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2017. gada februāris

Paskaidrojuma raksts par Jaunpils novada
pašvaldības 2017. gada budžetu

Jaunpils novada pašvaldības budžets tika izstrādāts pamatojoties uz Jaunpils novada attīstības programmu laika posmam
no 2012.-2018.gadam un ievērojot likumus un normatīvos aktus, kas regulē pašvaldības darbības jomas.
Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamats,
kas tiek apstiprināts, kā pašvaldības saistošie noteikumi.
Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Tajā ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa, kas nosaka,
kāds līdzekļu apjoms ir nepieciešams pašvaldībai ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.
2017. gada budžeta prioritārās jomas ir izglītība, kultūra un
sports, sociālā aizsardzība, pašvaldības infrastruktūras uzturēšana,
apsaimniekošana un vides labiekārtošana.
Sastādot 2017. gada budžeta izdevumu daļu pašvaldība ir centusies ņemt vērā visu nozaru intereses un sabalansēt pieejamos
finanšu līdzekļus tā, lai tiktu uzturēti jau esošie infrastruktūras objekti un pakalpojumi, kā arī varētu notikt plānota attīstība novada
iedzīvotājiem svarīgajās jomās.
Lai veicinātu Jaunpils novada attīstību, investīciju projektu īstenošanā tiks piesaistīti Eiropas savienības fondu un Valsts kases aizdevumu līdzekļi. Pamatojoties uz izstrādāto tehnisko projektu tiks
veikta ēkas “Lodes” pārbūve par sociālo māju. Turpināsim tehnisko
projektu izstrādi Pils parka atjaunošanai, un Jaunpils pils jumta un
fasādes atjaunošanai. Tiks veikta skolas sporta laukuma pārbūves
projekta izstrāde un pārbūves darbi. Plānots ir pabeigt pirmsskolas iestādes telpu paplašināšanas projekta izstrādi. Tiks realizēti arī
projekti ar piesaistītajiem līdzfinansējuma līdzekļiem ēkā “Jaunpils
dzirnavas”. Turpināsies darbs pie ciematu centru publiskās vides,
parku un pieguļošo teritoriju sakārtošanas. Budžeta speciālajā sadaļā ir paredzēti līdzekļi ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai, melnā
seguma pārklāšanai, satiksmes drošības organizēšanai, grants segumu atjaunošanai un apgaismojuma remontiem un izbūvei, kā
arī ceļu kā inženiertehnisko būvju reģistrēšanai. Tiks pabeigta pārbūves projektu izstrāde un uzsāksim būvdarbus par prioritāri pārbūvējamiem atzītiem ceļa posmiem ar grants segumu pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Dabas
resursu izmantošanas nodokļa speciālā budžeta sadaļā saņemtos
līdzekļus paredzēts izmantot ūdenstilpju attīrīšanā, hidrotehniskās
būves uz Ķimšu ūdenskrātuves sakārtošanai un atkritumu apsaimniekošanā.
Ieņēmumu prognoze 2017. gadam
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta plānoto ieņēmumu
kopējais apjoms ir EUR 2 321 791, kas ir par 3,43% vairāk salīdzinājumā ar 2016.gadam sākotnēji plānotajiem ieņēmumiem un par

3,37% mazāk nekā faktiskie 2016.gada ieņēmumi. Plānoto ieņēmumu samazinājumu pret 2016.gada faktiskajiem ieņēmumiem
veido tas, ka 2016.gadā tika gūti ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas, kas 2017.gada budžetā netiek plānoti, kā arī nekustamā īpašuma nodoklis tika iekasēts par 19% lielākā apjomā
nekā sākotnēji plānots.
Pamatbudžets ir kopējā budžeta galvenā daļa un tas veidojas no:
- nodokļu ieņēmumiem - iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN),
nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN);
- nenodokļu ieņēmumiem - ieņēmumi no uzņēmējdarbības,
valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām;
pārējie nenodokļu ieņēmumi- ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas, pārdošanas, un no nodokļu pamatparādu kapitalizācijas;
- ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;
- transferti - valsts un pašvaldību mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no ministrijām un paredzētas konkrētiem mērķiem (pedagogu
darba samaksai, invalīdu asistentu apmaksai, mācību grāmatu un
līdzekļu iegādei, Vienotajam valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centram u.c.), kā arī dažādu ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumi par izglītības pakalpojumiem.
Finanšu līdzekļu atlikums uz 2017.gada 1.janvāri ir EUR 124 059
apmērā.

Jaunpils novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta plānoto
ieņēmumu struktūra EUR un ieņēmumu grupu procentuālais īpatsvars ieņēmumu plānā
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turpinājums 2.lpp.
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AKTUALITĀTES/DOMES LĒMUMI

turpinājums no 1.lpp.

Izdevumu prognoze 2017. gadam
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms, ieskaitot Valsts kases aizdevumu atmaksu, ir plānots
EUR 2 439 742 apmērā. Plānotais naudas līdzekļu atlikums uz
31.12.2017. ir 6108 EUR.

Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2017.gada plānoto
izdevumu sadalījums EUR un procentuālais īpatsvars kopējo izdevumu plānā.
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Speciālā budžeta prognoze 2017. gadam
Finanšu līdzekļu atlikums speciālajā budžetā uz 2017.gada 1.janvāri ir EUR 30 368 apmērā.
Speciālais budžets veidojas no Autoceļu uzturēšanas mērķdotācijas EUR 101 658 apmērā un dabas resursu nodokļa EUR 7500
plānotajiem ieskaitījumiem. Plānotie speciālā budžeta ieņēmumi
ir identiski 2016.gadam plānotajiem.
Autoceļu uzturēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojums plānots EUR 115 673 apmērā. Summa veidojas no šī gada mērķdotācijas un atlikuma no 2016. gadā neizlietotajiem līdzekļiem.
Pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus plānots
izmantot atkritumu apsaimniekošanai, upju gultņu attīrīšanai no
kritušajiem kokiem un bīstamo koku sakopšanai, ūdenstilpju izpļaušanai, notekūdeņu analīzēm, hidrotehniskās būves sakārtošanai Ķimšu ūdenskrātuvē.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtajiem aizdevumu līgumiem ar Valsts kasi neatmaksāto aizdevumu kopsumma uz 2017. gada 1. janvāri ir EUR
1 584 517,78 2017.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 155 180,31 apmērā. Eiropas Savienības līdzfinansējums realizētajiem projektiem pēc saņemšanas tiek iegrāmatots
pašvaldības ieņēmumos un tad izmantots aizņēmumu atmaksai.
Šobrīd ir spēkā trīs galvojumu līgumi: ar SIA “AAS “Piejūra”” par
atkritumu apsaimniekošanu un divi līgumi ar SIA “Jaunpils Pils”
Sporta nama remontam un Pils remontam.
Anta Skuja
Jaunpils ND Galvenā grāmatvede

Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm janvārī
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Notika intensīvs darbs pie šī gada budžeta izstrādes.
2. Tapis gatavs mājas “Lodes” vienkāršotas atjaunošanas projekts.
3, Objektos kuros nav nepieciešams 3
fāžu pieslēgums tika veiktas izmaiņas, lai
samazinātu maksājumus par pieslēgumu.
4. Sakarā ar intensīvu snigšanu, šajā mēnesī daudz darba tika veltīts tīrot pašvaldības ceļus.
5. Pabeigts kapitālais remonts pašvaldībai
piederošajā dienesta dzīvoklī Kalna skolā.
6. Labiekārtošanas nodaļa arī pastiprināti darbojās tīrot sniegu pagalmos un laukumos.
Apstiprināja 2016.gada budžeta izpildi.
Apstiprināja
Saistošos
noteikumus
Nr.1/2017 „Par Jaunpils novada budžetu
2017.gadam”.
Apstiprināja novada domes, domes iestāžu amatu sarakstus un amatalgas.

