdij un roku veiklībai piedāvājam nodar
bības floristikā (vadītāja Guna Misāne) un de
kupāžā (vadītāja Inta Finka).
Ja nokomplektēsies grupa, piedāvājam ap
gūt no jauna vai uzlabot esošās iemaņas darbā
ar datoru.
Turpināsim angļu valodas apmācību, būs
iespēja nostiprināt iepriekšējos gados gūtās
zināšanas. Jau septembrī „Ratā” divus vakarus
viesosies brīvprātīgie no Anglijas. Jaunpilieši
varēs pārbaudīt savas prasmes angļu valodā
18.09. un 25.09. aktīvās sarunās ar viesiem. In
teresentiem lūgums iepriekš pieteikties.

Stiprinot veselīgas pašvaldības statusu,
jauns nodarbību cikls paredzēts tiem, kas rū
pējas par savu veselību ilgtermiņā. Visā Latvijā
zināmā Jaunpils pils kafejnīcas pavāre Sandra
Zariņa mācīs jaunu, lētu, veselīgu un ļoti gar
šīgu ēdienu gatavošanu, Rita Grinfogele dos
iespēju izmēģināt cigun, ja būs apmeklētā
ji, pie mums brauks adatu un psihoterapeits,
narkologs Dainis Logins. Par psihisko veselību
rūpēsies Daina Reinfelde. Uz Ziemassvētkiem
ciemos gaidīsim zāļu tēju speciālisti.
„Rats” ir atvērts jaunām idejām, kursiem,
piedāvājumiem. Gaidām Jūsu idejas, ieteiku
mus, lai strādātu kopā.
Lai mums visiem šis gads ir veiksmīgs, jau
niem izaicinājumiem un zināšanām bagāts!
Informāciju sagatavoja:
Andra Ķergalve,
Pieaugušo izglītības koordinatore

Jaunpils draudzes pārstāvji viesojās Polijā
Mēs esam braukuši cauri Polijai ne
reizi vien. Lieli garlaicīgi ceļi, ko sau
cam par „bāņiem”, ja vēl remonti ar
luksoforiem un satiksmi vienā virzie
nā, gaidīšana... tīrās šausmas. Tādās
reizēs es domāju – kāda ir Polija kā ce
ļojuma galamērķis, ja šo valsti iepazīst
tuvāk? Un lūk, vēlēšanās piepildās.
Jaunpils draudzes mācītājam Jānim
Saulītei ir ilgstoša draudzība ar Romā
nu Pavlas un viņa kundzi Evu. Romāns
ir Tomašovas luterāņu draudzes mācī
tājs Polijā, Eva – ērģelniece, kora vadī
tāja un franču valodas skolotāja vietējā
skolā. Pēc viņu abu un draudzes ielūgu
ma no 10. jūlija līdz 14. jūlijam pabijām
Polijā Tomašovā, Lodzā, Spalā, Jelenā,
Varšavā. Un ne tikai ceļojām, bet bau
dījām brīnišķīgu cilvēku viesmīlību,
dāsnumu, rūpes, tikām guldināti un
ēdināti, iepazinām Polijas vēsturi un
priecājāmies kopā ar viņiem par brī
vas valsts iespējām un sasniegumiem
šodien. Mēs ne mirkli nebijām vieni,
mūs visu laiku pavadīja kāds no Pavlas
ģimenes. Bet labāk visu pēc kārtas.
10. jūlija agrā rītā, kad Jaunpilī
mostas gaiļi un uz darbu dodas slau
cējas, mēs sēdāmies mazā busiņā no
Kandavas, lai dotos ceļā. Delegācija ne
bija liela, kopā 14 cilvēki – no Jaunpils,
Lestenes un Tukuma, toties kā ierasts,
draudzīga un omulīga. Neliela lūgša
na – un zem kājām tāls ceļš. Latvijas
robeža, Lietuvas robeža, Polijas robeža,
pasu kontrole. Tātad – dokumentiem
jābūt līdzi un derīgiem! Šoferis Ainārs
bija pieredzējis un īsts aroda meistars.
Brīžos, kad izstaipījām kājas, viņš pra
ta mūs izklaidēt ar interesantiem un
noderīgiem stāstiem par poļu sadzīvi,
iepazīstināt ar vietām, kurām vien
kārši izbraucām cauri, arī pabarot ar
gardām pusdienām poļu gaumē, pie
mēram, kuņģa zupu motelī „Abra”. Tās
pašas dienas vakarā laimīgi ieripojām
Tomašovā. Atvērās un aiz mums aiz
vērās vārti un bijām „cietokšņa” iekš
pusē – īpašā pasaulē, kurā saimnieko
vietējās luterāņu baznīcas ļaudis. Mil
zīga baznīca, izkopts parks, draudzes
māja, viesnīca ar vismaz sešdesmit

guļvietām, vairākas virtuves, moderni
sanitārie apartamenti, vasaras dārzs,
piemiņas vieta kara laikā pazudušiem
draudzes cilvēkiem, piemineklis, kurā
turpina iemūrēt ķieģeļus ar to vietu
nosaukumiem, kuras ir viņu sadarbī
bas draudzes. Un augstu mastā pacelts
Latvijas karogs. Mēs esam gaidīti, pār
steigti un patiesi aizkustināti... Lieta ir
nopietna, jo saprotam, ka esam atbrau
kuši pārstāvēt savu draudzi, mūsu mīļo
Jaunpili un Latviju. Vakariņas dārzā,
iepazīšanās ar apkārtni, Evas ērģeļmū
zikas koncerts speciāli mums baznīcā,
naktsmiers. Nākošā dienā – Tomašovas
apskate. Pilsēta ir jauna, uzcelta 19. gs.
beigās, atrodas Polijas vidienē aptuveni
80 km no Varšavas, to uzcēluši vācieši
pēc Polijas kņaza Ostrovska lūguma, lai
attīstītu savu tekstilrūpniecību. Vecais
pilsētas nosaukums – Tomašova Fabri
cina. Pilsētā dzīvo aptuveni 65 tūkstoši
iedzīvotāji, nodarbojas ar filca, stikla,
keramikas ražošanu, eksportē smiltis
augstvērtīga stikla ražošanai. Netā
lu no Tomaševas atrodas sena Krievu
cara rezidence – Spala, īsta dabas pērle
mežu vidū. Vēlāk tur atpūties un medī
jis Polijas prezidents ar svītu, pēc Otrā
pasaules kara – uzdzīvojusi „padomijas
varas elite”. Tagad tur ierīkota sanato
rija. Katru gadu šajā vietā tiek pulcēti
ļaudis no visas Polijas valsts uz Pļau
jas svētkiem. Mēs tiekam vesti arvien
dziļāk mežā pa šauru asfaltētu celiņu.
Kļūst nedaudz neomulīgi. Ļoti intere
sants apskates objekts Jelena. Otrā Pa
saules kara sākumā pēc Hitlera pavēles
uzbūvēts nocietināts objekts, kas sastāv
no betona tuneļa, kurā bija paredzēts
paslēpt veselu vilciena sastāvu 355 m
garumā. Mūsu pavadonis Romāns
izdala baterijas un ejam iekšā. Necie
šama tumsa, izbūvētas sānu ejas, kaut
kur pil ūdens, smiekli vairs nenāk. Jū
tamies mazi un neaizsargāti tik milzī
gā būvē. Klusiņām sekojam Romānam
cerībā ātrāk nonākt virszemē un gais
mā. Vienā no sānu ejām nogriežamies
un – esam ārā. Gaisma ir īpaši spilgta,
jo spīd saule, blakus ir pamatīgas beto
na ēkas dzīvošanai, maizes ceptuve, ka

