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2017. gada novembris
Esam aizvadījuši īpašu nedēļu. Ne
tikai ar to, ka pie krūtīm nēsājam sarkanbaltsarkano lentīti, bet īpašu, jo novērtējam to, kas mums dots. Dieva visskaistākā zeme Latvija un draugi. Valsts
svētku nedēļā mēs atzīmējam Solidaritātes dienas Jaunpilī un mums ir patiess
gods, ka svētku reizē ar mums kopā bija
mūsu sadraudzības pašvaldību vadītāji
no saulainās zemes Moldovas.
Atbalstot savu valsti, priecājoties par
novada darbīgajiem un godprātīgajiem
cilvēkiem, celsim saulītē labo gan iekdienā gan svētkos, godāsim pozitīvi
noskaņotus, radošus, vienkārši izcilus
cilvēkus, kuri likuši savu artavu novada attīstībā. Jaunpils novada ļaudis ir
Latvijas spēks. Paldies par Jūsu ticību
valsts rītdienai, par ticību savai nākotnei šajā zemē. Paldies visiem, kas tic un
strādā.
Ligita Gintere

Austra Sipeniece Goda novadnieks
Kolēģi un līdzcilvēki par viņu teic-mūsu
novada lepnums. Var droši sacīt, bez viņas
līdzdalības nenotiek neviens pasākums novadā.
Aktīvu dalību viņa veic Jaunpils iedzīvotāju Forumos un Dārzkopības biedrībā.
Daudzus gadus piedalās „Rata” organizētajās mācībās un pasākumos, sekmīgi darbojas „Radīts Jaunpilī” aktivitātēs. Viņas

vadībā rosīgi darbojas mūsu Pensionāru
Biedrība „Jaunpils”. Regulāri notiek draudzības vakari ciemojoties pie citu novadu
pensionāru biedrībām, braucam dažādās
tuvās un tālākās ekskursijās un piedalāmies
novada rīkotajās aktivitātēs. Katru gadu
ir ideju un enerģijas pārpilna, nepagurusi raksta dažādus projektus, kuros aktīvi
piedalāmies. Šogad „Darām paši” projekta
ietvaros notika noderīgas nodarbības mūžizglītības lekcijas. Ikkgadu viņa mūs pulcina uz vingrošanas nodarbībām, kā arī organizē pensionāru apaļo jubileju godināšanu
Jaunā gada pasākumā. Viņa ir galvenais
ideju ģenerators mūsu rīkotajā gada ballē,
kurā uzņemam draugus pie sevis.
Uzskaitīt viņas paveikto nav iespējams.
Minētais ir tikai neliela daļa no A realizētajām idejām un ieguldītā darba. Iemantojusi līdzcilvēku atzinību,cieņu un mīlestību.
Viņas vadībā pensionāru biedrība dzīvo
aktīvu dzīvi un tāpēc ar lepnumu izvirzām
viņu Jaunpils novada Domes apbalvojuma
saņemšanai.

www.jaunpils.lv

Lāsma Pommere 1. pakāpes goda raksts
Par pašaizliedzīgu darbu kultūrā un
Jaunpils novada popularizēšanu
Mūzika, notis un sirdsdegsme… Jaunpils
kori vada jau 11. sezonu. Mācījusies pie
Dziesmu svētku virsdiriģenta Romāna Vanaga Mūzikas akadēmijā. Maģistra darba
eksāmenu ar labiem rezultātiem parādīja
žūrijai Jaunpils pilī, sagatavojot īpašu progturpinājums 2.lpp.

2. Jaunpils vēstis
turpinājums no 1.lpp.

rammu Jaunpils korim.
Jau ar pirmo darbības gadu viņa iedvesmoja kora dalībniekus, radīja pārliecību,
ka viņi var vairāk. Un tā, visus šos desmit
gadus koris skatēs ieguvis tikai pirmās pakāpes.
Diriģente vienmēr izdomā kādu odziņu
ar ko pārsteigt žūriju: - vai tas ir solists,
īpašs pavadījums vai vesela mūziķu grupa,
kas piedalījās šā gada pavasara skatē, un
dziesma „Lec, saulīte!” skanēja fantastiski.
Arī žūrijas vērtējums bija augstākais.
Katru sezonu viņa organizē sadziedāšanos ar dažādu novadu koriem gan Jaunpilī,
gan citos novados, tādējādi veicinot kora
izaugsmi un profesionalitāti.
Sākoties sezonai, vienmēr jau laicīgi ir izdomājusi darbības plānu visam gadam, par
ko savlaicīgi informē gan koristus, gan kultūras vadību, jo strādājot ar koriem Rīgā,
Skultē un Babītes mūzikas skolā, plānošana
ir ļoti nozīmīga.
Viņa ir viena no tiem kolektīva vadītājiem, kurai vienmēr ir idejas pasākumiem
un koncertprogrammām. Visiem atmiņā
palikusi grandiozā Butāna mūzikas programma. Ar īpaši iestudētu Ziemassvētku
programmu koris piedalījās kruīza braucienā uz Stokholmu un Vāciju, popularizējot
Jaunpils novadu un latviešu tautas dziesmu.
Šovasar koris piedalījās Jāzepa Vītola Mūzikas dienās Gaujienā. Un neiztrūkstoši Jaunpils koris piedalījies visos Latvijas dziesmu
svētkos. Šajā sezonā viņa gatavo kori pārbaudes skatēm un Simtgades Dziesmu un
deju svētkiem 2018.gada vasarā.
Viņa ir uzticama, draudzīga, radoša, zina
savu darbības mērķi un uz to virza un gatavo arī kolektīvu.

Liene Didrihsone 1. pakāpes goda
raksts Par veiksmīgu uzņēmējdarbību,
aktivitāti sabiedriskajā dzīvē un atsaucību
“Mans pavards” īpašniece
Mūsu Jaunpils iedzīvotāja, dzimusi, uzaugusi, Jurģos,, gājusi Jaunpils vidusskolā.

AKTUALITĀTES
Absolvējusi Kultūras darbinieku tehnikumu un atgriezusies dzimtajā Jaunpilī. Strādājusi Jaunpils LIS ēdināšanas nozarē, gan
kantorī.
Savu biznesu uzsāka kafejnīcu Pilī
“Pilskungs” un 2011. gadā Jaunpils pasta
ēkā atvēra savu ziedu un dāvanu veikalu.
Tas bija viņas sapnis, lai mūsu iedzīvotājiem būtu vienmēr pieejami svaigi ziedi,
dārza preces un floristikas materiāli. Viņa
neatsaka nevienam ne skumjos,ne priecīgos brīžos, dekorē telpas pasākumiem,
veido kāzu pušķus, dekorē mašīnas utml.
Katram pircējam sniedz padomu par ziedu
kopšanu un dārza darbiem.
Šo gadu laikā ir ņēmusi aktīvu dalību novada pasākumos, sponsorējot ar ziediem
un sarūpējot dāvanas ar noderīgām dārza
precēm. Mazpulcēnus apgādājusi ar dažādām sēklām.
Aktīva, piedalās kultūras pasākumos,
daudzus gadus dziedot ansamblī “Pīlādzītis”. Viņa ir laba sieva savam vīram, mīloša
un gādīga māte saviem 3 bērniem Ingai,
Dinai un Arvim. Mīļi rūpējas par 5 mazbērniem.
Ar prieku darbojas ap māju, kas ir ieskauta ar skaistām puķu dobēm. Radošs cilvēks,
kas visu laiku mācās ko jaunu, viņai ir lieli
skaisti mērķi, kurus vēl vēlas sasniegt.
Viņa ir absolūta Jaunpils patriote un ļoti
mīl savu dzimto vietu. Un vienmēr un visiem cenšas palīdzēt un ir pretīmnākoša,
cik vien ir viņas spēkos.