Nolēma apstiprināt Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumus un
savstarpējos norēķinus vienam audzēknim
mēnesī.
Nolēma slēgt telpu nomas līgumu biedrībai „Dzīpars”.
Nolēma dzēst nomas maksu biedrībai
„Sporta klubs „Jaunpils”.
Apstiprināja jaunā redakcijā Nolikumu Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzību”.
Nolēma apstiprināt atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem.
Nolēma apstiprināt atlīdzību privāto telefonu lietošanā.
Nolēma piedzīt nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā no personas.
Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Strautmaļi”
Apstiprināja lēmumu par pašvaldības zemes gabalu apvienošanu.

Apstiprināja lēmumu par zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Kalna Krūmiņi” zemes vienības sadalei.
Nolēma apstiprināt Jaunpils novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam
Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju.
Apstiprināja lēmumu Par Jaunpils novada domes 27.10.2016.lēmuma Nr.`167 „Par
„Podiņu krāsns restaurāciju Jaunpils pils
muzeja telpā un iekļaušanu ekspozīcijā”
precizēšanu.
Nolēma apstiprināt lēmumu „Par skolēnu autobusa iegādi”.
Apstiprināja domes un domes komiteju
sēžu grafiku 2017.gada 1.pusgadam.
Apstiprināja novada domes priekšsēdētāja atalgojumu. Domes priekšsēdētājam ar
2017.gadu amatalgas koeficientu samazināja no 2.53 uz 2.44.

Atgādinājums
Arī šogad par godu Starptautiskajai ģimenes dienai 2017.gada 13.maijā Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļa bez maksas svinīgā
laulības ceremonijā salaulās tos Jaunpils novadā dzīvojošos iedzīvotājus, kuri dzīvo kopā nereģistrētā laulībā, un ir atzinuši paternitāti bērnam (bērniem). Jāsamaksā būs tikai valsts nodeva 14,00 EUR. Pagājušā gadā šādu iespēju izmantoja trīs Jaunpils pāri.
Pieteikties laulību reģistrācijai var līdz 2017. gada 13. aprīlim. Sīkāka informācija pa tālruni 63180958.
Lai mums stipras un laimīgas ģimenes!

www.jaunpils.lv
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DOMES LĒMUMI/AKTUALITĀTES

Jaunpils vēstis

3.

Domes un Domes komiteju sēžu grafiks
2017. gada 1. pusgadam
Dome, komiteja

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komiteja

11.

8.

9.

5.

10.

7.

Attīstības komiteja

24.

15.

16.

12.

17.

14.

Finanšu komiteja

24.

15.

27.

19.

17.

21.

26

23.

30.

27.

25.

29.

Domes sēde
Komiteju sēdes notiek trešdienās plkst. 16.00
Domes sēdes notiek mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 9.00
Nepieciešamības gadījumā sēžu norises laiks var mainīties.

APSTIPRINĀTS
ar Jaunpils novada domes22.12. 2016. lēmumu Nr. 187
(protokols Nr.11, 2.punkts)
Jaunpils novada Jaunpils pagastā
2016. gada 22. decembrī

2. Īss saistošo
noteikumu
satura izklāsts

Tiek likvidēta Jaunpils novada domes
struktūrvienība – Jurģu feldšeru – vecmāšu
punkts.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.18/2016.
„GROZĪJUMS JAUNPILS NOVADA DOMES 2009. GADA
5. AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR. 1 „JAUNPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

3. Informācija
par plānoto
saistošo noteikumu ietekmi
uz pašvaldības
budžetu

Saistošajiem noteikumiem būs pozitīva
ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija
par plānoto
saistošo noteikumu ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības
teritorijā

Paredzētie grozījumi Jaunpils novada Domes 05.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.1
„Jaunpils novada pašvaldības nolikums”
uzņēmējdarbības vidi Jaunpils novadā
neietekmē.

5. Informācija
par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu projekts ievietots pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv

6. Informācija
par konsultācijām ar privātpersonām

Ir notikušas pārrunas ar Jaunpils novada
iedzīvotājiem.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Jaunpils novada domes 2009.gada 5.augusta Saistošajos
noteikumos Nr.1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums” šādu
grozījumu:
Svītrot apakšpunktu Nr.6.9.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Nr. 17 „Par Jaunpils novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo
noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

Grozījums Jaunpils novada Domes
05.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.1
„Jaunpils novada pašvaldības nolikums”
nepieciešams, jo Jurģu feldšeru – vecmāšu
punkts vairs nedarbosies sākot ar 2017.gada
1.janvāri.

AS “Sadales tīkls” aicina ziņot par aizdomīgām un
nelikumīgām darbībām elektrotīkla tuvumā
Pēdējo mēnešu laikā AS “Sadales tīkls” ik nedēļu konstatē vairāku transformatoru zādzību gadījumus, kas ietekmē iedzīvotāju
elektroapgādi un apdraud sabiedrības drošību, tādēļ uzņēmums
aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un nekavējoties informēt par
elektroapgādes pārtraukumiem nakts laikā vai aizdomīgu personu
aktivitātēm pie elektrotīkla – ja elektrotīkla tuvumā darbojas personas bez speciāla darba apģērba un ekipējuma un pārvietojas ar
transportlīdzekļiem bez AS “Sadales tīkls” logo marķējuma, it īpaši, ja tas notiek vēlās vakara vai nakts stundās. Par ikvienu aizdomīgu rīcību AS “Sadales tīkls” aicina nekavējoties ziņot, zvanot uz
diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8404 vai Valsts policijai,
zvanot uz tālruni 110, kā arī saziņai ar AS “Sadales tīkls” izmantot
sociālos tīklus!

Elektroapgādes infrastruktūras zādzība ir noziedzīgs nodarījums, kas ir sodāms saskaņā ar Krimināllikuma 175.pantu.
AS “Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā,
kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu visā Latvijas teritorijā, un elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums ir gandrīz 95 000 kilometru.
Papildu informācija:
Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls”
Preses sekretāre
Tālr. 67728823
tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

www.jaunpils.lv
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“Eco Baltia vide” ievieš bezmaksas klientu apkalpošanas
tālruni “8717”
Vides apsaimniekošanas uzņēmums “Eco
Baltia vide”, rūpējoties par klientu ērtībām
un turpinot darbu pie klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas, izveidojis jaunu
bezmaksas klientu apkalpošanas tālruņa
numuru “8717”. Komunikācijai ar uzņēmumu arī turpmāk varēs izmantot līdzšinējos
klientu apkalpošanas tālruņa numurus.

Zvanīt uz jauno bezmaksas tālruņa numuru “8717” klienti aicināti no februāra.
Tāpat kā līdz šim klienti saziņai ar uzņēmumu varēs izmantot arī esošo klientu apkalpošanas tālruņa numuru: 67799999. Arī
par zvaniem uz šo numuru netiek piemērota paaugstināta maksa, bet tā ir atkarīga
no klienta izvēlētā operatora noteiktajiem

tarifiem.
Klientu apkalpošanas centrs pieņem zvanus darba dienās no plkst.9 līdz plkst.17.
Gadījumos, ja klientu apkalpošanas tālruņa līnija ir aizņemta, aicinām rakstīt uz epastiem: info@vide.ecobaltia.lv, riga@vide.
ecobaltia.lv vai kurzeme@vide.ecobaltia.lv,
kas nodrošina atbilžu sniegšanu iespējami
ātrākā laikā.