zino, elektrostacija, ūdensvads. No tā
visa atlikuši mūri, kuri nav laika zoba
sagraujami. Par šī objekta esamību līdz
kara beigām nav zinājuši neko ne vie
tējie poļi, ne paši vācieši. Kā zināms,
kara notikumi ņēma savu virzību, un
neviens vilciena sastāvs tunelī tā arī
neesot iebraucis. Vēl viens interesants
objekts – balto smilšu karjeri. Tik bal
tu, ka acis žilbst, tik lielu, ka nevaram
otru malu saskatīt. Un pie tam vairāki.
No tiem ved ārā smiltis stikla ražošanai
un eksportēšanai. Tāda dabas bagātī
ba! Jelenas centrā atrodas liela NATO
sporta bāze. Par vietas nozīmīgumu
un vērienu liecina milzīgais sporta lau
kums, ko izmanto NATO aktīvo kara
vīru fiziskai sagatavošanai.
Vakarā – sadraudzības vakars ar
vietējo Tomašovas draudzi, dārza svēt
ki, sadziedāšanās. Ļoti atzinīgi tiek
novērtēts mūsu ēdienu prezents ar
Jaunpils sieru degustāciju, „lāču” rupj
maizi, Rīgas šprotēm, kvasu, Lestenes
cepumiem, svecēm un lentām Latvijas
karoga krāsās.
Trešajā dienā ceļā mūs pavada Eva
Pavlas, dodamies uz Lodzu, vēl vienu
vāciešu uzceltu pilsētu klajā vietā 19. gs.
beigās. Pašā pilsētas centrā SV. Mate
ja Evaņģēliskā Augstburgas baznīca.
Iespaidīga celtne ar 1700 sēdvietām,
izcilām vitrāžām, milzīgām ērģelēm,
silta arī ziemā, svaigi izremontēta un
majestātiska, gaida pilsētas iedzīvotā
jus un tūristus uz dievkalpojumiem un
koncertiem.
Tālāk mēs dodamies Lodzā uz brīv
dabas muzeju. Aiz vārtiem paveras skats
uz senu pilsētas daļu – saglabātu un res
taurētu, lai tūristi un vietējie saprastu,
kādos apstākļos dzīvojuši un strādājuši
manufaktūrās nodarbinātie vācu un
poļu cilvēki līdz Otrajam pasaules ka
ram. Savdabīga koka baznīciņa, nelielās
koka mājiņās dzīvojuši līdz pat 50 cil
vēkiem katrā, darbs 12 līdz 16 stundas
dienā. Citā celtnē saglabātas stelles dar
ba kārtībā, kuras vienlaicīgi tiek iedarbi
nātas „par prieku” mums. Troksnis tāds,
ka gribas ātrāk atvadīties. Tajā pašā ēkā
tiek demonstrēta vēsturiska filma par tā

laika tvaika turbīnu piedziņu un darbī
bu cehos. Iespaidīgi un interesanti. Mu
zejā apskatām senu modes tērpu izstādi.
Lodza ir tekstilmodes un tektilmāk
slas pilsēta arī šodien. Muzeja ēkas daļā
atradās ceļojoša mūsdienīgās modes iz
stāde no Francijas. Pilsētā ir tekstilrūp
niecības un mākslas augstskola.
Eva mūs pavada Lodzā gājēju ielas
visā garumā, lai mēs varētu priecāties
par turīgo vāciešu atstāto dažādu stilu
arhitektūru, brīnišķīgām vasaras ka
fejnīcām, fotografētos kopā ar ievēro
jamiem cilvēkiem turpat uz ielas, pro
tams, atlietiem bronzā. Poļi prot cienīt
savu vēsturi un cilvēkus un skaisti to
visu pasniegt tūristiem. Vakarā – mums
veltīts dievkalpojums Tomaševas baz
nīcā. Mēs rādām filmas par Latviju un
Jaunpili, dāvinām Jaunpils audēju da
rināto linu dvieli, Jaunpils suvenīrus,
kam, protams, seko uzrunas ar mīļiem
atvadu vārdiem cerībā drīz satikties pie
mums Jaunpilī.
Un lūk, jau pēdējā diena ar Varšavas
apskati ceļā uz mājām. Varšavu mums
ļāva tuvāk iepazīt mācītāja dēls, kurš
ir valodu speciālists un profesors uni
versitātē. Pilsētā iespaidīgi pieminekļi,
ebreju muzeja ēka, vecpilsēta, kura pēc
kara uzcelta no drupām pēc vietējā
mākslinieka zīmējumiem, piemineklis

Varšavas „apakšzemes partizāņiem”,
kuri cīnījās pret vāciešiem Otrajā pa
saules karā, un tika visi līdz pēdējam
vīram iznīcināti, nesagaidot palīdzī
bu no krievu armijas. Rātsnama ēka,
opera, augstskola, kurā sagatavo visu
konfesiju mācītājus, daudz bronzas
pieminekļu un piemiņas plākšņu ievē
rojamiem cilvēkiem un nozīmīgiem
notikumiem.
Tāda, lūk, ir Polijas skarbā pagātne,
mainoties varām un kultūrām. Katra
kaut ko ir atstājusi – gan redzamu, gan
tikai jūtamu, taču kopumā izveidojusi
lepnu un strādīgu nāciju. Viņu nacio
nālā pašapziņa jūtama ik uz soļa. Kaut
arī vācieši sen vairs nedzīvo Tomašovā
un Lodzā, viņu izsmalcinātā kultūra,
darba tikums, arhitektūra un kārtības
mīlestība jūtama vēl šodien.
Mēs, visi četrpadsmit Polijas ap
meklētāji, esam pateicīgi Evai un Ro
mānam Pavlas par uzaicinājumu un
siltām rūpēm, personīgi Gintai un Jā
nim Saulītēm, Mārtiņam Ķergalvim,
šoferim Aināram no Kandavas par šo
pilnībā piepildīto seno cerību iepazīt
kādu daļu no Polijas un tās cilvēkiem.
Informāciju sagatavoja:
Polijas delegācijas vārdā –
Zinta Mielava
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Jaunpils jaunieši kopā ar Domes vadību
un speciālistiem aktīvi līdzdarbojas,
lai realizētu savas idejas...
22. augustā RAC „Rats” kopā pulcējās Jaunpils novada
Domes vadība, pašvaldības un iestāžu darbinieki, NVO pārstāvji un paši jaunieši, lai kopīgi diskutētu par savstarpējas
sadarbības veidošanu un jauniešu iespējām īstenot savas
idejas. Semināru „Jauniešu aktīvās līdzdalības un sadarbības ar pašvaldību veicināšana” vadīja kompānijas „Izdzīvo
ideju” pārstāve un komandveidošanas speciāliste Lauma
Žubule, kā arī CIVITTA Latvija stratēģiju izstrādes konsultants Imants Breidaks. Seminārā par IZM jaunumiem informēja Sanda Brūna, savukārt par ERASMUS + programmas iespējām pastāstīja Jaunatnes Starptautisko programmu
aģentūras pārstāvis Edgars Knohenfelds.