Baiba Grāvīte 1. pakāpes goda raksts
Par profesionālu amata pienākumu veikšanu un Jaunpils novada popularizēšanu
Ilggadējs darbs un sasniegumi Jaunpils
pienotavas vārda popularizēšanā. Pienotava ir kā otrās mājas, jo darbu viņa šeit sāka
jau 2003. gadā. Viņa ir sirds cilvēks, gluži kā
bērns- gaišs un patiess. Viss, ko dara, tiek
radīts ar sirds pieskārienu. Kolektīvā viņa ir
allaž smaidīga, labsirdīga un vienmēr pozitīva. Viņa ir cilvēks uzņēmumā, kas rada
jaunus produktus un jaunas garšas un vienmēr tiecās pretī izvirzītajiem mērķiem.
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Lai arī ir speciālists savā jomā, viņa regulāri apmeklē pārtikas izstādes gan Latvijā,
gan ārpus tās.
Kā lielākie darba augļi ir apbalvojumi dažādās pārtikas izstādēs. Pēdējā no tām iegūta zelta medaļas izstādē “Rīga Food 2017”
produktam “Jaunpils krējums ZELTA 20%
par izcilu kvalitāti”
Tā kā ikdienas steigā bieži vien aizmirsts
pateikt paldies, tad šodien kolēģi un līdzcilvēki saka, paldies, ka tu mums esi!

Tamāra Juzupa 1. pakāpes goda raksts
par ilggadīgiem ieguldījumiem izglītībā
un profesionālu amata pienākumu veikšanu
Viņa ir sākumskolas skolotāja un 3. klases audzinātāja, Jaunpils vidusskolā strādā
jau 40 darba gadu. Ilgus gadus skolotāja
vada skatuves runas pulciņu “Mana valodiņa”, sākumskolas metodiskās komisijas
darbu, ir Jaunpils vidusskolas arodbiedrības pirmorganizācijas priekšsēdētāja un
LIZDA Tukuma starpnovadu arodorganizācijas valdes locekle.
Atbildīgi veic savus tiešos darba pienākumus, sadarbojas ar audzināmās klases
skolēnu vecākiem, organizē kopīgus pasākumus, iesaista pasākumos skolā un pagastā, dažādos konkursos. Regulāri kopā ar
audzināmo klasi apmeklē muzejus, teātra
izrādes, izstādes, brauc ekskursijās un iet
pārgājienos.
Katru mācību gadu skolotāja gatavo audzēkņus olimpiādēm, konkursiem un sākumskolas skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu lasījumiem, gūstot labus rezultātus.
Ikdienas darbā vienmēr ir dzīvespriecīga, optimistiska, ar labu humora izjūtu.
Būdama Jaunpils vidusskolas arodbiedrības
pirmorganizācijas priekšsēdētāja, sadarbojas ar skolas vadību, atbalsta dažādu pasākumu organizēšanu skolas darbiniekiem,
iesaistās LIZDA organizētajās aktivitātēs
un atbildīgi veic LIZDA Tukuma starpnovadu arodorganizācijas valdes locekles pienākumus.
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Aigars Mizga 1. pakāpes goda raksts
Par veiksmīgu uzņēmējdarbību un Jaunpils novada popularizēšanu
Piedzimis un uzaudzis Jaunpilī, beidzis
Jaunpils vidusskolu. Kopā ar dzīvesbiedri
Inetu, skaisti iekopis un uztur kārtībā savu
senču māju “Odiņus”. Turpat arī strādā savā
privātuzņēmumā, kas nodarbojas ar autoservisa pakalpojumu sniegšanu.
Viņš ir viens no tiem labajiem cilvēkiem,
kas nekad neatteiks palīdzību- vai tas būs
saistīts ar automašīnu, vai kāds būs iestidzis kādā neizbraucamā dubļu bedrē, vai
atdūries sniega kupenā. Darba rūķis savā
profesijā. Savas zināšanas un padomu viņš
dāsni sniedz arī praktikantiem un neliedz
padomu nevienam, kas vēršas pēc palīdzības. Sirdslieta un hobijs vienlaicīgi, kurā
iesaistīta arī ģimene un draugi, ir saistīts
ar auto- Trofi reids- braukšana ar džipiem
pa bezceļiem. Ar šo hobiju viņš Jaunpils
vārdu ir iznesis arī ārpus Latvijas robežām,
uzvaras lauri plūkti ne tikai Latvijā, bet arī
kaimiņvalstīs – Igaunijā, Lietuvā un Krievijā. 2009. gadā tika piešķirta “Autosporta
meistara klase”.
Viņam ir kupla ģimene. Viņš savai dzīvesbiedrei Inetai ir palīdzējis izaudzināt un
izskolot trīs bērnus - Ģirtu, Druvi un Sigitu.
Dodot savu gudrību, dāsnumu un mīļumu,
viņš viņiem ir īsta tēva un vīrieša paraugs
un ļoti mīļš saviem 4 mazbērniem.

Aina Mazberga 1. pakāpes goda rakstu

AKTUALITĀTES
Par priekšzīmīgu un profesionālu amata
pienākumu veikšanu
Jaunpils pastā strādā jau kopš 2001.gada.
Savus darbus veic rūpīgi, ar lielu atbildības
sajūtu. Ne tikai kolēģi, bet pasta klienti un
līdzcilvēki par viņu saka- čakla kā bitīte.
Gaidīta ik vienā Jaunpils centra dzīvoklī,
mājā vai uzņēmumā, piegādājot pensijas,
vēstules, paciņas, preses izdevumus, pat
pārtiku no veikala un zāles no aptiekas. Sarunās ar klientiem vienmēr laipna un smaidīga, izpalīdzīga.
Izaudzinājusi meitu un divus dēlus, un
nu jau priecājas par septiņiem mazbērniem. Aktīva sabiedriskajā dzīvē, apmeklējot dažādus pasākumus. Šajā pavasarī tika
piešķirts Latvijas labākās pastnieces apbalvojums.
Iemantojusi ne tikai pasta nodaļas kolēģu, bet līdzcilvēku cieņu un mīlestību.

Daina Siliņa par 2. pakāpes goda raksts
ar priekšzīmīgu un profesionālu amata
pienākumu veikšanu
Pašaizliedzīga, nesavtīga,priekšzīmīga
un profesionāla savā amata meistara darbā.
Sniegusi ieguldījumu Jaunpils novada attīstībā.
Kolēģi saka-īstena jaunpilniece- dzimusi
un skolojusies Jaunpilī. Gādīga sieva, laimīgi dzīvo laulībā jau vairāk kā 20 gadus un
ir lieliska māte, kura audzina divus brīnišķīgus bērnus - dēļu Jāni, kurš izaudzis par
īstenu savas valsts un novada patriotu, un
meitiņu Martu. Visus savus darba gadus
strādājusi Jaunpilī. Savas pirmās darba iemaņas ieguva jau skolas gados, strādājot
Jaunpils LIS ēdnīcā pilī. Vēlāk viņa aprecējās un pārcēlās dzīvot uz Auci, kur pavadīja
piecus gadus, audzinot pirmdzimto dēļu,
rūpējoties par saimniecību un gādājot, lai
vīrs vienmēr būtu apmīļots. Taču dzimtā
puse sauca viņu atpakaļ, un viņa ar savu
ģimeni atgriezās uz dzīvi Jaunpilī, kur atsāka darba gaitas un strādāja gan Jaunpils
vidusskolas ēdnīcā, gan Kurzemes CMAS.

www.jaunpils.lv
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3.