Informācija iedzīvotājiem

Gripai raksturīga pēkšņa slimības simptomu parādīšanās - drebuļi, ķermeņa
temperatūras paaugstināšanās virs 38° C,
stipras galvassāpes, sāpes acu ābolos un
muskuļos (“kaulu laušana”), sauss klepus
un rīkles iekaisums, izteikts nespēks, apetītes zudums, bezmiegs, maziem bērniem
var būt arī vemšana un caureja.
Nacionālais veselības dienests atgādina,
ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta
līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu
mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Šiem
pacientiem par vizīti jāmaksā tikai valstī
noteiktā pacienta iemaksa - 2,85 eiro.
SPKC epidemiologi atgādina, ka vissmagāk ar gripu slimo gados vecāki cilvēki un
cilvēki ar hroniskām saslimšanām - sirds
un asinsvadu, plaušu un nieru hroniskām
slimībām, cukura diabētu, onkoloģijas
slimnieki, pacienti ar hroniskām infekcijām un citi, kuriem ir novājināta imunitāte.
Gripa var būt bīstama arī maziem bērniem
un grūtniecēm.
Vislabākā aizsardzība pret gripu ir ikga-

dējā vakcinācija. Atgādinām, ka vēl joprojām pret gripu iespējams vakcinēties,
jo imunitāte izveidojas 10 dienu laikā pēc
vakcinācijas. Šajā gripas sezonā (septembrī-novembrī) vakcinēto pacientu skaits
pieaudzis gandrīz par 70%, salīdzinājumā
ar 2013.-2015. gada sezonām (septembrīnovembrī).
Atgādinām, ka gripas vīruss izplatās ar
sīkiem pilieniem, kas rodas gripas slimniekam runājot, šķaudot vai klepojot, kā arī ar
rokām un priekšmetiem, uz kuriem ir elpceļu izdalījumi.
Pirmās gripas pazīmes parasti parādās
pēc divām dienām no inficēšanās brīža, tomēr tās var parādīties arī laika periodā no
dažām stundām līdz četrām dienām pēc
kontakta ar slimu cilvēku. Atcerieties, ka
pieaugušais gripas slimnieks vidēji infekciozs ir 5 dienas, bet bērns 7 dienas, tāpēc
slimības laikā jāizvairās no publisku vietu
apmeklēšanas, ieteicams ievērot mājas režīmu.
Lai gripas epidēmijas laikā nesaslimtu ar

gripu, epidemiologi iesaka:
- ģērbties atbilstoši laika apstākļiem;
- censties pēc iespējas retāk apmeklēt vietas, kur uzturas daudz cilvēku;
- vēdināt telpas un mitrināt iekštelpu gaisu, bieži uzkopt telpas, izmantojot sadzīvē
lietojamos mazgāšanas līdzekļus;
- rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm vairākas
reizes dienā;
- izvairīties no pieskaršanās acīm, degunam un mutei ar nemazgātām rokām;
- pārliecināties, ka arī bērni bieži un rūpīgi mazgā rokas;
- auduma kabatlakata vietā izmantot
vienreizlietojamas salvetes, pēc lietošanas
(deguna šņaukšanas, šķaudīšanas vai klepus) tās izmest un nomazgāt rokas;
- nelietot kopīgus traukus (glāzes, karotes) un higiēnas priekšmetus;
Labu veselību vēlot,
Andris Fridrihsons
Sabiedrības Veselības veicināšanas
speciālists

Labdarības koncerti pansionātos

Dāmu klubs “Vīgriezes” labdarības pasākumā “Raudā”

13. janvārī Jaunpils vidusskolas skolēni
bija ciemos Raudas un Ķīšu pansionātos,
lai sniegtu koncertus to iemītniekiem un

Jaunpils jaunieši labdarības pasākumā “Raudas” pansionātā

darbiniekiem.
Skolnieces Kristīne, Demija, Aleksandra
un Patrīcija klausītāju sirdis sildīja ar dzies-

www.jaunpils.lv

mām, bet ar ģitāras spēli priecēja Linda,
Roberts, Ralfs un Patrīcija. Varēja dzirdēt
arī akordeona skaņas, ko radīja Nikola. Ar
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flautas izpildījumu pārsteidza Ernests. Raitu dejas soli rādīja aerobikas pulciņi, 5.-9.
klases tautisko deju kolektīvs un Jaunpils
Kultūras nama līnijdejotāju kolektīvs “Vīgriezes”. Savukārt jaunāko klašu skolēni dek-

lamēja dzeju.
Paldies visiem koncerta dalībniekiem un
skolotājiem, kas audzēkņus sagatavoja! Šie
koncerti bija sirsnīgi un mīļi! Tie sasildīja
ikviena klausītāja un skatītāja sirdi.

Jaunpils vēstis

5.

Paldies arī VPDK “Jaunpils” un Jaunpils
vidusskolas kolektīvam par sarūpētajām
dāvanām pansionātu ļaudīm!
Kristīne Elvīra Kalviņa (7.kl. skolniece)

Jaunpils vidusskolā – ierindas skate un barikāžu
piemiņas diena
Šī gada 20.janvārī, pieminot 1991. gada barikādes, Jaunpils vidusskolā notika vēl nebijis pasākums 5.-12.klašu skolēniem – ierindas skate. Tā tika organizēta sadarbībā ar Dobeles Zemessardzes
51. kājnieku bataljonu un Jaunpils vidusskolas Jaunsardzes vienību.
Skolēni demonstrēja pirmās iemaņas ierindas mācībā, kuras
apgūt palīdzēja arī Dobeles Zemessardzes 51. kājnieku bataljona
2.kājnieku rotas komandieris Raivis Jansons. Pēc skates R. Jansons
atzina, ka kopumā skolēni ir sagatavojušies labi, bet ir vēl ko mācīties, šis ir tikai sākums. Viņš izteica cerību, ka ar katru nākamo
gadu skolēni iegūs jaunas zināšanas un iemācīsies arī citus skates
elementus.
Ierindas skati vēroja arī Ēriks Kazmins, kurš savulaik, būdams
Tukuma Zemessardzes 42.bataljona 3.rotas komandieris, Jaunpilī,
Lestenē, Irlavā, Zantē, Džūkstē un Viesatās papildus citiem pienākumiem veiksmīgi vadījis Jaunsargu kustību. Pieredzējušais kungs
bija uzaicināts arī kā barikāžu laika aculiecinieks. Viņa atmiņās vēl
aizvien saglabājusies dažādu emociju un izjūtu gamma, kas gūta,
kopā ar citiem barikāžu dalībniekiem no Jaunpils sargājot televīzijas torni Rīgā. Ērika pieredze skolēniem deva iespēju gūt nelielu
ieskatu tā laika notikumos un pārdzīvojumos.
Pēc pasākuma ikviens tika aicināts skolas pagalmā pakavēties pie
ugunskura un nobaudīt siltu ēdienu lauka virtuvē.
No 16.janvāra līdz 24. janvārim skolas zālē bija apskatāma
izstāde “Mēs - tauta”, kas sniedza informāciju par Latvijas attīstības ceļu pēdējos 25 gados, par būtiskākām pārmaiņām pirms un
pēc valsts neatkarības atjaunošanas, kā arī Trešās Atmodas notikumiem, šo norišu sekām, to dažādajiem vērtējumiem un līdzdalībnieku emocijām.
Elīna Moča (7.kl. skolniece) un Gundega Ķirsone

Ēriks Kazmins un Dobeles Zemessardzes 51. kājnieku bataljona 2.kājnieku
rotas komandieris Raivis Jansons

Karjeras diena “Nāc un uzzini!”

“Nāc un uzzini!” Ar šādiem vārdiem Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 8.-12.klasšu skolēni tika rosināti piedalīties Karjeras
dienā Tukuma 2.vidusskolā 26.janvārī, lai iegūtu informāciju par
izglītības un profesijas apguves iespējām pēc 9. un 12. klases beigšanas.
Šim aicinājumam atsaucās 42 Jaunpils vidusskolas audzēkņi,
un viņi ir gandarīti par tikšanos ar dažādu vidējās izglītības iestāžu, koledžu, tehnikumu un augstskolu pārstāvjiem, redzētajām
prezentācijām, izstādēm un iespējām izmēģināt kaut ko jaunu un
neaprastu jomās, par kurām līdz šim nav interesējušies. Skolēni atzina, ka ir ieguvuši daudz jaunas informācijas un ka šis pasākums
ir palīdzējis veikt izvēli, paplašināt redzesloku, gūt jaunu pieredzi.
Paldies sakām Jaunpils novada domei, kas nodrošināja skolēniem iespēju bez maksas nokļūt uz pasākumu!
Gundega Ķirsone

Jaunpils jaunieši karjeras dienas pasākumā Tukuma 2. vidusskolā

Seko Jaunpils novada Domei Twitter kontā @Jaunpilsnovads
www.jaunpils.lv
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Burtiņu svētki
Īpaša diena 1.klasei bija 25. janvāris, kad
pie viņiem viesojās 12.klases kolektīvs, lai
sveiktu un iepriecinātu jaunos skolasbiedrus, jo nu viņi ir apguvuši rakstīt visus alfabēta burtus. Kopā ar viešņām pirmklasnieki jautri pavadīja laiku, spēlējot dažādas al-

fabēta un burtu rotaļas un runājot dzejoļus.
Klases audzinātāja Aurika Bogataja sacīja, ka kādreiz šo pasākumu dēvēja par Ābeču svētkiem, bet, kopš skolēni vairs nemācās no ābecēm, viņu prasmi lietot rakstītos
burtus svin Burtiņu svētkos. Tas gan neno-

zīmējot, ka rakstot netiek pieļautas kļūdas,
tomēr svētki ir atskaites punkts lielam paveiktam darbam.
Gundega Ķirsone

Viesatu kultūras nama ziņas
Viesatu kultūras namā 2017. gads iesākās ar tradicionālo Jaungada karnevālu -7.janvārī, kurā spēlēja pazīstamā grupa “Roja”. Masku parādē bija divas pirmās vietas - vistai ar cālēnu un papagailim.
Otro vietu ieguva netipiski kustīga Brīvā mūmija, bet trešo – Porats. Gaiļa gadā Grand pri balvu ieguva milzīgs cālis.