Semināra laikā jaunieši kopā ar pašvaldības pārstāvjiem
strādāja grupās, ar „prāta vētras” palīdzību aktualizēja un
skicēja vīziju jaunatnes jomas attīstībai Jaunpils novadā.
Ko vēlas mūsu jaunieši?
Jaunpils pagastā: Deju skolu, atpūtas vietas, jauniešu centru, iespēju vizināties ar katamarāniem un peldēties tīrā ūdenī, pasākumus, radošās darbnīcas, nometnes u.c.
Viesatu pagastā: kultūras namā spēlēt florbolu, angāru,

kura grīdas segums būtu piemērots volejbola spēlēšanai, jauniešu centru ar aprīkojumu aktīvai atpūtai, vairāk jauniešu
pasākumus u.c.
Un re, tieši šajā seminārā izskanēja Edgara K. prezentācija par ERASMUS + programmas iespējām jauniešu projektiem. Projektus var rakstīt gan pašvaldība, gan NVO, gan neformālas jauniešu grupas. Bet tas, ko, vēlaties, jūs – jaunieši,
ir zināms tikai jums. Esiet aktīvi, dodiet ziņu par vēlmēm un
kopīgiem spēkiem idejas realizēsim. Jāmin, ka šajā plānošanas periodā, ERASMUS + programmas finansējums ir īpaši
liels, tāpēc būtu grēks šo iespēju neizmantot.
Jauniešiem ir daudz un fantastiskas idejas, bet, kā kopīgi noskaidrojām, mazliet pietrūkst uzņēmības pašiem darīt.
Un šeit palīgā nāks Jaunatnes
lietu speciālists Andris Prikazs, kurš strādās pie motivēšanas uzsākt jaunus projektus un
kopīgi tos realizēt. Arī Jaunpils
novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere uzsvēra,
ka bērniem jau sākumskolā
vairāk būtu jāattīsta prasmes
uzņemties iniciatīvu, jāmāca
būt patstāvīgākiem un atbildīgākiem. Jaunpils pašvaldība
allaž atrod iespējas atbalstīt
iedzīvotāju iniciatīvas. Jaunieši, protams, ir viena no
pašvaldības prioritātēm. Un
kopīgi sadarbojoties, mēs veidosim Jaunpils novadu par
vietu, kurā ir iespējas aktīvi
un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, kā arī mācīties, dzīvot un būt sociālekonomiski
aktīviem. Tāpat arī domes priekšsēdētāja aicināja jauniešus paust savas idejas un redzējumu skaļi, būt aktīviem un
iesaistīties.
Paldies Jaunpils novada Domes priekšsēdētājai Ligitai
Ginterei, deputātiem Kasparam Leimanim un Raivo Altenburgam, Vijai Zīvertei, Andrim Prikazam, Agitai Kalviņai, Irēnai Martuzānei, Audronei Baumanei un jauniešiem:

Andim, Karīnai, Unai, Adelei, Viesturam, Ramonai, Jānim,
Kristapam, Ivonai, Arnoldam Evelīnai un Sintijai par piedalīšanos.
Paldies semināra lektoriem Laumai Žubulei, Sandai Brūnai, Imantam Breidakam un Edgaram Knohenfeldam un
RAC „Ratam” par viesmīlīgajām telpām!
Cerot uz turpmāku sadarbību un vēlot veiksmi ģenerējot
jaunas idejas fantastiskiem projektiem, mazliet vairāk uzņēmības un pilnā gaitā uz priekšu, Jaunpils jaunieti!
Informāciju sagatavoja:
Baiba Rasa, Jaunpils novada Domes
Sabiedrisko Attiecību vadītāja

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

Lai uzklausītu Jaunpils novada iedzīvotāju un komersantu viedokli par SIA „Jaunpils KS” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, piektdien,
12. septembrī, plkst. 12:00 Jaunpils pils zaļajā zālē, „Pilī”,
Jaunpilī, Jaunpils novadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) rīko uzklausīšanas sanāksmi.
SIA „Jaunpils KS” Regulatorā iesniegtais ūdenssaimniecības tarifu projekts paredz tarifu pieaugumu Jaunpils un
Viesatu ciemā, ko komersants pamato ar izmaksu palielināšanos. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu projekts paredz
1,41 eiro par kubikmetru ūdens līdzšinējo 0,58 eiro vietā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts ir 0,96 eiro par kubikmetru līdzšinējo
0,50 eiro vietā. Iepazīties ar ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu veidojošo izmaksu pozīcijām interesenti aicināti Regulatora mājaslapas sadaļā „Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sa-