Tomēr pils noslēpumainā maģija atvilināja viņu atpakaļ uz pili, kur viņa šobrīd pils
krodziņā strādā par pavāru. Pavāri ir īsti
mākslinieki, kas rada ātri gaistošus mākslas
darbus un viņu darba labākais novērtējums
ir tukši šķīvji un lūgums pēc papildinājuma. Viņu radītie darbi nav saglabājami, ja
nu vienīgi fotogrāfijās, bet garšu jau neiemūžināsi. Pavārs ir ēdienu burvis un ķīmiķis jeb, citiem vārdiem sakot, cilvēks,
kas prot savest kopā pareizos produktus,
pareizās proporcijās. Tas ir smags darbs,
kam raksturīgas ilgas stundas uz kājām
karstumā, kas jāpavada, intensīvi strādājot.
Tas prasa koncentrēšanos un izturību stresa situācijās. Pavāram jābūt arī enērģētiski
bagātam, lai ar ēdienu savu pozitīvo dzīves
uztveri varētu nodot citiem. Pavāram ir nepieciešama spēja sastrādāties ar kolēģiem.
Viņai piemīt visas šīs īpašības un prasmes
piemīt, kolēģi raksturo kā ļoti sabiedrisku,
izpalīdzīgu un lielisku kompānijas dvēseli,
kura vienmēr visus saliedē un uzmundrina.
Viņai piemīt lieliska humora izjūta, un par
sevi viņa saka:,, Pilī strādāšu tik ilgi, kamēr
mani no turienes iznesīs!’’

Inga Fridrihsone 2. pakāpes goda
raksts. Par priekšzīmīgu un profesionālu
amata pienākumu veikšanu
Savu darbiņu dara mājās. Viņas pārziņā
ir rūpēties par cilvēku veselību un izskatu.
Veicot masieres darbu daudzi cilvēki ir atguvuši veselību. Viņa ir cilvēks, kurš visu
laiku mācās, lai papildinātu savas zināšanas
un varētu palīdzēt novada iedzīvotājiem.
Veic frizieres darbu,, lai klienti justos sapucēti un laimīgi. Savus klientus vienmēr
sagaida ar smaidu un labiem vārdiem. Lai
vairotu savu iekšējo prieku un optimismu,
spētu to vairot līdzcilvēku vidū, viņa apmeklē dažādus pasākumus, teātrus koncertus. Ir izaudzinājusi dēlu Andri, kuram ir
iedevusi lieliskas zināšanas, lai viņš turpinātu mammas iesākto darbu.
Vietējo ļaužu mīlēta, atsaucīga un enerģiska.

turpinājums 4.lpp.

4. Jaunpils vēstis
turpinājums no 3.lpp.

Aija Bērziņa 2. pakāpes goda raksts Par
priekšzīmīgu un profesionālu amata pienākumu veikšanu
Tirdzniecības jomā aizrit jau astotais
gads- no pašas pirmās dienas, kad Jaunpilī
atvērās veikals “Tops”.
Sākumā bija pārdevēja-kasiere, tad maiņas vecākā.
Kolēģi ar lepnumu teic, mūsu mīļā veikala vadītāja ir vienmēr smaidīga, atsaucīga,
izpalīdzīga, un, kas ir vissvarīgāk-nekad
neliegs savu padomu. Ja arī gadās pa kādai problēmai, vadītāja visu atrisina, talkā
ņemot ne tikai gadu gadiem uzkrātās profesionālas zināšanas, bet arī pašu galveno
ieroci -savu patieso smaidu.
Kolēģi augsti novērtē to, ka šis cilvēks
vienmēr būs sava kolektīva pusē, uz viņu
var paļauties un darbinieki ir droši, ka viņu
tiesības vienmēr būs pirmajā vietā un godam tiks aizstāvētas. Viņa prot veiksmīgi
sadarboties ar vietējiem uzņēmumiem un
organizācijām, ja ir vajadzīgs finansiāls vai
materiāls ziedojums.
Iemontojusi līdzcilvēku cieņu un atzinību, izcila sava kolektīva vadītāja profesinālajā jomā. Kopā ar vīru audzina 3 meitas
– Ilzi, Santu, Lauru. Ģimenei nesen pievienojās divi mazdēliņi, kuriem ir ļoti mīļa,
smaidīga un gādīga omīte.
Mirdza Žulpa 2. pakāpes goda raksts

par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē
Dzimusi 1934.gadā. 1949.gadā 25.martā
ar māti un brāli no dzimtas mājām,, Maciņi’’ tika izsūtīta uz Omskas apgabalu. Tā,

AKTUALITĀTES
kā skola tur bija tālu un naudas arī nebija, savos 15 gados kopā ar māti sāka strādāt govju fermā. Darba tikums Latvijā bija
ieaudzināts, jo 1956.gadā abas ar māti par
labu darbu bija nofotogrāfētas un apraksts
ielikts Omskas apgabala avīzē.
Kad 1956.gadā tika atbrīvoti, ģimene
atgriezās Latvijā, Jaunpilī, kur viņa uzsāka
darba gaitas kolhozā,,Dzirkstele’’, kur apzinīgi nostrādāja visu savu darba mūžu, vēl
pēdējos 25 gadus līdztekus strādāja pienotavā par piena savācēju. Dzīves skola bija
labākais padomdevējs, jo šajā darbā bija
nepieciešama gan matemātika, gan pārējās
zināšanas.
Pēc atgriešanās no Sibīrijas tika nodibināta ģimene, izaudzinātas 2 meitas, palīdzēts izaudzināt 6 mazbērnus un nu jau ir 5
mazmazbērni, par kuriem jātur rūpi.
1990.gadā aizgāja pensijā, bet lielie darbi tikai sākās, jo ģimene 1992. gadā atguva
savas dzimtas mājas,,Maciņus’’ un arī zemi.
Līdztekus lauksaimniecības darbam viņa
sāka lielos apkārtnes sakopšanas darbus,
jo kolhoza laikā tur bija ierīkota ferma. No
2005.-2010.gadam piedalījās Lauku atbalsta dienesta finansētā projektā,, Atbalsts
daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai’’, audzējot labību, kartupeļus un kopjot
lopus. Tagat apkārtne ir sakopta, visur zied
puķes, aug zemenes, citi ogulāji, kas visai
lielai ģimenei rada prieku un lielu gandarījumu.
Bet mājās jau vien nedzīvo – piedalās pensionāru rīkotajos pasākumos: gan
brauc ekskursijās, piedalās starppagastu
draudzības vakaros, palīdz organizēt pensionāru biedrības pasākumus. Ņem aktīvu
dalību pensionāru biedrības labdarības loterijas organizēšanā. Pensionāru biedrībā
darbojas kā koordinators.
Jau vairākus gadus pavasara Lielajā talkā
Mirdza ir viena no aktīvām Saulīšu kalna
sakopējām. Daudzus gadus piedalījās represēto salidojumos Ikšķilē.
Vienmēr ir atsaucīga, laipna ar labu humora izjūtu, neskatoties ne uz kādām likstām, kas gadās dzīvē.