Irlavas pašdarbnieki

Masku parāde

18. februārī 22:00 - Viesatās būs ikgadējā, Starptautiskajai Valentīna dienai veltītā “Sārtā ballīte”, uz kuru aicinām ierasties sārtā
apģērbā vai ar sārtu aksesuāru, radošākajiem būs mazi pārsteigumiņi! Ballē spēlēs grupa “Bučča”, ieeja - € 5.00. Galdiņu rezervācija
pa tel. 28717075.

20.janvārī Viesatās viesojās kaimiņi - Irlavas pašdarbnieku kolektīvi ar muzikālu izrādi pēc K. Skalbes motīva “Kaķīša dzirnaviņas”. Tajā piedalījās Irlavas amatierteātris, dažādu vecumu dziedātāji un dejotāji.
Pašdarbības kolektīviem šobrīd ir sācies aktīvs gatavošanās laiks
skatēm, kas notiks pavasarī, bet jau tagad notiek kopmēģinājumi.
27.janvārī Viesatu vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs arī piedalījās Tukuma apriņķa deju kolektīvu kopmēģinājumu Tumē, kuru
vadīja horeogrāfs J.Ērglis.
Inga Kalviņa
Viesatu kultūras nama vadītāja v.i.

Pasākuma plāns 13.februārim - 19.martam

Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkāViesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/
Jaunpils Amatu mājā/ Reģionālās attīstības centrs “Rats”/Jaunpils vidusskola/Jaunpils Sporta nams

PASĀKUMI
Laiks

Apraksts

Vieta

14.02. 11:00

Seminārs sadarbībā ar Sociālo dienestu

Jaunpils “Rats”

18.02. 13:00

Spēļu pēcpusdiena. Ieeja -ziedojumi

Jaunpils “Rats”

18.02. 11:00

Jaunpils novada atklātā telpu futbola čempionāts FK “Jaunpils”

Jaunpils Sporta nams

18.02 22:00

Sārtā ballīte. Grupa “Bučča”
Ballītē vēlams ierasties sārtā apģērbā vai ar sārtu aksesuāru, radošākajiem būs mazi pārsteigumiņi! Ieeja - € 5.00, Galdiņu rezervācija 28717075 (Inga)

Viesatu kultūras nams

20.02. 20:00

Basketbola spēle BK “Salacgrīva”/ BK “Jaunpils”

Jaunpils Sporta nams

24.02. 17:00

Radošā pēcpusdiena, disenīte bērniem. Ieeja bez maksas

Viesatu kultūras nama
Lielā zāle

25.02.
Tiks precizēts

Jaunpils un Viesatu pašdarbnieku balle
Ieeja ar iepriekšēju pieteikšanos pie kolektīvu vadītājiem

Jaunpils pils
Lielā zāle

25.02. 10:00

Mājražotāju tirdziņš “Radīts Jaunpils novadā”. Tirgotājiem pieteikties pa tel. 26554810

Centra tirgus mājiņa

28.02.

Individuālas tikšanās vecākiem ar skolotājiem

Jaunpils vidusskola

02.03. 14:30

Lasītājs iesaka lasītājam. Sarunas par jaunākajām grāmatām

Jaunpils bibliotēka

www.jaunpils.lv
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7.

03.03. 19:00

Pavasara balle Jaunpils novada Domes iestāžu darbiniekiem
Dalības maksa, pieteikties līdz 28.februārim

Jaunpils pils
Lielā zāle

03.03.

Kustību diena 1.-12.klašu skolēniem

Jaunpils vidusskolā

05.03. 15:00

Animācijas filma ģimenei “Vilks aitas ādā”. Pelēcis pretendē uz nākamā vilku bara vadoņu
lomu, kā arī uz visskaistākās meitenes sirdi. Ieeja: € 1.00

Jaunpils pils
Lielā zāle

05.03. 17:00

Jaunā Latviešu spēlfilma “ Svingeri”, Viegla komēdija par attiecību veidošanu,
greizsirdību un kaisli. Režisors: A. Ēķis, Lomās: I. Rešetins, K. Nevarauska, J. Jubalts,
E.Vāne, Ģ. Ķesteris, K.Belicka, J. Djakonovs, Ieeja: € 3.00

Jaunpils pils
Lielā zāle

06.03. 20:00

Basketbola spēle “Carnikava”/ BK “Jaunpils”. Ieeja bez maksas

Jaunpils Sporta nams

10.03. 19:00

Koncertprogramma “Kungi uzlūdz dāmas”. Guntis Skrastiņš, Artis Robežnieks, Andris Sku- Jaunpils pils
ja, Žoržs Siksna un Dainis Porgants , kā arī izcilais saksofona virtuozs Raivo Stašans
Lielā zāle
Biļešu cenas - € 5.00, € 8.00 un € 10.00
Biļetes nopērkamas Biļešu Paradīzes kasēs un Jaunpils pilī, Tālr. informācijai - 29296334

11.03. 12:00

Lielie lasīšanas svētki un Bērnu žūrijas noslēguma pasākums

Latvijas Nacionālā
bibliotēka

11.03. 22:00

Balle “Ziemai aizejot”. Ieejas maksa

Viesatu kultūras nams

14.03. 13:00

Tematisks pasākums “Pavasara saulīti gaidot”

Viesatu bibliotēka

17.03 16:00

Starpnovadu pensionāru vakars. Sīkāka informācija pie koordinatoriem

Viesatu kultūras nams

18.03. 14:00

Kokļu koncerts. Ieeja bez maksas

Jaunpils pils Lielā zāle

IZSTĀDES
Laiks

Apraksts

Vieta

20.02. -20.03.

Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei-95

Viesatu bibliotēka

03.03. -31.03.

Gleznotājam, mākslas pedagogam V. Purvītim - 145

Jaunpils bibliotēka

13.03.-31.03.

Dziedātājai Norai Bumbierei-70

Viesatu bibliotēka

13.03.-13.04.

Mārītes Leimanes tekstīliju izstāde

Jaunpils muzeja *Izstāžu zāle

01.02.-12.03.

“Ak, svētā Lestene”. Tukuma muzeja ceļojošā izstāde

Jaunpils muzeja *Izstāžu zāle

06.02.-24.03.

Svari un mēri. Izstāde no Jaunpils muzeja krājuma

Jaunpils muzeja Ekspozīciju zāle*

JAUNĀS

TURPINĀS

12.12.-31.03. Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji “Pulksteņi”
Viesatu bibliotēka
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS
Laiks

Apraksts

Vieta

13.02.