nāksmes”. Iepazīties detalizētāk ar tarifu projektu veidojošo
izmaksu pozīcijām var klātienē Regulatorā vai vēršoties pie
komersanta SIA „Jaunpils KS”.
Sanāksmē aicināts piedalīties ikviens interesents. SIA
„Jaunpils KS” pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu būtību un ekonomisko
pamatojumu. Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota
iespēja uzdot jautājumus, kā arī izteikt savus priekšlikumus
un ieteikumus par iecerēto tarifu projektu.
Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai
e-pastu līdz 2014. gada 11. septembrim. Kontaktpersona Agnese Alute, tel.67873195; agnese.alute@sprk.gov.lv vai klātienē pirms sanāksmes norises sākuma.
Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā. Gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes
laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, dalībniekam
lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas
sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.
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19.09. notiks bezmaksas
informatīvais seminārs jauniešiem
par uzņēmējdarbības būtību
un inovācijas atbalsta iespējām
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar SIA „Ķemers
Business and Law Company” organizē bezmaksas semināru vidējās (10.–12. klase) izglītības iestāžu izglītojamiem, kā attīstīt un īstenot savas radošās biznesa idejas, par inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanu pēc izglītības iegūšanas, papildināt
skolā gūtās zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas attīstot biznesu un
pielietot savas teorētiskās zināšanas ekonomikā.
Semināru vadīs uzņēmēja un pasniedzēja Marta Banceviča, kura stāstīs, kā
vislabāk attīstīt un īstenot savas radošās biznesa idejas, palīdzēs rosināt interesi
par inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanu, dalīsies pieredzē un viedoklī, stāstīs
par jaunu produktu virzīšanu tirgū un konkurētspējas veicināšanu, palīdzēs attīstīt prezentēšanas prasmes, stāstīs par inovācijas atbalsta iespējām (Biznesa inkubatori, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls u.c.), un citi temati, kas saistīti ar semināra
dalībnieku prasmju pilnveidošanu.
Marta Banceviča – LU doktorante, specializējusies biznesa plānu, projektu,
apmācību programmu izstrādē, biznesa stratēģiskās attīstības konsultante. Darbojas vairākās sabiedriskās organizācijās. Dažādos studiju posmos apguvusi vairākas valodas. Martas Bancevičas kā pasniedzējas pieredze saistīta ar tēmām:
„Aktualitātes inovāciju un zinātnes jomā” „Starptautiskās sadarbības iespējas zinātnē”, „Stratēģiskā plānošana, vadīšana un tās nozīme organizācijās“.
Pētnieciskās intereses saistītas ar starppaaudžu solidaritāti Latvijā, uz pierādījumiem balstītas rīcībpolitikas nozīmi pārvaldībā.
Seminārs skolēniem notiek LIAA realizētās „Pasākumi motivācijas celšanai
inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros, un to līdzfinansē Eiropas
Savienības Struktuālie fondi.

Seminārs notiks
19. septembrī, plkst. 9:00, Jaunpils vidusskolas telpās,
Jaunpils, Jaunpils pagasts
Pieteikties dalībai seminārā var aizpildot reģistrēšanās anketu
http://kblc.lv/liaa-seminari un nosūtot pieteikumu uz e-pastu
elina.gusare@kblc.lv, telefons: 28686372.

„Darām paši!”
parāda, ko paši var izdarīt
Turpinās Jaunpils novada domes organizētā un finansētā projektu konkursa „Darām paši!” šī gada atbalstīto projektu īstenošana. Vairāku projektu
īstenošana jau ir pabeigta:
– biedrība „Rosmes” projekta vadītāja Jāņa Supes vadībā ir veikusi lietus
notekūdeņu sistēmas nomaiņu daudzdzīvokļu mājai „Rosmes”. Darbi paveikti izmantojot domes līdzfinansējumu EUR 706 un pašas biedrības finansējumu EUR 1029.
– Biedrība „Vējmalas” projekta vadītājas Silvas Nordenas vadībā projekta
„Bērni – mūsu nākotne” ietvaros rekonstruējuši bērnu rotaļu vietu pie daudzdzīvokļu mājām „Vējiņi” un „Aizvēji”. Domes līdzfinansējums EUR 710 un
pašas biedrības finansējumu EUR 326,89.
– Biedrība „Kamene” projekta „Darbojamies ar prieku” ietvaros iegādājās figūru un dekoratīvos caurumotājus un citas apsveikuma kartiņu gatavošanai nepieciešamas lietas, kuras pielietojot vadīja radošās darbnīcas
Jaunpils novada svētku un Viesatu pagasta svētku laikā. Projekta vadītāja
Sandra Šteina. Domes līdzfinansējums EUR 100 un pašas biedrības finansējums EUR 25,13.
– Biedrība „Tālavas 2014” arī jau pabeigusi darbus projekta „Daudzdzīvokļu mājas „Tālavas” pamatu hidroizolācija” ietvaros. Projekta vadītāja Sandra
Riekstiņa. Domes līdzfinansējums EUR 710 un pašas biedrības finansējums
EUR 2185,59.
– Biedrība „Optimisti” katru gadu aktīvi iesaistījusies projektu konkursā
un arī šogad jau pabeigusi projekta „„Dzīļu” mājas trīs pagraba durvju nomaiņa ” īstenošanu. Projekta vadītājs Raivo Altenburgs. Domes līdzfinansējums EUR 650 un pašas biedrības finansējums EUR 184,12
– Biedrība „Dzintars A” Viesatās arī jau veikusi projekta „Nost ar „Sūnu
ciemu”” pirmo daļu – nu daudzdzīvokļu mājas „Dzintariņi” pagalmu rotā un
iedzīvotāju ērtības uzlabo rekonstruētā veļas nojume. Vēl darbi turpinās projekta vadītājas Līvijas Kalviņas vadībā. Domes līdzfinansējums EUR 710 un
pašas biedrības finansējums EUR 266,45
Projektus īstenot turpina vēl pensionāru biedrība „Jaunpils” projektu
„Dejo, dejo, pagriezies!” vadītāja Austra Sipeniece), biedrība „Levestes spicie”
projektu „Biedrības „Levestes spicie” telpu labiekārtošana” (vadītājs Andris
Prikazs) , biedrība „Tērces” projektu „Mūsmājas -3” (vadītājs Guntis Šulcs),
Jaunpils baznīcas atbalsta biedrība projektu „Jaunpils baznīcas altāra 1. stāva montāža” (vadītāja Zane Sapnova), un Jaunpils ev. lut. baznīcas draudze
projektu „Jaunpils baznīcas altāra 2. un 3. stāva montāža” (vadītājs Mārtiņš
Ķergalvis).
Mazo projektu konkurss „Darām paši!” Jaunpils novada biedrībām tiek
organizēts jau ceturto gadu, ļaujot biedrībām īstenot savus iecerētos projektus
ar pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 710.
Vēlam veiksmi projektu īstenotājiem savu projektu pabeigšanai un gaidām
atskaites no biedrībām, kuras jau darbus veikušas.
Jaunpils ND Attīstības nodaļas vadītāja:
Vija Zīverte
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Jaunpils Nūjošanas festivāls
10. augustā pie Jaunpils pils pulcējās vairāk kā 40 dalībnieku, lai kopā ar LTSA nūjošanas treneriem piedalītos Nūjošanas festivālā.
Jaunpilnieki ir aktīvi nūjotāji, it īpaši mūsu seniori, un tagad, kad Jaunpils ir iestājusies Veselīgo pašvaldību
tīklā, mēs nūjosim vēl aktīvāk. Turklāt Jaunpils pašvaldībā darbu ir uzsācis Veselības veicināšanas speciālists
Andris Prikazs, kurš mūs aicinās un mācīs dzīvot veselīgi un kustēties, nūjotājus uzrunāja Jaunpils novada
Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere.
Pirms sporta aktivitātēm, Veselības stacijā bija iespēja izmērīt asinsspiedienu, noteikt glikozes līmeni asinīs
un noteikt ķermeņa masas indeksu. Kad nūjotāji bija iesildījušies un profesionālo treneru vadībā apguvuši nūjošanas tehniku,
tika dots kopīgs starts.
Nūjotāji devās trasē
uz Kartavkalna dabas
taku, pēc aktīvas kustēšanās
dalībniekus
LTSA nūjošanas treneri cienāja
ar gardu zupu!
Paldies LTSA treneriem, dakterīšiem, Andrim Prikazam un
visiem nūjotājiem!
Ieviesīsim nūjošanu par savas
ikdienas neatņemamu sastāvdaļu un būsim veseli!
Informāciju sagatavoja:
Baiba Rasa,
Jaunpils novada Domes
Sabiedrisko Attiecību vadītāja