Māris Didrihsons 2. pakāpes goda
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raksts Par priekšzīmīgu un profesionālu
amata pienākumu veikšanu
Kolēģi teic, viņš ir viens no mūsu firmas
ilggadējiem un uzcītīgākajiem darbiniekiem. Pie mums strādā jau kopš pašiem
firmas tapšanas pirmsākumiem. Viņš ir
godprātīgs un kārtīgs pilsonis un darbinieks, kurš vienmēr sniegs palīdzību, ja
tā tiks lūgta un pavisam noteikti neatteiks
kolēģiem grūtā brīdī. Jau no pirmajām
darba dienām viņš ir pierādījis sevi kā
uzticamu, uzcītīgu un lojālu darbinieku,
kurš visus darbs izdarīs ar lielu atbildības
sajūtu. Viens no lielākajiem hobijiem ir sēņošana, par ko priecājas arī viņa kolēģi, jo
viņš vienmēr atnesīs un padalīsies darbā ar
saviem sagādātajiem labumiem. Brīvajā laikā dzied Bikstu vīru ansamblī “Optimisti”.
Savas dzimtās puses un īstens Latvijas patriots, audzis un mācījies Jaunpilī, kā savu
darba vietu izvēlējies uzņēmumu, kas atrodas viņa sirdij tuvā vietā - Jaunpilī.
Vairāk, kā desmit gadus atpakaļ uzņēmumā sāka strādāt, kā biroja vadītājs. Viņš ir
darbinieks, kurš ir palīdzējis firmai attīstīties un tapt labākai, jau kopš tās pašiem
pirmsākumiem. Bet gadiem ejot viņš ir
spējis sevi pierādīt arī citās darba jomās,
līdz ar ko darba pienākumi pamainās un
tiek dota iespēja sevi atkal un atkal pierādīt.
Viņš ir darbinieks, kurš no darba nebaidās
un būs gatavs jebkuram jaunajam izaicinājumam. Savus pienākumus un darbu dara
ar lielu atdevi un apņēmību. Šobrīd viņš ir
viens no tiem cilvēkiem, kas palīdz mūsu
klientiem izvēlēties labākās un kvalitatīvākās koka durvis un logus viņu mājoklim,
sīki izrunājot katru niansi, kas nepieciešama veiksmīgam gala iznākumam līdz pat
durvju uztādīšanai viņu mājoklī vai citā
izvēlētajā vietā. Darbā viņš ir īsts goda vārda vīrs, jo ja ko apsolīs tad to noteikti par
visiem 100% izdarīs, kas mūsu laikos ir liels
retums un grūti atrodama īpašība cilvēkā.
Jāsaka, jau tā, ka viņš ir neatņemama daļiņa
no mūsu uzņēmuma, jo visu šo gadu laikā
viņš ar savu lielo darba ieguldījumu un nezūdošo darba sparu, ir palīdzējis uzņēmumam augt un attīstīties.
Tieši ar gadiem, kas iet uz priekšu un
neapstājas, mēs saprotam, ka cilvēki ir tie,
kas padara katru vietu īpašu un nozīmīgu.
Tāpēc mēs, viņa kolēģi uzskatam, ka šis
noteikti ir tas cilvēks, kas kaut mazdrusciņ, bet padara mūsu novadu un darba
vietu īpašāku, ar savu darbu, ar mīlestību
pret vietu kur atrodas un strādā. Viņš ir tas
cilvēks, kas mūsu darba ikdienā dod pozitīvisma devu un liek mūsu ofisa meitenēm
katru dienu pasmaidīt. Paldies!
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5.

Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm oktobrī:
1. Jaunpils parkā ir izveidota Latvijas Republikas Simtgadei veltītā puķu dobe;
2. Jaunpils pilī ir ierīkota ugunsdrošības signalizācijas sistēma;
3. Ir noslēdzies iepirkums Jaunpils vidusskolas stadiona pārbūvei, pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa tiks slēgts līgums ar būvniekiem;
4. Jaunpils novada dome līdz 2017.gada 31.decembrim izmēģina mobilo aplikāciju “Mobio”, kuras mērķis ir operatīvāka saziņa ar
iedzīvotājiem;
5. 12.oktobrī notika izsole nekustamajam īpašumam “Aizkalnu lauks”, atsavināšanas summa EUR 75400;
6. Slēgta Viesatu pasta nodaļas. Pasta nodaļas pakalpojumus var saņemt katru dienu vienu stundu Viesatu pagasta pārvaldē;
7. 19., 24. un 30.oktobrī notika Latvijas valsts ceļu mēķdotāciju izlietojuma audits par 2014., 2015., un 2016.gadu;
8.Izsludināts iepirkums teritorijas “Pasta dīķis” labiekārtošanai;
9. Notiek restaurācijas process Jaunpils pils muzeja podiņu krāsnij.

Domes sēdes lēmumi
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā īpašuma “Lodes” pārbūves
veikšanu un iepirkuma procesa uzsākšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par apbalvošanu Latvijas Republikas
proklamēšanas 99.gadadienā”.
Apstiprināti divi lēmumi par sociālo aprūpi institūcijā un pakalpojumu izmaksu segšanu.
Apstiprināts lēmums “Par Saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017
“Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldību pabalstiem”.
Apstiprināts lēmums “Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta
“Interaktīvā stenda izveide un uzstādīšana Jaunpils muzejā” īstenošanai Jaunpils novadā.
Apstiprināts lēmums “Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta
“Podiņu krāsns restaurācija un iekļaušana Jaunpils muzeja ekspozīcijā” īstenošanai Jaunpils novadā”.
Apstiprināta Jaunpils novada attīstības programmas 2019.-2025.
gadam izstrāde uzsākšana.
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Roņi””
Apstiprināts lēmums “Par zemes vienības “Ābeļdārzs” sadali,
jaunu īpašumu izveidošanu”.
Apstiprināts lēmums “Par nosaukuma un adreses nomaiņu īpašumam”.
Apstiprināts lēmums “Par zemes gabala Lieltauras” atsavināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā īpašuma “Dankumi” sadalīšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Draviņas” zemes vienības sadalei”.
Apstiprināts lēmums “Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem”.
Apstiprināts lēmums “Par parka lapenes būvniecību”. Parka lapenes būvniecības izmaksas ir EUR 14 734.71. Finanšu līdzekļi

piešķirti no budžeta līdzekļu atlikuma.
Apstiprināts lēmums “Par aizņēmuma ņemšanu sporta infrastruktūras pārbūve pie Jaunpils vidusskolas “Par Jaunpils vidusskolas stadiona pārbūvi” īstenošanai. Kopējās izmaksas Jaunpils
vidusskolas stadiona pārbūvei sastāda EUR 458 219.93.
Apstiprināts lēmums “Par Saistošo noteikumu Nr.8/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpils novadā” galīgās redakcijas apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksu 2018.gadā”.
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā īpašuma “Aizkalnu lauks”,
Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Nekustamais īpašums pārdots par EUR 75 400.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem Nr.17/2017 Jaunpils
novada domes 2016.gada 30.jūnija noteikumos Nr.12 “Par bērnu
brīvdienu nometņu līdzfinansēšanu Jaunpils novadā”.
Apstiprināt lēmumu “Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības
iestāžu izdevumiem un savstarpējiem norēķiniem vienam audzēknim mēnesī”.
Apstiprināt lēmumu “Par grozījumiem Nr.12/2017 Saistošajos
noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.
gadam”.
Apstiprināts lēmums “Par Noteikumu Nr.18/2017 “Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība”
apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par Noteikumu Nr.19/2017 “Par skaidras
naudas uzskaiti Jaunpils novada domē ”apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par Noteikumu Nr.20/2017 “Par transportlīdzekļu izmantošanu un izdevumu uzskaites kārtību Jaunpils
novada domē “apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par finansējuma piešķiršanu Jaunpils
Sporta namam basketbola grozu iegādei”.