Izbraukuma bibliotēka
~ 10:30 Leveste (pie veikala)
~ 10:50 Strutele (pie “Jaunsētām”)
~ 11:15 Saule (centrā)
~ 11:45 Jurģi (pie feldšerpunkta)
Informācijai un pasūtījumiem: tel. 63182195,
e-pasts: jaunpilsbiblioteka@inbox.lv

Leveste, Strutele,
Saule, Jurģi

13.,20.,27.02. 06.,13.03. 15:00 Ģitārspēle. Pasniedzējs Artūrs Dumbris. Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

13.,20.,27.02. 06.13.03. 15:15

Jaunpils “Rats”

Animācija bērniem. Pasniedzēja Arta Berezovska. Dalības maksa

13.,20.,27.02. 06.,13.03. 18:00 Angļu valoda ar priekšzināšanām. Pasniedzēja Zane Ērmane. Dalības maksa
15.,22.02. 01.08.15.03. 18:30

Jaunpils “Rats”

Angļu valoda bez priekšzināšanām. Pasniedzēja Zane Ērmane. Dalības maksa Jaunpils “Rats”

17.,24.02. 03.,10.,17.03. 15:00 Angļu valoda bērniem. Pasniedzēja Sarmīte Slavska. Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

17.,24.02. 03.,10.,17.03. 15:30 Joga. Pasniedzēja Evita Sundar. Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

14.,16.,21.,23.,28.,02.
02.,07.,09.,14.,16.,03. 18:00

Jaunpils vidusskolas
sporta zāle

Vingrošanas nodarbības. Pasniedzējs Andris Fridrihsons.
Dalības maksa € 3.00

www.jaunpils.lv
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turpinājums no 7.lpp.

17.,24.02. 03.,10.,17.03.

Vingrošanas nodarbības.Pasniedzējs Andris Fridrihsons. Dalība bez maksas

Viesatu kultūras
nama Lielā zāle

14.,21.,28.02. 07.,14.03.

Zumbas nodarbības. Pasniedzēja Irēna Martuzāne. Dalības maksa € 3.00

Viesatu kultūras
nama Lielā zāle

16.02.,02.03., 16.03.
15:00-18:00

Keramika. Pasniedzēja Velga Melne. Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

26.02., 05.03.
11:00-14:00/ 14:00-16:00

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem. Pasniedzēja Aija Prince. Dalības maksa

Jaunpils bibliotēka

26.02. 11:00-14:00

Frivolitē. Pasniedzēja Marika Rutkovska. Dalības maksa

Jaunpils. Amatu māja

12.03. 11:00-14:00

Rokdarbi. Dalības maksa

Jaunpils. Amatu māja

13.03.

Izbraukuma bibliotēka
~ 10:30 Leveste (pie veikala)
~ 10:50 Strutele (pie “Jaunsētām”)
~ 11:15 Saule (centrā)
~ 11:45 Jurģi (pie feldšerpunkta)
Informācijai un pasūtījumiem: tel. 63182195,
e-pasts: jaunpilsbiblioteka@inbox.lv

Leveste, Strutele,
Saule, Jurģi

17.03. 17:30-18:30

Konkurss skolēniem “Vai pazīsti putnus? “

Viesatu bibliotēka

Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai!
Iestāžu kontaktinformācija:
Jaunpils Amatu māja - 28301408
Jaunpils muzejs - 63162128, 20223423
Viesatu bibliotēka - 28352654		
Jaunpils kultūras nams - 29296334 		
Jaunpils pils – 26101458 		
Jaunpils vidusskola -26464378		

Jaunpils bibliotēka - 63182195
Viesatu kultūras nams – 28717075
Jaunpils “Rats” -29330697

Sabiedriskās aktivitātes un notikumi 2017. gadā
Pirms 425 gadiem (1592)

ɶɶ Uzsākta Jaunpils baznīcas celtniecība.

Pirms 280 gadiem (1737)

ɶɶ Struteles muižu nopērk Karls Gustavs
Bīrons, Krievijas faktiskā valdnieka
Ernsta Johana Bīrona vecākais brālis.

Pirms 230 gadiem (1787)

ɶɶ Jaunpils īpašnieka Georga Petera fon
der Rekes sieva Elīza fon der Reke
Berlīnē un Štetinā izdod darbu „Vēstījums par bēdīgi slaveno Kaljostro
uzturēšanos Jelgavā 1779. gadā
un turienes maģiskās darbības”.

Pirms 180 gadiem (1837)

ɶɶ Uzceltas Jaunpils vējdzirnavas.

Pirms 165 gadiem (1852)

ɶɶ Jaunpils muižā sāk darboties lineļļas
fabrika.

Pirms 115 gadiem (1902)

ɶɶ Tusnelde Felincere-Franka savā testamentā dod rīkojumu izgatavot Struteles baznīcai
krāsainus logu
gleznojumus.

Pirms 105 gadiem (1912)

ɶɶ Dibināta Remtes – Viesatu patērētāju
biedrība ar nosaukumu „Darba griba”.
ɶɶ Jaunpils pilī ierīkoja ūdensvadu.

Pirms 95 gadiem (1922)

ɶɶ 28. septembrī dibināta Struteles piensaimnieku sabiedrība „Vienība”.
ɶɶ Dibināta Viesatu piensaimnieku biedrība.
ɶɶ Dibināta Jaunpils – Remtes mednieku
biedrība “Ērglis”.
ɶɶ Nodibināta Valsts vaislas lopu audzētava.
ɶɶ Darbību uzsākusi Jaunpils pagasta
dzimtsarakstu nodaļa.

Pirms 90 gadiem (1927)

ɶɶ Pilī sāka darboties Valsts Jaunpils lopkopības skola.
ɶɶ 9. maijā dibināta Struteles un apkārtnes meliorācijas sabiedrība „Abava”.

Pirms 85 gadiem (1932)

ɶɶ 10. decembrī Jaunpils ieguva ciema
tiesības, kļūstot par vienīgo ciemu Tukuma apriņķī.

www.jaunpils.lv

Pirms 80 gadiem (1937)

ɶɶ 18. februārī dibināta Struteles lauksaimniecības biedrība.
ɶɶ Nospraustas Jaunpils ciema robežas.
ɶɶ Struteles pagasta padome nolemj
Struteles 6.-klasīgo pamatskolu nosaukt par „Krišjāņa Barona 6.-klasīgo
pamatskolu”.

Pirms 70 gadiem (1947)

ɶɶ 27. decembrī nodibināts kolhozs
“Dzirkstele”.

Pirms 40 gadiem (1977)

ɶɶ Struteles kolhozu „Cīņas gars” pievienoja Jaunpils lopkopības izmēģinājuma stacijai.

Pirms 35 gadiem (1982)

ɶɶ Dibināta Tukuma Dārzkopības biedrības Jaunpils nodaļa.

Pirms 30 gadiem (1987)

ɶɶ 14. jūnijā notika grupas Helsinki – 86
organizēta ziedu nolikšana Rīgā pie
Brīvības pieminekļa, pieminot 1941.
gada Latvijas pilsoņu deportācijas
upurus.

februāris 2017
ɶɶ 23. augustā Latvijas cilvēktiesību aizstāvju grupa Helsinki – 86 organizēja
manifestāciju un ziedu nolikšanu pie
Brīvības pieminekļa, pieminot 1939.
gadā noslēgtā Molotova-Ribentropa
pakta upurus. Virknei protestu organizētāju tika atņemta PSRS pilsonība
un viņi tika izraidīti no valsts.

Pirms 25 gadiem (1992)

ɶɶ Zemessardzes paspārnē tika izveidota
Jaunpils zemessardzes jaunatnes organizācija.
ɶɶ Aprīlī nodibināta organizācijas „Glābiet bērnus” Jaunpils nodaļa. Pastāvējusi līdz 2008. gadam.

Pirms 20 gadiem (1997)

ɶɶ 1. jūlijā nodibināta bezpeļņas organizācija Jaunpils pagasta pašvaldības uzņēmums „Jaunpils siltums”.
ɶɶ Novembrī apstiprināts līgums starp
VLIS „Jaunpils” un Jaunpils pagasta padomi par kultūras pieminekļa
„Jaunpils pils” nodošanu lietošanā un
materiālajā atbildībā pašvaldībai.