Pensionāru biedrībā „Jaunpils”…
 8., 15., 22., un 29. jūlijā 32 mūsu biedrības dalībnieki piedalījās mācību nodarbībās

„Mūžizglītības veicināšana pirmspensijas un pensijas vecumā” Vijas Zīvertes vadītā Kopienu iniciatīvu fonda finansētā projekta „Nāc pulkā!” Līg. Nr. AKC /2013/063 ietvaros,

kurus vadīja Daina Reinfelde. Kursi bija turpinājums mūsu pagājušās vasaras kursiem un
aizraujoši interesanti. Kursu noslēgumā daudzi izteica vēlēšanos tos turpināt citu gadu. Visu
dalībnieku vārdā liels paldies Vijai par šo iespēju. Puse no kursu apmeklētājiem bija no novada attālākām vietām, kuru atvešanu un aizvešanu nodrošināja Novada Dome ar bezmaksas
transportu. Par to liels paldies!

 21., 22. un 23. jūlijā 3 dalībnieki no Jaunpils (no jaunākās, vidējās un vecākās paaudzes)
piedalījās fizisko aktivitāšu apmācībās grupu vadītājiem Valmieras Sporta rehabilitācijas
centrā.
Šajās mācībās varēja piedalīties, sūtot motivācijas vēstules no tām pašvaldībām, kurās ir
atbalsts iedzīvotājiem, kas aktīvi iesaistās pašvaldību sabiedriskajā dzīvē un šobrīd pēc pašu
iniciatīvas savā brīvajā laikā organizē vietējo sabiedrību fiziskās aktivitātēs (nūjošana, vingrošana u.c.), ar mērķi, lai šīs aktivitātes turpinātu, neprasot no grupu dalībniekiem samaksu.
Paldies Novada Domes vadībai un Andrim Prikazam par šo iespēju un sekojiet līdzi informācijai, kad atsāksim vingrošanas nodarbības un piedalieties šajās nodarbībās Jaunpils sporta
pils zālē. Uz un no nodarbībām transportu nodrošinās Novada Dome un ar nelielu pašu
līdzdalības maksājumu. Tiem, kas vēlas vingrot, jāpiesakās pie saviem koordinātoriem līdz
oktobra mēnesim, lai varētu saskaņot transporta izbraukšanas laikus.

 15. jūlijā stundu pirms Mūžizglītības mācībām visi kursu dalībnieki un citi interesenti
centra parkā, kur tika uzstādīti āra trenažieri, Andra Prikaza vadībā iepazinās ar to izmantošanu veselības uzlabošanā.

 10. augustā mūsu nūjotāji piedalījās nūjošanas festivālā Jaunpilī, kuru organizēja Andris
Prikazs. Paldies par šo lielisko iespēju, jo varējām izmērīt gan asinsspiedienu, gan noteikt
ķermeņa svaru indeksu, gan cukura līmeni asinīs. Vispirms mācīja nūjošanas tehniku un
pirms un pēc nūjošanas mācīja vingrojumus, kā arī noslēgumā izdalīja grāmatiņas „Maini
dzīvi, kusties vairāk!”
 18. augustā Kārlis Ķergalvis piedalījās Latvijas Pensionāru Federācijas Domes sēdē, kurā
nolēma, ka 6. septembrī plānoto pensionāru piketu pārcelt pēc 12. Saeimas vēlēšanām. Līdz
ar to plānoto ekskursiju arī atceļam un nebraucam.
 13. septembrī plkst. 9:00 izbraucam uz Tērvetes dabas parku, nūjotgribētājiem ņemt
līdzi nūjas. Pieteicoties iemaksāt 5 EUR.
Vēl ir iespējams nodot makulatūru, sasietu saiņos, pensionāru telpās trešdienās.
Informāciju sagatavoja:
Austra Sipeniece
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Lepojamies!

Kristeram Zorikam Sudraba
medaļa EČ 2014!
Eiropas čempionātā basketbolā 2014 U-16 Latvijas izlases spēlētājs Kristers
Zoriks ieguva Sudraba medaļu. Kristers basketbola gaitas uzsāka Jaunpilī pie
trenera Aināra Plezera un turpināja pie Mārtiņa Fomina Rīgas BS/DSN.
Jaunpils novada Dome sveic Kristeru ar augsto sasniegumu un izsaka pateicību Kristera vecākiem par atbalstu dēla izglītošanā un sportista karjeras
veidošanā. Par godu šim augstajam sasniegumam, Jaunpils novada Dome rīkos svinīgu pieņemšanu, lai sveiktu Kristeru. Jaunais čempions 26. septembrī
piedalīsies Jaunpils vidusskolas Olimpiskajā dienā, lai ar saviem sasniegumiem
iedvesmotu un motivētu arī citus jauniešus nodarboties ar sportu.
Vēlam veiksmi arī turpmāk!
 Kristers Zoriks ar vecākiem Ilzi, Vitāliju un mazo māsu Justīni

Zinību diena Jaunpils vidusskolā
Šogad Zinību dienā Jaunpils vidusskola – „uzpucēta” kā vēl
nekad – no iekšpuses un ārpuses – nosiltināta, izremontēta, aprīkota ar jaunām mēbelēm, modernu datortehniku – sagaidīja
gan smaidīgos skolēnus, gan viņu vecākus, gan pedagogus. Rudens ir pienācis klusi un nemanāmi, vēl nesen vasaras brīvlaikā
un atvaļinājumu laikā meklējām ēnu, kur paslēpties no neprātīgi
karstajiem saules stariem un nu jau septembris klāt!
Šogad atkalredzēšanās priekā, gladiolu un dāliju pušķiem
rokās un prieku sirsniņās – dalījās 326 skolēni. Rīts iesākās ar
pulcēšanos klasēs, vēlāk svinīgajā līnijā skolas pagalmā kopā
pulcējās visa skolas saime, lai kopā ar pašvaldības un skolas
vadību sveiktu skolotājus. Šogad pedagoģiskā darba apaļās
jubilejas atzīmē: Ilze Dakša –15 g., Melita Rašmane un Gita
Leimane – 20 g., Ilze Strautiņa, Valentīna Rubīna, Aurika Bogataja – 25 g., Ineta Skricka –30 g. un Irēna Liepiņa – 40 gadi.
Lepojamies un sveicam jubilejās!