Atgādinājums
Sievietes, kuras 2016. g. un 2017.g. saņēmušas uzaicinājumu uz valsts apmaksāto
mammogrāfiju un ginekoloģisko pārbaudi un nav to izmantojušas,
lūgums to veikt tuvākajos mēnešos.
Ģimenes ārsts A. Puzaks
www.jaunpils.lv
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LATVIJAS REPUBLIKA
Jaunpils novada dome
Reģ. Nr. 90000051932
„Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145,
tālr./fakss 63107068, mob.tālr.29146415, e-pasts:pasvaldiba@jaunpils.lv
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APSTIPRINĀTS
Ar Jaunpils novada Domes
2017. gada 31.oktobri
sēdes Nr.10 lēmumu Nr.156

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunpils novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas 11. punktu un
trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 1., 2., 3., 4. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un
būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības,
tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un
aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un ar to saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Pakalpojumu lietotājs — nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš
saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;
3.2. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Pakalpojumu lietotāju un Pakalpojumu
sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā
arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;
3.3. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un
Pakalpojumu lietotāja parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra Pakalpojuma
līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā
pakalpojuma sniegšanas piederības robežas);
3.4. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa
norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši noteikumu 2. pielikumam vai piemērojot Latvijas būvnormatīvu LBN221-15. Ūdens patēriņa norma tiek piemērota gadījumos, kad
īpašumā nav ierīkots komercuzskaites mēraparāts vai komercuzskaites mēraparātam beidzies verifikācijas termiņš, tas ir noņemts
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vai bojāts.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu
pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vidi Jaunpils novadā un racionāli
izmantotu dabas resursus.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Jaunpils novada teritorijā.
6. Noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves
tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi.
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas
pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam, pievieno
nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu tehnisko
noteikumu pieprasījumā ietverto personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai.
9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot
tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto
parādu saistību nokārtošanai.
10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.
11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes
sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes
gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja pieguļošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācija tīkli,
un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija noteikta kā
apbūves teritorija, kurā ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes
un centralizētās kanalizācijas sistēma.
12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās
ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas vai urbuma
un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam
pretvārstam, kas nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus
drīkst savienot tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.
13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram, traps grīdā, izlietne,
duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka
līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas
sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot
atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas
virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas
sistēmas.
14. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
14.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā vai digitālā
formā;
14.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pieņemšanu;
14.3. aktu par pievienošanos pie Pakalpojuma sniedzēja tīkliem;
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14.4. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus
tiem cauruļvadiem, kuru dn≥200mm;
15. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam
kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja
pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto notekūdeņu uzkrāšanai, ja tas var radīt kaitējumu videi.
16. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav
iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas
cauruļvadiem, tai skaitā, šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju, un šāda pievienošana nepasliktina
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem
Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu
apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp blakuslietotāju un Pakalpojumu lietotāju.
17. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt
normatīvajos aktos noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā, piemēram, ēkas pagrabā vai tiešā ūdensapgādes ievada tuvumā.
18. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas
ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.
19. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad
komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robežas.
III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana
20. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
20.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli līdz pirmajam aizbīdnim (ieskaitot) ielas sarkanās līnijas robežās līdz Pakalpojumu
lietotāja ievadam vai kā noteikts tīklu apkalpošanas robežu aktā;
20.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens
spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
20.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli līdz tuvākai skatakai ielas sarkano līniju robežās pie Pakalpojuma lietotāja īpašuma vai kā noteikts tīklu apkalpošanas robežu aktā;
20.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
20.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
20.6. Pakalpojumu sniedzēja bilancē esošie komercuzskaites mēraparāti.
21. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un
kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs
infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem
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ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to maksai, ja tāda paredzēta, jābūt noteiktai attiecīgā līgumā.
22. Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves (tai skaitā, komercuzskaites
mēraparāta mezgls un kanalizācijas skatakas) tiek izbūvētas, apsaimniekotas un remontētas par Pakalpojumu lietotāja līdzekļiem.
23. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildībā esošajiem tīkliem un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas ar ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
24. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu
sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot
Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par
ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
25. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās
ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā
26. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
26.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un
neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
26.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;
26.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības
un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
26.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
26.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram –
tauki);
26.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz
noteikumu 1. pielikumānoteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
27. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz noteikumu 1. pielikumānoteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:
27.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem pirms to novadīšanas
centralizētajā kanalizācijas sistēmā jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas noteikumu 1.
pielikumā;
27.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas
vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija un papildu maksa noteikta Pakalpojumu līgumā un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu
gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
28. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot
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par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
29. Gadījumos, ja noteikumu 27. punktā minētais piesārņojums
tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai
izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
30. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojumu
sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas
tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
31. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
31.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām (atbilstīgi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”),
izņemot tās vielas un to savienojumus, kuras ir norādītas noteikumu 1. pielikumā;
31.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas,
kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā
kanalizācijas sistēmā;
31.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);
31.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.)
izdalīšanos;
31.5. radioaktīvas vielas;
31.6. vielas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu vai nogulsnēties
tajos;
31.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies,
skalojot cisternas, kublus un tml.;
31.8. ūdenī peldošus nešķīstošus piemaisījumus, kuru diametrs
ir mazāks par 4 mm;
3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
ekspluatācijai un aizsardzībai
32. jebkurai personai, kura nav Pakalpojuma sniedzēja darbinieks ir aizliegts:
32.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai
citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
32.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas
un citus notekūdeņus, novadīt lietus ūdeņus un gruntsūdeņus (pieslēgt drenāžas sistēmas), izņemot Saistošajos noteikumos noteiktus
gadījumus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
32.3. veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā
vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas sistēmās bez saskaņojuma ar Pakalpojuma sniedzēju;
32.4. veikt ūdensapgādes aizbīdņu patvaļīgu atvēršanu vai aizvēršanu;
32.5. patvaļīgi atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, ja Pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kartībā;
32.6. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus;
32.7. pirms komercuzskaites mēraparāta mezgla izveidot iekšē-
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jās ūdensapgādes tīkla pieslēgumus;
32.8. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās
plāksnītes.
33. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs bez pamatota iemesla nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku
izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
34. Pakalpojumu lietotājiem jānodrošina vienmērīga ražošanas
notekūdeņu daudzuma un sastāva novadīšana kanalizācijas tīklā
visas diennakts laikā. Nepieciešamības gadījumā Pakalpojumu lietotājs ierīko ražošanas notekūdeņu krājtvertnes.
35. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas
(ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie
ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs
par iespējamām sekām.
36. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai
Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu
pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.
3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības
38. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības ūdensapgādi un
stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda
plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas
tehnisko stāvokli un saglabāšanu. Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas aizbīdņiem jāatrodas stāvoklī “Ciet”.
39. Noņemt noteikumu 38. punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības
dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu
lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par
notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
40. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai
ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.
41. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek
samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja
tāds ir uzstādīts, vai, pamatojoties uz Pakalpojumu sniedzēja veikto aprēķinu.
3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
42. Jaunu ūdens brīvkrānu izbūve ir aizliegta, izņemot atsevišķus
gadījumus, ja tas rakstiski saskaņots ar Pakalpojumu sniedzēju un
brīvkrānam ir ierīkots komercuzskaites mēraparāta mezgls. Ir aizliegts pievienot cauruļvadus aiz brīvkrāniem.
43. Pakalpojumu sniedzējs, iepriekš saskaņojot ar pašvaldību, ir
tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma
īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un
saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus. Brīvkrānu likvidēšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 1 gadu.
44. Pie Brīvkrāna ir aizliegts mazgāt veļu, transportlīdzekļus, kā
arī veikt citas darbības, piesārņojot apkārtējo vidi.
45. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam vai attiecīgās pagasta
pārvaldes vadītājam.
IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
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4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi
46. Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
46.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
46.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas
paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu
īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav
pārņemtas no pašvaldības;
46.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos –
dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā
īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā
slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;
46.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no
nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
46.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības
laikā;
46.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada
gruntsūdeņus un/vai lietus notekūdeņus, gadījumos, kad, saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju, šāda kārtība tiek atļauta.
47. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas
un pievienojot sekojošo:
47.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja
ir attiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas
akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma
līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no
atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums,
mantojuma apliecība u.c.);
47.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;
47.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu;
47.4. ja Līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās
personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;
47.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;
47.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu, gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu
īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu
par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
48. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Līguma
noslēgšanai, apsekot Pakalpojuma lietotāja īpašuma iekšējos un
ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka
iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā
ir pietiekama Līguma noslēgšanai.
49. Pakalpojuma lietotājs pirms Līguma noslēgšanas informē
Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto
vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos
definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām
sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
50. Ja Līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pie-
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aicinājis Pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta
rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanaspieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par
ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.
51. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu Līguma slēdzējam pirms Līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi,
skaitot no brīža, kad starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojuma
līguma slēdzēju ir panākta vienošanās par saņemto pakalpojumu
samaksas nosacījumiem.
52. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu,
ja Līguma slēdzējs:
52.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;
52.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par
komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;
52.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.
53. Līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā,
Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda
datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam un
pievieno aprēķinu par Līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 (viena) mēneša laikā jāapmaksā Līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja
rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.
54. Līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad
Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
55. Līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
55.1. informācija par līdzējiem;
55.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
55.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
55.4. Līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie
nesakrīt);
55.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;
55.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
55.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
56. Līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots
Tīklu apkalpošanas robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Akts
ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
57. Gadījumos, kad šāda kārtība ir saskaņota ar Pakalpojuma
sniedzēju, Pakalpojuma lietotājs kopējā novadīto notekūdeņu
daudzumā, kas nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, drīkst
novadīt lietus notekūdeņus no Pakalpojuma lietotāja teritorijas,
kura apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā ar
būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc Pakalpojuma
lietotāja iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu,
aprēķinot kopējo gada apjomu.
58. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojuma lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā 10 dienu laikā.
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turpinājums 10.lpp.