Pirms 15 gadiem (2002)

ɶɶ 30. janvārī nodibināts izglītības un informācijas centrs “Rats”.
ɶɶ 18. maijā Jaunpilī notiek Dziesmu diena.
ɶɶ 14. jūnijā Jaunpils baznīcā notika
svētbrīdis, kura laikā atklāja piemiņas zīmi četru pagastu – Annenieku,
Bikstu, Zebrenes un Jaunpils 1941. un
1949. gada represētajiem.
ɶɶ 5. oktobrī Jaunpils pagasta centrā tika
atklāta tēlnieka Gļeba Panteļejeva
skulptūra.
ɶɶ 19. oktobrī bijušā bērnudārza telpās
Levestē atklāts nevalstiskās organizā-

SKOLAS ZIŅAS/INFORMĀCIJA
cijas „Levestes spicie” bērnu un jauniešu centrs.
ɶɶ 22. novembrī pārtraukta darbība Latvijas Krājbankas Jaunpils klientu apkalpošanas centrā „Ezermājā”.

Pirms 10 gadiem (2007)

ɶɶ 20. martā Struteles pasta nodaļa tika
pievienota Jaunpils pasta nodaļai.
ɶɶ 22. martā Jurģu pasta nodaļa tika pievienota Jaunpils pasta nodaļai.
ɶɶ 8. septembrī Jaunpils pagasta ļaudis
pirmo reizi svinēja pagasta svētkus.
ɶɶ 11. decembrī Ministru kabinets izdarīja grozījumus vietējo pašvaldību
administratīvi teritoriālajā iedalījumā,
izveidojot Jaunpils novadu, kuru veido
Jaunpils un Viesatu pagasti.
ɶɶ SIA „Marels” apkārt Jaunpils pilij ierok ūdens notekcaurules.
ɶɶ SIA „CVS” izbūvē apgaismotu gājēju
celiņu no krustojuma līdz pienotavai.

Pirms 5 gadiem (2012)

ɶɶ 8. jūnijā nodibināts novusa klubs
“Jaunpils”. Vadītājs Ēriks Strautiņš.
ɶɶ 21.-27. jūlijā Jaunpils kļuva par pasaules Ņūkāslu (Newcastle) alianses
dalībnieci.
ɶɶ 10. oktobrī atklāj Jaunpils pienotavas
jaunās ražotnes 1. kārtu.
ɶɶ 27. oktobrī pirmo reizi notiek Latvijas
Piļu un muižu asociācijas rīkotais pasākums “Leģendu nakts”.
ɶɶ Lopkopības izmēģinājuma stacijā
“Jaunpils” atklāj pirmo modernizēto
kūti 504 govīm.
ɶɶ Plašāku informāciju par minētajiem
notikumiem var iegūt Jaunpils muzejā
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un
Zinta Arika

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…
31. janvārī “Rata” mājīgajā virtuvītē Sandras Zariņas vadībā tika gatavotas uzkodas pie
vīna, kuras tad nu uzkodām pie vīnu degustācijas. Šo pasākumu organizēja “Rats” kopīgi
ar Dārzkopju un Pensionāru biedrību . Atsaucība bija laba!
25. februārī plkst. 14:00 Bikstu kultūras namā draudzības pasākums, izbraucam pllkst.
13:30. Pieteikties līdz 21. februārim.
17. martā plkst. 16:00 Viesatu kultūras namā organizējam starppagastu draudzības vakaru “Ar smaidu par nodzīvotiem gadiem”. Pieteikšanās pie koordinātoriem, samaksājot 2
EUR . Ar transportu tiks nodrošināti, ja būs pieteikumi. Pasākumu kuplinās “Suitu sievas”.
29. martā plkst. 13:00 biedrības kopsapulce “Rata” telpās. Darba kārtībā : iepazīšanās
ar gada bilanci un tās pieņemšana; dažādi jautājumi . Būs nodrošināts transports turp un
atpakaļ. Pieteikties pie koordinātoriem, par tā nepieciešamību.
Turpinām makulatūras pieņemšanu trešdienās no plkst.10:00- 12:00 dežūru laikā pensionāru telpās “Jaunkalnos”.
Informāciju sagatavoja Austra Sipeniece

www.jaunpils.lv
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Tiek dibināta biedrība
ar mērķi atbalstīt
Jaunpils
novada mājražotājus,
māksliniekus,
amatniekus
11.februārī “Rats” telpās tika gaidīti jauni
un esoši dalībnieki, kuri rada, vēlās radīt,
vai vienkārši vēlas atbalstīt vietējos radītājus.
Biedrības mērķis ir atbalstīt biedrus ar
konsultācijām, apmācībām, piesaistot līdzekļus kopīgam tirgus aprīkojumam, veidojot reklāmas materiālus.
Kopš decembra notika jau divi tirdziņi
un turpmāk tie tiek plānoti regulāri, katra mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā
(aprīlī 15. un 29.aprīlī.).
Ceram, ka kopīga darbošanās iedrošinās
vēl vairāk vietējos iedzīvotājus radīt un nekautrējoties piedāvāt saradīto citiem.
Tirdziņā var iegādāties ābolus, sieru,
gaļu, medu, maizi, konservējumus, kaimiņciemu kūpinātas zivis, vīnu, dziju, zeķes,
pirts piederumus, kartiņas.
Laipni gaidīti tirgotāji, piesakoties pa tālruni 26554810.
Renāte Zīverte
Biedrības “Rats” brīvprātīgā

Par Iekšlietu
ministrijas piemiņas
zīmēm
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoriem
Piemiņas zīmi var saņemt Latvijā dzīvojoša persona, kas piedalījusies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanā. Apbalvošanai personu var
izvirzīt arī pēc nāves, piemiņas zīmi šajā
gadījumā saņems ģimene.
Apliecinājuma- Iesniegumu veidlapas
ir pieejamas Iekšlietu ministrijas mājas
lapā www.iem.gov.lv un Jaunpils novada
domes klientu apkalpošanas centrā.
Lūdzam personām, kuras vēlas saņemt
piemiņas zīmes, Apliecinājuma – Iesnieguma veidlapas atsūtīt Jaunpils novada domei vai Viesatu pagasta pārvaldei.
Veidlapas varat aizpildīt arī Jaunpils novada domes klientu apkalpošanas centrā
vai Viesatu pagasta pārvaldē līdz 2017.
gada 1. maijam.
Sīkāka informācija pa tālr. 63180999
vai 63107068
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Saspēle
„Jaunpils spēļu pēcpusdiena” ir biedrības „Dzīves un
veselības skola dabā” projekta „Saspēle” aktivitāte, kas
norisinās, pateicoties Jaunpils novada biedrību projektu
konkursam „Darām paši”.
Paši esam lieli spēļu cienītāji un šoreiz gribējām savā
pulciņā ieraut vēl kādu azartisku spēlēt gribētāju, kas
mums lieliski izdevies. Aiz muguras jau četras spēļu
pēcpusdienas un tikpat vēl priekšā. Katrā reizē ir vismaz
10 dažādas spēles, kā piemēram – Uno, Carcassone, Saboteur, Ice cool, Scrabble, Alias, Latvija, Dixit, Cocroach
poker, Quoridor un citas, kuras iespējams iemācīties vai
vienkārši uzspēlēt ar citiem dalībniekiem. Katrā spēļu
pēcpusdienā norisinās spēļu turnīri, kuros ir iespējams
iegūt spēļu veikala Brain games sarūpētās balvas.
Paralēli spēļu spēlēšanai norisinās radošā spēļu darbnīca, kurā ikviens var izgatavot paša veidotu un izdomātu spēli.
Vidējais spēlētāju skaits katrā spēļu pēcpusdienā ir no
Spēļu pēcpusdiena “Ratā”
15 – 35 dalībniekiem. Vecuma ierobežojuma nav, jo spēles ir ģimenes lieta, kurā iesaistās kā bērni, tā mammas
un vecmammas. Galda spēles ir lielisks veids, kā kopā
pavadīt laiku.
Spēļu pēcpusdienas norisnās „Rats” telpās, ikviens
ir aicināts piedalīties, lai iegūtu jaunus spēļu draugus,
iemācītos arvien jaunas spēles un pavadītu interesantas
un aizraujošas sestdienas. Nākamā spēļu pēcpusdiena
18. Februārī, kad par čempiona titulu cīnīsimies spēlēs
„Love Letter” un „Scrabble”.
Līdz šim notikušie spēļu čempionāti un to uzvarētāji:
Alias - Gunita Freimane
Uno - Agneta Anuškova
Latvija - Komada „Memmīši”
Saboteur - Agneta Anuškova
Ice Cool - Demija Riekstiņa
Dixit - Ketija Keita Krastiņa
Quoridor - Arta Blumberga
Arta Berezovska Radošās nodarbības-pašu veidotas spēles