Jaunpils novada Domes priekšsēdētājatāja L. Gintere sveic
klātesošos

12. klases skolēni ieved skolā 1. klases skolēnus

Jaunpils vidusskolas 1. klases skolēni

Jaunpils
vidusskolas vadība izteica pateicību novada Domei
un personīgi Ligitai Ginterei par
sniegto atbalstu
un ieguldījumu
Jaunpils vidusskolas attīstībā.
Klātesošos uzrunāja arī Jaunpils ev. Lut. baznīcas mācītājs Jānis
Saulīte,
aicinot
skolēnus mācīties,
jo zināšanas ir cilvēka bagātība.
Pēc svinīgās
līnijas skolēniem
audzināšanas
stunda
klasēs,
savukārt
vecā12. klases skolēns K. D. Labsvārds svinī- kiem sapulce skogi ienes skolā 1. klases skolnieci Rakelu Elzu las zālē. Vecāku
Kaudzi.
sapulcē
skolas
direktors Jānis
Liepiņš iepazīstināja vecākus ar skolas remontdarbiem. Šogad
Jaunpils vidusskolas remontdarbos pašvaldība ir ieguldījusi
teju pusmiljonu eiro.
Direktors informēja arī par garderobes skapīšu lietošanas
noteikumiem un drošības uzlabošanas pasākumiem. Jāmin, ka
5.–9. klašu skolēniem garderobes skapīši ir aizslēdzami un atslēga atrodas pie paša skolēna. Par to ir jārūpējas, jo nozaudēšanas
gadījumā ir jāizgatavo jauna pašiem, vai skolas saimniekam jāmaksā 3.00 Eur. Šogad tiek īpaši domāts par bērnu drošību skolā
un teritorijā. Satiksmes kustībai ir slēgts ielas posms 40 m garumā gar Sākumskolu.
Direktors iepazīstināja vecākus ar skolas 2014./2015. m. g.
izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm un uzdevumiem. Kopumā
mācību gaitas Jaunpils vidusskolā šajā mācību gadā uzsāk: no
1.–12. kl. 247 skolēni, (sākumskolas posmā no 1.–4. kl. 102 skolēni, no 5.–9. kl. 111 skolēni, vidusskolā no 10.–12. kl. 34 skolēni). Pirmsskolā 79 skolēni (2–4 g. v. bērni 33, 5. g. b. grupā 23,
6. g. b. grupā 23).
Direktora vietniece audzināšanas darbā Irēna Martuzāne
iepazīstināja vecākus ar plašo ārpusklases nodarbību piedāvājuma klāstu. Skola arī šogad piedāvā dažādus interešu izglītības
pulciņus – tautas dejas, aerobiku, kori, skatuves runu, čaklās rokas, zīmēšanas, datorpulciņu, futbolu un basketbolu, jaunsargus
un mazpulku pulciņu. Diemžēl sakarā ar skolotājas L. Gulbes
aiziešanu no skolas, izpaliek teātra pulciņš. Tāpēc, ja ir kāds, kas
varētu vadīt šo pulciņu – aicinām sazināties ar skolu!
Sapulcē vecākus uzrunāja arī novada Domes priekšsēdētāja
Ligita Gintere, šogad īpaši uzsverot, ka vecāku un bērnu vislielākā vērtība ir veselība. Priekšsēdētāja aicināja vecākus iesaistīties dažādās sporta aktivitātēs un pasākumos, kuri tiek rīkoti un
piedāvāti visām iedzīvotāju grupām. Ievērot veselīgu dzīvesveidu – pareizu sabalansētu uzturu, atmest kaitīgos ieradumus, vairāk kustēties un pavadīt daudz laiku ar saviem bērniem. Mūsu
ikdienas steigā maz laika paliek kopā būšanai, runāšanai un reizēm pat mīlestībai.
Tāpat L. Gintere informēja vecākus par izmaiņām ēdināšanas
jomā, priecīga ziņa, ka valsts finansē brīvpusdienas vēl vienai
klasei un, protams, arī Jaunpils pašvaldība atbalsta vecākus un
turpina iesākto – vēl vienai klasei piešķirot brīvpusdienas, tas
nozīmē, ka šajā m. g. brīvpusdienas ēd 5. un 6. b. g. audzēkņi
un 1.–5. klašu skolēni.
Klātesošos uzrunāja arī Andris Prikazs pašvaldības Jaunatnes lietu un Sabiedrības Veselības veicināšanas speciālists,

kurš aicināja vecākus sportot kopā ar saviem bērniem, kā arī
apmeklēt vingrošanas nodarbības.
Tāpat īsu uzrunu teica pašvaldības izpilddirektors Pēteris
Baranovskis, aicinot vecākus rūpēties par bērnu drošību, kā arī
atbildēja uz vecāku interesējošiem jautājumiem par ceļu satiksmes drošības jomu.
Arī Jaunpils pils šogad bija sagādājusi īpaši jauku Zinību dienai veltītu programmu. Viesus sagaidīja Nezinītis (I. Krūtaine),
kurš uzdeva zinātkārajiem ķipariem dažādas mīklas, balvās pasniedzot konfektes.
No plkst. 11:00 līdz pat 17:00 pils pagalmā darbojās radošās
darbnīcas, kurās bibliotekāres Ingas Papendikas vadībā, gan
lieli, gan mazi skolēni varēja veidot papīra ziedus, vērt skaistas
krelles, zīmēt u.c.

Radošā darbnīca bērniem Jaunpils pils pagalmā
Jaunpilniekiem un novada viesiem ļoti patika īpašais –
k/n vadītājas Silvas Nordenas sagatavotais foto stūrītis „Viens
mirklis 1. septembrī”, kurā mirkli varēja iemūžināt, greznojoties un pielaikojot dažādus avangardiskus aksesuārus, kā, piemēram, krāsainas parūkas, milzīgas brilles ar stiklu tīrītājiem
u.c. Šo izklaidi ar prieku izmēģināja visi pils apmeklētāji.