10. Jaunpils vēstis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

turpinājums no 9.lpp.

Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā
Līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
59. Līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojuma lietotāja īpašumā esošās iekšējās
un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību.
Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pakalpojuma lietotāju, kurš
nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti
pārkāpumi Līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Pakalpojuma
lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
60. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojuma lietotāja
iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus. Ja tiek konstatēta neatbilstība, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakalpojuma lietotājs veic
samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
61. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem,
ko tā saņem no Pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā
esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā
īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas
iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Līgumu, kamēr šī persona
nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.
62. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus,
rakstiski paziņojot par to Pakalpojuma lietotājam. Pakalpojuma
lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
63. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu.
Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem
ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs)
mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika periodā
Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojuma lietotājs vienojas par patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Līgumā, ja tas nepieciešams.
4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
64. Līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
65. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Līguma
noteikumus, Līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl,
ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
66. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Līgumā iekļauto
Tīklu apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo
aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksemplāru
nosūta Pakalpojuma lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojuma lietotājam.
4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
67. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
67.1. puses Līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
67.2. Līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts
pēc Pakalpojuma lietotāja pieprasījuma;
67.3. Līguma noteikumos paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;
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67.4. beidzas Līguma termiņš;
67.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3
(trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav
nodrošinājis jauna Līguma noslēgšanu.
68. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Līgumu:
68.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Līguma noslēgšanai
ir iesniedzis, bet Pakalpojuma lietotājs paziņojumu par Līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
68.2. Pakalpojuma lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Līgumus izbeidz
dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
68.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
68.4. ja Pakalpojuma lietotājs ir mainījis Līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
68.5. ja Pakalpojuma lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu
nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko
brīdinājumu par Līguma laušanu.
69. Izbeidzot Līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam
īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
70. Ja Līgums tiek izbeigts, Pakalpojuma lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Līguma izbeigšanai.
V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
71. Par noteikumu 26., 31., 32., 35., 37., 40. punktā noteikto prasību neievērošanu personas var tikt administratīvi sodītas ar naudas sodu:
71.1. fiziskās personas no 10 EUR līdz 350 EUR;
71.2. juridiskās personas no 60 EUR līdz 1400 EUR.
72. Noteikumu izpildi kontrolēt ir tiesības Pakalpojuma sniedzējam un pašvaldības policijas amatpersonām.
73. Sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas pašvaldības policijas amatpersonas.
74. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
75. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.
VI. Noslēguma jautājumi
76. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā “Jaunpils Vēstis”.
77. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jaunpils
novada domes saistošie noteikumi Nr. ____________________.
78. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 6 (sešu) mēnešu
laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.
79. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Līgumu noteikumi ir spēkā
tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likumaregulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem
noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Pakalpojuma lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt Līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Līguma pārslēgšanas jaunā
redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 3. punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un
šie noteikumi.
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Jaunpils vēstis 11.

Paziņojums par tarifa projektu
Pielikums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 21.augusta lēmumam Nr.1/8
„Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu”
Pašvaldības SIA “Jaunpils KS”, vienotais reģistrācijas numurs 40003434765, juridiskā adrese: Jaunpils novads, Jaunpils pagasts,“Ērģelnieki”,
2017.gada 31.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Jaunpils
novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra padomes lēmumu Nr. 1/2
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Sabiedrisko pakalpojumu
veids

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN) EUR

Piedāvātais tarifs
(bez PVN) EUR

Tarifa palielinājums/
samazinājums (%).