Jaunpilī viesojas LBL2 basketbols
Februāra pirmajā nedēļas nogalē Jaunpilī notika
vēl nebijis pasākums – tika aizvadīta Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas spēle starp Biznesa augstskolas
«Turība» basketbolistiem un mūsu seniem draugiem
no Saldus. Lai arī laukumā dominēja jaunpilnieka
Riharda Adiņa pārstāvētie studenti, tomēr mēs BK
JAUNPILS, kā šīs spēles organizatori, vēlamies pateikties abām komandām, spēlētājiem, treneriem,
LBS pārstāvjiem un tiesnešiem par to, ka ļāva mums
sarīkot šo pasākumu.
Mēs noteikti pie sasniegtā neapstāsimies un iesim
tālāk. Liels paldies arī sanākušajiem jaunpilniekiem,
kuriem bija iespēja vērot šī brīža vienu no talantīgākajiem Jaunpils basketbolistiem – R.Adiņu. Savukārt
vēl vienam jaunajam censonim – Marekam Doroškevicam mēs novēlam ātru atveseļošanos.
Rakstu sagatavoja BK JAUNPILS preses sekretārs
Ģ. Pommers.
Foto: Mārtiņš Barons

www.jaunpils.lv
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Jaunpils Reģionālās attīstības centrā “Rats” jau otro gadu
mājo „Animācijas studija”, kuru vada –vienmēr smaidīgā
un radošā pasniedzēja Arta Berezovska

Apliecību par aktīvu piedalīšanos animācijas studijā saņem
Patrīcija Andersone

Jaunieši un bērni nodarbībās veido animācijas dažādās tehnikās ar interesantām
melodijām un jautriem, pašu veidotiem
stāstiem. Tas ir interesants veids, kā bērni
un jaunieši var pavadīt savu brīvo laiku
lietderīgi, turklāt apgūt dažādas prasmes,
iemācoties izmantot visas iespējas, ko šodien sniedz mūsdienu tehnoloģijas. Veidojot animācijas jaunieši attīsta radošo
domāšanu, mācās būt pacietīgi, paši organizēt savu darbu un -lai izveidotu filmiņu
–pacietība un uzmanība ir tās īpašības, bez
kurām nu nekādi neiztikt!

Annijas Rasas veidotā animācija par kaķīšiem

Animācijas tehnikas ir daudz un dažādas, zīmētas, veidotas no plastilīna, kustīgi
priekšmeti, piemēram kastaņi, zīmuļi un
beidzot ar trīs dimensiju pilnmetrāžas kino.
Pirmajā sezonā jaunieši apguva analogās
animācijas pamatus un tās izveidi divās dimensijās.
4.februārī visi interesenti klātienē varēja
iepazīties ar jaunāko animāciju filmu veidotāja veikumu. Jaunpils jauniešu un bērnu
veikums pārsteidz gan ar radošumu, gan ar
izdomu, gan asprātību. Jaunie “animatori”
ne tikai filmiņas prot gatavot, bet arī gardas

picas izcept. Jaunieši bija padomājuši arī
par īsta kino atmosfēru, katram tika sagatavota pokorna turziņa.
Atgādinām, ka animācijas studija darbojas “Ratā” pirmdienās plkst.15:15, un, ja arī
jūsu bērns vēlas piedalīties, laipni lūgti! Papildus informācija: Arta tel. 29873001
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko
attiecību vadītāja
Foto: B. Rasa

Lepojamies! Jaunpils ļaudis par dalību barikādēs
saņem Pateicības rakstus
26.janvārī Tukuma novada Domē svinīgi tika pasniegti Pateicības raksti mūsu novadniekiem Raivo
Altenburgam, Aivaram Šāginam un Dacei Adiņai1991. gada atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pasākumu dalībniekiem. Svinīgajā brīdī klāt
bija arī Jaunpils muzeja vadītāja Ligija Rutka.
Uz pasākumu tika aicināti tie barikāžu dalībnieki
no Jaunpils, Tukuma un Engures novadiem, kuri
līdz šim vēl nebija saņēmuši piemiņas zīmes un
kuri pērn atsaucās aicinājumam uzrakstīt iesniegumu par savu dalību 1991.gada barikāžu notikumos.
Pieminot 1991.gada notikumus, klātesošos uzrunāja Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks
Lukmans, 1991.gada barikāžu muzeja direktors
Renārs Zaļais un Saeimas deputāts Juris Vectirāns.
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma
nodaļas vadītāja Barikāžu dalībnieku kopbilde Tukuma novada Domē 26.01.2017.

www.jaunpils.lv
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Lepojamies! Brīvdienu māja “Bramaņi” saņem vides
kvalitātes zīmi “Zaļais sertifākts”
Vakar, 12. janvārī Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Vides ministrs
Kaspars Gerhards pasniedza vides kvalitātes zīmi “Zaļais sertikārs” 35 lauku tūrisma
saimniekiem,starp kuriem ir “Bramaņu”
saimnieks Vairis Štolcers. Vides kvaitātes
zīme tiek pasniegta tām saimniecībām, kas
strādā videi un cilvēka veselībai draudzīgā veidā, piedāvājot klientiem kvalitatīvu
lauku tūrisma produktu. Pasākums notika
Rīgas pilī. Vēlam veiksmīgu jauno tūrisma
sezonu gan “Bramaņu” saimniekam Vairim, gan visiem Jaunpils novada tūrisma
uzņēmējiem!
Foto: Juris Smaļinskis
Baiba Rasa
Jaunpils novada Domes
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja

Vides ministrs Kaspars Gerhards, “Bramaņu” saimnieks Vairis Štolcers, Valsts prezidents Raimonds
Vējonis Rīgas pilī 12.01.2017.

Jaunpils “Ratam” griežoties jau 15.gadu
Janvāris ir laiks, kad labo darbu veicēji atskatās uz padarīto un
kaļ plānus nākošajam gadam. Šajā tikšanās reizē biedrību vadītāji
un pārstāvji atskatījās uz paveiktajiem darbiem 2016.gadā kā arī
dalījās ar nākotnes iecerēm.
Ar pieredzi Ināras un Borisa Teterevu fonda projektu realizācijā dalījās biedrības “7 balles” vadītāja Anete Krūmiņa, savukārt
biedrības “Dzīpars” vadītāja Velga Pavlovska pastāstīja, kā veicās ar
Valsts Kultūrkapitāla fonda un LEADER projektu realizāciju.
Nodarbinātības valsts aģentūras Tukuma darbinieces iepazīstināja un iedrošināja biedrības sadarboties, lai veicinātu nodarbinātību. Šogad biedrības un nodibinājumi ir aicināti iesaistīt jauniešus darbā sabiedrības labā, piedaloties pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”, kas tiek īstenots
Eiropas Savienības projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros. Veidot
darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums (izņemot politiskās partijas), kas
sociāli nozīmīgu darbību veic tādās jomās kā labdarības projekti,
sociālā aprūpe, lauksaimniecība, māksla, kultūra, izglītība, ēdināšana, sporta pasākumi, administratīvais darbs un citas.
Jaunietis, piedaloties pasākumā, no NVA saņems ikmēneša stipendiju 90 eiro apmērā (saglabājot bezdarbnieka pabalstu) proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām un būs apdrošināts pret nelaimes gadījumiem. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā
jaunietim jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk kā 4 stundas un
ne vairāk kā 8 stundas dienā. Jaunieša iesaistes ilgums pasākumā
– līdz 6 mēnešiem, atkārtota iesaiste iespējama ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.
Detalizētāka informācija par Jauniešu garantijas pasākumu
“Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” izlasāma NVA mājaslapā.
Biedrību vadītājus informēja arī par nodarbinātības pasākumu
“Pasākums noteiktām personu grupām”, kur darba devējs var būt
arī biedrība. Pasākuma mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana
valsts līdzfinansētās darba vietās. NVA darba devējam nodrošina