Atraktīvās Jaunpils vsk. 8. kl. skolnieces V. Ariko, K. Sergejeva un K. Beķere
Arī Jaunpils muzeja darbinieces Ligija Rutka un Zinta Arika skolēniem bija sarūpējušas interesantu uzdevumu, kā atklāt
Jaunpils muzeja dārgumus. Jāteic, ka vecāko klašu skolēni uzdevumus izpildīja īpaši vērīgi un ar aizrautību.
Pils saimei īpašs prieks, ka šogad Zinību dienai
veltīto pasākumu apmeklēja daudzi vietējie iedzīvotāji – ģimenes ar bērniem, kuri allaž ir laipni gaidīti
pašmāju Jaunpils pilī!

Jaunpils novada Dome Zinību dienā sveic pedagogus, skolēnus un vecākus, vēlot veiksmi, prieku
un neizsīkstošu zinātkāri Jaunajā mācību gadā!
Informāciju sagatavoja: Baiba Rasa,
Jaunpils novada Domes
Sabiedrisko Attiecību vadītāja
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2014. gada 19. septembrī
Pensionāru biedrības „Jaunpils”
telpās Jaunkalnos
ElegantOptics

īpašais piedāvājums ikvienam –
bezmaksas redzes pārbaude ar iespēju iegādāties optiskās brilles
un saulesbrilles!
Redzes pārbaudē ietilpst:
 Acs funkciju izmeklēšana – abu acu kopredzes noteikšana, vadošās acs noteikšana,
redzes funkciju pārbaude tuvumā.
 Redzes asuma noteikšana.
 Acs struktūru novērtēšana, lai laikus varētu pamanīt dažādu acs saslimšanu pirmssākumus.
 Esošo briļļu stipruma noteikšana.
Izbraukumā līdzi ir 150–200 briļļu ietvaru un saulesbriļlu.
 Piedāvājam arī bezmaksas ietvaru kolekciju pasūtot brilles!
 Brilles pēc pasūtījuma.
 Acu spiediena mērījums ar bezkontakta tonometru – 5.00 eiro (Glaukomas savlaicīgai atklāšanai,
klientiem pēc 40 gadu vecuma, acu spiedienu rekomendējam mērīt vismaz reizi gadā).
Savlaicīgi pierakstīties pa tālruni 27028984.

Cien. autovadītāj, riteņbraucēj, kājāmgājēj,
Jaunpils novada Dome aicina Tevi
IEVĒRO CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMUS!
Septembris ir tas mēnesis, kurā īpaša uzmanība ir jāpievērš Ceļu satiksmes noteikumiem. Skolas
gaitas ir uzsākuši gan pavisam mazi ķipari, gan vecāko klašu audzēkņi. Mazie bērni vēl īsti nezina un
neizprot Ceļu satiksmes drošības noteikumus, var kļūt aizmāršīgi ejot pa ielu, savukārt lielākie bērni un
jaunieši reizēm ir pārgalvīgi, pārāk strauji, klausās skaļu mūziku utt.
Mēs ikdienā dzirdam par neskaitāmiem nelaimes gadījumiem uz ceļiem, kad ne vien cilvēki cieš, bet
arī aiziet bojā. Statistika šogad ir īpaši baisa. Lai tā nenotiktu, visiem satiksmes dalībniekiem ir jāievēro
pavisam nedaudz – NOTEIKUMI!!!
Aicinām vecākus mājās ar bērniem pārrunāt drošības noteikumus uz ceļa, pievērst uzmanību tam,
vai bērnam ir atstarotājs, kurš ir dzīvības glābējs. Mazajiem bērniem ir nopērkamas īpašas atstarojošās
vestes. Atgādinām, ka par atstarotāju nelietošanu tumšajā diennakts laikā, var nākties maksāt sodu. Ja,
Jūsu bērns uz skolu dodas ar velosipēdu, ir jāvalkā ķivere.
Domājot par bērnu drošību skolas teritorijā, daudzu gadu garumā tika meklēts
veiksmīgākais risinājums tam, kā uzlabot drošības situāciju. Tā kā rīta stundās
skolas teritorijā ir intensīva satiksmes un skolēnu kustība, bērnus uz skolu atved
6 autobusi, satiksmes kustība bija jāierobežo. Tika lemts par Jaunpils vidusskolas
teritorijas posma gar Sākumskolu 40 m garumā slēgšanu.
Būsim saprotoši, sargāsim un cienīsim kā sevi, tā arī citus!
Baiba Rasa, Jaunpils novada Domes Sabiedrisko attiecību vadītāja

Pašvaldības aģentūra „Jaunpils” aicina darbā BIBLIOTEKĀRU
Prasības:
 bibliotekārā izglītība vai pieredze bibliotēkas darbā;
 labas datorprasmes;
 labas komunikācijas spējas un prasme sadarboties;
 radoša un patstāvīga pieeja darbam;
 vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes;
 prasme strādāt ar bērniem;
 interese par literatūru un kultūru.
Galvenie darba pienākumi:
 bibliotēkas lietotāju bibliotekārā un informacionālā apkalpošana;
 bibliotēkas krājuma organizācija;
 bibliotēkas krājuma, grāmatu autoru un lasīšanas procesa popularizējošu izstāžu
un pasākumu sagatavošana un organizēšana bibliotēkā;
 radošo pasākumu/darbnīcu sagatavošana un vadīšana;
 SIPP (sabiedriskā interneta pieejas punkta) apmeklētāju plūsmas organizēšana.
CV un motivācijas vēstuli iesniegt līdz 2014. gada 30. septembrim Jaunpils novada Domē vai
sūtīt pa e-pastu: pasvaldiba@jaunpils.lv

Veselā miesā, vesels gars...
Esiet sveicināti septembrī! Vasara bija aktīvs laiks, kurā mēs daudz laika pavadījām uz kājām.
Tādēļ šajā reizē vēlos vairāk uzmanību pievērst vingrinājumiem, kas veicinās kāju atjaunošanos,
uzlabos asinsriti, kāju venozo atteci un uzlabos pašsajūtu. Vingrinājumus vislabāk ir veikt no
rīta un vakarā. Lai veselīga un patīkama izkustēšanās!
Šajā vingrinājumā jāpievērš uzmanība divām svarīgām lietām. Pirmā –
taisnās kājas papēdim vienmēr ir jāpaliek pie zemes. Otrais – gurniem kopā
ar saliekto kāju ir jātuvojas sienai. Atceramies, ka sākot vingrinājumu pirmās 10 reizes maksimālais muskuļa iestiepums ir 2 sec., savukārt pēc tam
maksimālā muskuļa iestiepuma laiks var paildzināties līdz 10 sec.
Ļoti efektīvs un plašu muskuļu grupu
ietverošs vingrinājums. Pie šī vingrinājuma
svarīgi atcerēties, ka celis nedrīkst iet pāri
pirkstgalam, ķermeņa augšdaļa paliek taisna
un iegurni spiežam pēc iespējas vairāk pie zemes. Tāpat kā iepriekšējā
vingrinājumā, arī šo vingrinājumu sākot pirmās 10 reizes maksimālais muskuļa iestiepums ir 2 sec., savukārt pēc tam maksimālā muskuļa iestiepuma laiks var paildzināties līdz 10 sec.
Šī vingrinājuma labās īpašības un radītais efekts ir līdzīgs kā otrajam vingrinājumam tikai vēl papildus tiek
trenēta dziļā muskulatūra, kas ir ļoti svarīgs elements, lai stabilizētu mugurkaulu un samazinātu muguras sāpju iespējamību. Jāievēro tie paši nosacījumi, kuri pie otrā vingrinājuma, tikai vēl jāatceras, kas aizmugurējajai
kājai ir jāpaliek maksimāli taisnai un galējā poza jānotur no 15 līdz 45 sec.
Veselība nav izdevumi, bet gan investīcija 

Vingrot aicina: Andris Prikazs,
Jaunatnes lietu un Sabiedrības Veselības Veicināšanas speciālists

2014. gada septembris

Apsveikumi
Mazi saules dzīpariņi
Manos vējos un saulītē tinas,
Kā mīļi, mazi cipariņi
Pret gaismiņu vijas un vijas.
Šiem mazajiem saules pirkstiņiem
Lai saulīte ceļu vada,
Un gaišajiem acu plakstiņiem
Lai prieks un laimīte rada.
/Ā. Āre/

Jaunpils
novada Dome
sveic vecākus
ar bērniņu:

Martina Svikļa, Elzas Zāgmanes,
Lienes Lindas Bierandes,
Dženiferas Eglītes,
Kristofera Ozoliņa un Kristiāna Ozoliņa

piedzimšanu!

Nāc ar mani zemi art,
Nāc ar mani maizi ēst,
Puķes sēt un bērnus gaidīt.
Nāc ar mani bēdu noburt,
Kopā mosties, kopā nogurt.
Nāc ar mani – es ar tevi.
(M. Kuliņa)

Jaunpils novada Dome
sveic jaunlaulātos:
SANTU SVOKU un KĀRLI JANSONU,
BAIBU NEICINIECI un RAIVI SAULĪTI,
KARĪNU HEMIJU un MĀRI APSĪTI,
KRISTĪNI PAŠULI un JĀNI GULBI,
EDMUNDU PIRANTU un IVITU GUDELI,
OLGU KOZLOVSKU un SAŠU KOZLOVSKI,
AGNI TIMERMANI un KRISTĪNI MILBERGU,
ANIJU BRAUNU un JĀNI ŽĪGURU,
INGU MELLERI un JUSTĪNI SIVUHINU,
REINI MIZGU un AGNETU ŠVĀNI,
ILZI BITENIECI un KASPARU PODZIŅU,
DAINI VĪTOLU un LOLITU REIDZĀNI
ELĪNU STEPANOVU un JĀNI JANSONU
ZANI KRISTAPSONI
un ARTŪRU GRĪNHOFU!

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu – cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!
/K. Apšukrūma/

Jaunpils novada Dome
nozīmīgās jubilejās sveic
septembra gaviļniekus:
Niedri Ritmu,
Andrecu Aivaru,
Gabrusenoku Aleksandru,
Narbatoviču Aivaru,
Rašmani Jāni,
Solu Svetlanu,
Daņiļēviču Laimu,
Maltenieku Vili,
Mizgu Jāzepu,
Ansoni Lizeti,
Ābeli Antoņinu,
Birģeli Maigoni,
Blūmu Gunāru,
Guļevsku Mirdzu,
Jauci Dzidru,
Kleimani Ausmu,
Klepermani Skaidrīti,
Līdaku Ēriku,
Metlu Alekseju,
Metlu Tamāru,
Pramalti Jadvigu,
Šeršnovu Ritu,
Štolceri Dzidru,
Urbāni Ilmu!

Pateicība
Ai, dzīvīte, ai, dzīvīte,
Pie dzīvītes vajadzēja,
Vieglu roku, vieglu kāju,
Labu, gudru padomiņu.

Paldies visiem, kam tas bija un mums
palīdzēja. Paldies visiem, kas atnāca
pēdējā gaitā pavadīt – vīru, tēti, opīti –
Kazi Čapu.
Sieva, bērni, mazbērni, mazmazbērni

Līdzjūtības
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma…
Pensionāru biedrība „Jaunpils” izsaka
dziļu līdzjūtību mūsu biedrības biedriem
Martai Arbidānei brāli Jāni Pīzeli un Leonam Učelniekam māsu Teklu zaudējot un
Valdai Čiapus ar ģimeni vīru Kazi Čapi,
kurš ilgus gadus brīvprātīgi palīdzēja biedrības biedriem sadarbībā ar pienotavu, traģiski zaudējot.

Dzied tālā dārzā putns
Tas tevi vārdā sauc.
Tas paņem tavu sirdi
Un tālu projām trauc.
(Z. Lazda)
Jaunpils novada Dome izsaka dziļu līdzjūtību piederīgajiem, pēdējā gaitā pavadot:
Maldu Getliņu, Kazi Čapu,
Jāni Pīzeli, Miķeli Petrovu,
Andri Vasiļūnu, Rolandu Zvaguli.
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

Vai tiešām tik tāls ceļš ir noiets,
Ka reizēm asfalts ir bijis,
Un reizēm akmeņains tas.
Un nemanot jau krustceles klātu,
Ka atliek vien minēt,
Vai taka šī vēl viena ejama būs?
Jo tad paliks tikai domu vijums
Un atmiņas par to, kas ticis dots.
Pensionāru biedrība „Jaunpils” izsaka
dziļu līdzjūtību mūsu koordinātorei Lidijai
Zvagulei ar ģimeni mūsu biedrības aktīvistu Rolandu Zvaguli mūžībā pavadot.

Izsakām dziļu līdzjūtību Inesei Koškinai tēti zemes klēpī guldot.

Rokas, kas mīlēja darbu, gurušas.
Sirds, kas vēlēja labu, nu atdusas.
/Z. Purvs/
Mazdārziņu kaimiņi izsaka dziļu līdzjūtību Lidijai Zvagulei, vīru mūžībā pavadot.

Izsakām līdzjūtību Zigmāram Zvagulim tēti pēdējā gaitā pavadot.

SIA „Līvas grupa” veikala kolektīvs
Cik salts šis rīts –
Klau, vēji staigā,
Un kaut kur izgaisusi
Tēva balss.
(S. Sīle)

SIA „Līvas Grupa” darbinieki

Jaunpils novada Domes izdevums. Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 20204694, e-pasts baiba.rasa@jaunpils.lv. Talsu tipogrāfijas izpildījums. Pas. nr. 2073. Metiens 950 eks.