Paldies vārdus biedrībām par ieguldījumu novada izaugsmē, teic Jaunpils
novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere

dažādu finanšu atbalstu pasākuma īstenošanai. Finanšu atbalstu
bezdarbnieku nodarbināšanai nodrošina 12 - 24 mēnešus. Papildu
informāciju par pasākuma organizēšanu un prasībām pretendentiem var saņemt NVA filiālēs.
Par Latvijas simtgades svinību plānošanu un pasākumiem, informēja simtgades koordinatore Jaunpils novadā Baiba Rasa. Biedrības ir aicinātas piedalīties pasākuma plāna izstrādē, kā arī organizēšanā. Tā kā simtgades svinību mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības valstgribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi,
veicinot pašorganizējošus procesus un sabiedrību, tad biedrībām
ir būtiska loma svinību organizēšanā. Simtgades svinību pasākumu kopuma plāns Jaunpils novadā ir atvērts, ikviens interesents ir
aicināts pievienoties.
Jaunpils novada projektu konkursa “Darām paši “ vērtēšanas
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Jaunie ģitāristi: Ralfs Andersons, Linda Grāvīte, Ketija Keita Krastiņa,
Patrīcija Andersone un Roberts Muško.

komisijas locekle Dzidra Krastiņa atzīmēja būtiskākās atziņas par
izvērtējamo, perspektīvām, kā arī informēja par 2017. gada prioritātēm. Šī gada prioritātes ir pasākumi, kas saistīti ar Latvijas valsts
simtgades svinībām, kā arī 4. Jaunpils novada iedzīvotāju forumā
pausto ideju realizācija. Uzsvars vietējā projekta konkursā tiek
likts uz vietējo iedzīvotāju iesaisti sabiedriskajos procesos, darboties kopā un uzlabojot savas dzīves kvalitāti Jaunpils novadā.
Vija Zīverte konkursa “Darām paši” dvēsele, informēja par LEADER projektu konkursa 3.kārtu, novada biedrību plāniem un
dalību tajā.
Par atbalstu un sadarbību biedrību vadītājiem paldies teica Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, uzsverot katras
biedrības sniegumu novada attīstībā, izaugsmē un sabiedrības iesaistē. Jaunpils var lepoties ar aktīviem, atbildīgiem un darboties
gribošiem cilvēkiem.
Tieši Reģionālās attīstības centrs “Rats”, Vijas Zīvertes vadībā, ir
tas ģenerators, kas dzen virzīties uz priekšu aizvien kvalitatīvāk un

radošāk. Par to pārliecinājāmies, vērojot jauno ģitāristu koncertu.
Jaunieši “Ratā” apgūst ne tikai ģitārspēli, bet arī animāciju, angļu valodu, piedalās spēļu pēcpusdienās u.c. Šobrīd angļu valodu
mācās divas grupas, notiek personīgās izaugsmes kursi, joga, tiek
rīkoti dažādi semināri un kursi. Pateicoties projekta “Gudrais laucinieks” realizācijai, Jaunpilī attīstītās mājražotāju kustība “Radīts
Jaunpilī”, tiek organizēti pašmāju darinājumu tirdziņi.
Vija Zīverte biedrības vārdā pateicās Jaunpils novada Domei un
personīgi Ligitai Ginterei par atbalstu un sadarbību.
“Rats” ir kā mazā gaismas pils, tāpēc vēl visu janvāri -kopā uzgavilējam, sūtam vissirsnīgākos apsveikumus un laba vēlējumus vadītājai Vijai Zīvertei “Rata” 15. dzimšanas dienā! Lai “Rats” turpina
griezties!
Baiba Rasa
Jaunpils novada Domes
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: B. Rasa

Gatavojoties Latvijas simtagdes svinībām,
aicinām iesaistītes!
Aicinām Jaunpils
novada iedzīvotājus
iesaistīties Latvijas
simtgades pasākumu
plānošanā, kuru norise sākas jau 2017.
gadā! Ja Tev ir ideja,
ko dāvināt Latvijai,
neturi to pūrā-zvani,
raksti, nāc ciemos uz
Jaunpils novada Domes sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļu.
Plānosim un svinēsim svētkus kopā!
Tev noteikti ir ideja, kā “iedzīvināt” ideju ES RADU LATVIJU ES DARU LATVIJU-Jaunpils novadu
Kādu? Bagātāku, mīļāku, gudrāku, skaļāku, iedvesmojošāku,
draudzīgāku, sakoptāku, sportiskāku, radošāku, krāsaināku, aktīvāku...Simtgades pasākumu plānu izstrādājam mēs paši, tam nav
nedz ierobežojumu saturā, nedz formā...

Atgādinām, ka Simtgades svinību mērķi ir: stiprināt valstsgribas
un piederības sajūtu, veicināt iniciatīvu un pašorganizēšanos dažādās sabiedrības grupās un veicināt sadarbību sadarbību.
Simtgades programmas lielie virzieni:
1. Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes: aicina izzināt savas dzimtas
vēsturi un vienlaikus celt godā spilgtas personības
2.Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi: veltīts 3 laika dimensijām,
aicinot atskatīties uz valsts tapšanas ceļiem
3. Latvijas draugi un kaimiņi
4. Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana
5.Latvijas dzimšanas diena un dāvanu pasniegšana

www.jaunpils.lv

Svētkus plānot un svinēt kopā aicina,
Baiba Rasa
Jaunpils novada Domes
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
baiba.rasa@jaunpils.lv, 20204694

14. Jaunpils vēstis

februāris 2017

Galvenais šajā pasaulē nav tas, kur mēs
atrodamies, bet gan tas, kurp virzāmies.
/Olivers Vendels Holmss/

Gaišas domas un stipru veselību
februāra jubilāriem vēl Jaunpils
novada Dome, īpaši nozīmīgās
jubilejās suminām:
Gunti Veinbergu, Mārīti Kabaku,
Rutu Liepu, Valentīnu Loginu,
Oļegu Metlu, Vladimiru Volkauskaiti,
Vizmu Aguli, Ņinu Bondari,
Brigitu Kalpu, Ritu Mucenieci,
Vilmāru Ozolu, Austru Ķiņķeri,
Emīliju Ņikiforovu, Ojāru Pētersonu,
Valdu Siliņu, Valeriju Sprūdi,
Leontiju Valaini, Tamāru Darģeli,
Kārli Pūguli!

Aicinām uz “Zemnieku un
uzņēmēju balli 2017”

“Kā eņģelītis balts
Mazs bērniņš piedzimis
Un laimes krekliņā
Ir mājās ienācis.
(..)
/L. Kokle-Līviņa/

Viesatu kultūras namā 24.martā plkst.18:00
Ielūgumi Jūsu pasta kastītēs nonāks tuvākajā laikā,
informācija: Baiba Rasa tel. 20204694

Sveicam vecākus ar dēliņu Gustava un
Artūra Markusa piedzimšanu!
Informācija iedzīvotājiem
Pārcelti Būvvaldes vadītāja Edmunda Samušenoka
pieņemšanas laiki:
Februārī:
No 15.02.2017 uz 22.02.2017
Martā:
No 15.03.2017. uz 29.03.2017.
JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 14.02.2017.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

CIEN. JAUNPILS NOVADA UZŅĒMĒJI UN ZEMNIEKI!

Pateicība

Izsakām pateicību SIA “Mans Pavards” personīgi Lienei Didrihsonei
par atbalstu Ziemassvētku labdarības pasākumu organizēšanā.
Jaunpils novada Domes Sociālais dienests

LĪDZJŪTĪBAS
Cik grūti noticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt,
Un tavu smaidu, vienkāršu un siltu,
Mums vajadzēs tik sirdī saglabāt.
(I. Mežnora)

Jaunpils novada Dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem, no
Skaidrītes Siliņas un
Jāņa Aguļa uz mūžu atvadoties.

www.jaunpils.lv