Ūdensapgādes pakalpojumi

0.78

0.85

8.50

Kanalizācijas pakalpojumi
0.79
0.95
20.0
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2018.gada 1.janvāri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu
palielināšanos.
Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var Pašvaldības SIA “ Jaunpils KS” birojā Jaunpils novada, Jaunpils pagasta “ Valdniekos” , iepriekš sazinoties
ar PSIA “ Jaunpils KS” valdes locekli Gunti Jubiņu, tālruņa numurs 63107103, rakstveidā vai elektroniski e-pastā guntis.jaunpils@apollo.
lv, vai pa faksu 63107103, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, e-pasta adrese:
sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Vietvārdi izkrāšņo mūsu tautas vēsturi
Turpinot vietējā mantojuma apzināšanas
tradīcijas un gatavojoties Latvijas valsts
simtgadei, UNESCO Latvijas Nacionālā
komisija sadarbībā ar LU Latviešu valodas
institūtu un partneriem aicināja izglītības
iestādes, bibliotēkas, muzejus, tūrisma informācijas centrus un citas institūcijas ,
kā arī individuālos interesentus no 23.februāra līdz 30.septembrim iesaistīties akcijā „Vietvārdu talka”. Akcijas mērķis bija
apzināt, pierakstīt un reģistrēt datu bāzē
vietējos vietvārdus kas tiek lietoti patlaban
vai lietoti agrāk, īpašu vērību pievēršot mazajiem vietvārdiem: pļavu, dīķu, pakalnu,
akmeņu, krūmāju, ganību un c. nosaukumiem. Šo mazo vietvārdu mūžs ir ap 50 gadiem, tad tie izzūd no mūsu atmiņas. Akcijas laikā tika savākti 4397 vietvārdi, kas ir kā
pamudinājums turpināt vietvārdu vākšanu.
Viesatu bibliotēka iesūtīja 277 vietvārdus
un 20.oktobrī piedalījās noslēguma pasākumā LNB Draugu telpā, kur tika sumināti vietvārdiem krāšņākie novadi: Ogre,
Carnikavas, Alūksnes, Jaunpils, Gulbenes
novads un Rīga. Domājams, ka mūsu tautai ir ap 1 miljons vietvārdu, tāpēc ikviens
var reģistrējoties vietvārdu datu bāzē www.
vietvardi.lv un ierakstīt savu vietvārdu, tā
sniedzot savu devumu kultūras mantojuma
apzināšanā.
Kopš pirmās un pēdējās vietvārdu talkas ir pagājis gandrīz simts gadi, kad 1911.
gadā vākt vietvārdus aicināja valodnieks
Jānis Endzelīns. Šim aicinājumam nebija
atsaucības un tikai 1921.gadā neatlaidīgi
atgādinot par vietu nosaukumu vākšanas
nepieciešamību, tika savākti 60000 tūkstoši
vietvārdu. Vēlākos gados vietvārdu vākša-

Pasākuma dalībnieki Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Foto: Madara Kavace

na bija atsevišķu entuziastu iniciatīva. Ar
vietvārdu vākšanu, pētīšanu un ievietošanu
vietvārdu datubāzes publiskās versijas tīmeklī http://vietvardi.lgia.gov.lv nodarbojas LU Latviešu valodas institūts un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Šajā
datubāzē ir informācija par 154 tūkstošiem
vietvārdu.
Vietvārdu vākšana Viesatu pagastā ir
viens no novadpētniecības darbiem ko veic
Viesatu bibliotēka. Darbs pie vietvārdu
vākšanas notiek no 1997.gada un savākto
nosaukumu skaits ir ap 800 , bet ņemot
vērā, ka latvietis gandrīz katram zemes stūrītim ir devis nosaukumu, tad tie varētu būt
ap 1000 vietvārdu. Tāpēc aicinu skolēnus
savās ģimenēs apzināt un pierakstīt savas
mājas apkārtnē esošus vietvārdus un atnest
tos uz Viesatu bibliotēku, lai pievienotu
mūsu pagasta vietvārdu krājumam.
Nav nepareizi pierakstītu vietvārdu, da-
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žādu cilvēku stāstos tie var atšķirties, sevišķi izrunā un rakstībā, tāpēc tie varbūt
labojami un papildināmi. Spilgts piemērs
Viesatu pagastā ir Vīnšeņķu muiža ( tagadējie „Kļavnieki”). No dažādiem cilvēkiem
ir pierakstītas šādas formas: Vīnšēņki, Vīšēņķi, Vinšeņķi, Višeņķi, Vīšiņmuiža, Vīnšiņmuiža, Vīšīņķmuiža, Vīšiņķmuiža.
Viesatās varam lepoties ar lielākiem
un mazākiem kalniem: Rožkalns, Kurpniekkalns, Ciematkalns, Buļļu kalns, Tēva
kalns, Bankavu kalns, Dzirnavu kalns, Rotas kalns, Mēra kalns, Vimbu kalns un c.
Mums ir bijušas un ir vairākas mājas ar izskaņu Vēzes: Mūrniekvēzes, Fričvēzes, Finķuvēzes, Ješuvēzes, Kalnvēzes, Vēzes.
Vietvārdi izkrāšņo arī Viesatu pagasta
vēsturi un mēs varam šīs krāsas padarīt
vēl spilgtākas- atrodot kādu sen aizmirstu
vietvārdu sev tuvējā apkārtnē.
Sandra Šteina
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Jaunpilī norisinājās Eiropas Vietējās solidaritātes dienas,
uzņēmām draugus no Moldovas pašvaldībām!

Konferencē Rīgā 16.11.2017.

Vizīte Viesatu pagastā 18.11.2017.

Jaunpils novads īsteno attīstības sadarbības aktivitātes sadarbībā ar trim Moldovas pašvaldībām: Andrušulu de Žosu
(Andrușul de Jos), Redeni (Rădeni) un
Feštelicu (Feștelița). Šogad Eiropas Vietējās
solidaritātes dienu īstenošanā šā gada 13.18.novembrī līdztekus Jaunpils novada Domei iesaistījās arī vietējās nevalstiskās organizācijas un Jaunpils vidusskolas skolēni.
Programmas ietvaros Moldovas pašvaldību
vadītāji tikās ar Jaunpils novada Domes deputātiem, NVO pārstāvjiem, uzņēmējiem,
mājražotājiem un iedzīvotājiem. Kopīgi ar
jauniešiem tika izveidota radošā spēle “Latvija un Moldova”, norisinājās bērnu zīmējumu konkurss, kā arī citas aktivitātes, kas
veicināja valstu kultūras un tradīciju iepazīšanu. Ciemiņi apmeklēja Jaunpils vidusskolu, biedrības, uzņēmējus un piedalījās
Valsts svētku pasākumos Jaunpilī un Viesatu pagastā.
Programmas ietvaros Rīgā notika konferences, kas veltītas Latvijas un Moldovas
sadarbības attīstības jautājumu risināšanai. 16. novembra konferencē “Pašvaldību

sadarbības tilti: no rietumiem līdz austrumiem” Rīgā programmas ietvaros Jaunpils
novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere runāja par Jaunpils novada sadarbību
ar Moldovas pašvaldībām un sabiedrības
un jauniešu iesaisti, kā arī vārds tika dots
Jaunpils bērnu „Animācijas studijas” dalībniekiem un notika Jaunpilī veidoto multfilmu par ilgtspējīgas attīstības mērķiem
pirmizrāde.
Šīs attīstības sadarbības aktivitātes norisinājās vienlaikus ar Eiropas Vietējās solidaritātes dienu aktivitātēm vēl sešos Francijas, Itālijas un Spānijas reģionos.
Aktivitātes tika īstenotas projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām
un reģionālajām pašvaldībām attīstības
veicināšanai ES partnervalstīs” ietvaros,
ko līdzfinansē Eiropas Komisija un Ārlietu ministrija. Projekta mērķis: stiprināt
daudzpusēju dialogu attīstības sadarbības
jomā, lielāko vērību pievēršot tieši dialogam starp pašvaldībām, Ārlietu ministriju,
valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas attīs-

tības sadarbības jomā. Līdztekus Latvijas
Pašvaldību savienībai projektā iesaistījušies
vēl 29 partneri, pārstāvot gan pašvaldību
asociācijas, gan atsevišķas vietējās un reģionālās pašvaldības. Projekta ietvaros tieši
Latvijas kontekstā jau īstenotas un plānotas
vēl virkne aktivitāšu, lai stiprinātu daudzpusēju dialogu attīstības sadarbības jomā.
Kā tradīciju plānots ieviest Eiropas Vietējās
solidaritātes dienu organizēšanu Latvijā, lai
informētu pašvaldības un to iedzīvotājus
par attīstības sadarbību un attīstības izglītību. Pagājušajā gadā Eiropas Vietējās solidaritātes dienas notika Vidzemes reģionā,
un lepojamies, ka šogad novembra vidū tās
noritēja tieši Jaunpils novadā.
Izsakām pateicību visiem, kas palīdzēja
ar padomu un atsaucību vizītes organizēšanā!
Baiba Rasa
Jaunpils novada Domes
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja

Dziedāšanas svētki Viesatās
14. oktobra vakarā uz, jau par tradīciju
kļuvušo, Jaunpils novada Viesatu kultūras
nama pasākumu „Dziedāšanas svētki Viesatās 2017” pulcējās 38 mazāki un lielāki
dziedāt gribētāji no Viesatām, Jaunpils,
Remtes, Irlavas un citurienes. Šāds pasākums notiek jau 7 gadu pēc kārtas, katru
gadu ar citu pasākuma tēmu, ir izpildītas
Raimonda Paula dziesmas, dziesmas no
kino filmām, mīlas dziesmas, Imanta Kalniņa dziesmas un citas tēmas. Šajā gadā pa-

sākumā tika izpildītas latviešu tautas dziesmas, kas pasākumā radīja īpašas emocijas,
noskaņu un līdzi jušanas un dziedāšanas
svētkus. Skatītāju zāle ar dziedātāju atbalstītājiem un skatītājiem bija pilna, pulcējot ap
200 skatītāju. Šī gada pasākumā dalībnieki
izpildīja 20 priekšnesumus, kuriem iepriekš
varēja gatavoties mēģinājumos Viesatu kultūras namā kopā ar mūziķi Madaru Breidi.
Dalībnieki bija īpaši padomājuši, gan par
dziesmu izvēli, gan pieskaņotiem tērpiem
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un pat deju soļiem. Šāds pasākums ir iespēja uzstāties gan tiem, kuri jau ir pieredzējuši dziedāšanā, gan arī tādiem, kuriem
šī ir pirmā uzstāšanās reize. Pasākumā ir
arī žūrija, kura piešķir visiem priekšnesumiem titulus, kā, piemēram, drosmīgākais
dziedājums, emocionālākais dziedājums,
koķetīgākais dziedājums, izjustākais dziedājums un citas nominācijas. Šī gada žūrijā
bija Jaunpils pils vadītāja Kristīne Liepiņa,
Jaunpils kultūras nama vadītāja Silva Nor-
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dena un Jaunpils vidusskola mūzikas skolotāja Mārīte Kabaka. Žūrija piešķīra arī savas
simpātiju balvas, Kristīne Liepiņa piešķīra
simpātiju balvu Samantai Karlsonei par
dziesmu „Kur tu teci gailīti”, Silva Nordena savu simpātiju piešķīra Elvim Eglem un
Kristapam Pobussam par dziesmu ‘’Div
upītes’’ un Mārīte Kabaka savu balvu piešķīra Kristīnei Elvīrai Kalviņai par dziesmu
„Tumša nakte zaļa zāle”. Arī skatītājiem bija
iespēja balsot par savu simpātiju. Skatītāju
simpātiju ieguva Estere, Zane un Annija ar
dziesmu ‘’Mēs bijām trīs māsiņas’’. Viens no
emocionālākajiem mirkļiem pasākumā bija
kopdziesmas dziedāšana pasākuma noslēgumā, kad dalībnieki kopā ar skatītājiem
dziedāja latviešu tautas dziesmu „Pie Dieviņa gari galdi”, kuru paši izvēlējās kā mīļāko
dziesmu. Paldies pasākuma dalībniekiem,

visiem atbalstītājiem, tiem, kuri palīdzēja
organizēt. Uz tikšanos nākošajā gadā.
Pasākuma dalībnieki un dziesmas:
Rūta Tauriņa „ Dzīvoš ilgi ne tik ilgi”
Estere, Zane, Annija: “Mēs bijām trīs māsiņas’’
Līga Šteina: „Saulīt vēlu vakarā”
Olga Markijanoviča: „Rūžeņa”
Kristers Kārlis Šteins: „Strauja, strauja
upe tecēj”
Muzikālā apvienība „Ķirsītis” : „Es dziedāju gavilēju” un „Apkārt kalnu ar līkumu”
Rigonda Jekuma , Valters Zonbergs un
Ralfs Zauers : „Puiši, puiši , kas tie puiši”
Demija, Aleksandra, Patrīcija Andersone: „Kur tu jāsi kalpa puisi”
Agita Holšteina un Kristīne Elvīra Kalviņa: „Kas kaitēja nedzīvoti”
Lāsma Ķimene: „ Āvu, āvu baltas kājas”

Jaunpils vēstis 13.
„Mildas Plukšas grupņiks”: „Apkārt kalnu ar līkumu” un „Milda Plukša”
Agita Holšteina un Lauris Šteins: „Aiz
upītes meitas dzied”
Enija Lobodinska: „Teci rikšus kumeliņi”
Daiga Petrova: „Rozēm kaisu istabiņu”
Rigonda Jekuma un Signe Petrova: „Es
bij meita, man bij vara”
Samanta Karlsone :‘’Kur tu teci gailīti”
Agita Holšteina: ”Zibsnī zvaigznes aiz
Daugavas”
Gundars Gulbis: ‘’Ai, jel manu vieglu
prātu’’
Elvis Egle un Kristaps Pobuss: ‘’ Div upītes’’
Kristīne Elvīra Kalviņa: „Tumša nakte
zaļa zāle”
Viesatu kultūras nama vadītāja
Agita Holšteina

Karjeras nedēļas noslēguma pasākums “Iespēju durvis”
19.oktobrī trīs 9. klases un četri 8. klases
skolēni skolotājas Inetas Miķelsones pavadībā devāmies uz Tukumu, kur notika Karjeras nedēļas noslēguma pasākums “Iespēju
durvis”. Tajā piedalījās skolēni no Tukuma,
Engures, Jaunpils novadiem.
Visi sapulcējāmies Tukuma 2.pamatskolas zālē, kur varējām satikt jau pazīstamus
cilvēkus un iepazīties ar jauniem draugiem.
Skolēniem pašiem bija jāsadalās komandās

un jāizpilda “iesildošie” uzdevumi. Kad tas
bija paveikts, sakās orientēšanās un ekskursijas Tukuma pilsētas uzņēmumos. Mana
komanda bija šūšanas uzņēmumā Lindstrom, veterinārajā klīnikā, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūrā, Tukuma bibliotēkā, akciju sabiedrībā Swedbank, picērijā
“Kvazi Pizza” un Tukuma muzejā.
Pēc atgriešanās skolas zālē dalībniekus
cienāja ar kliņģeri un tēju, skolēni skatījās

pasākuma laikā tapušās fotogrāfijas. Ciemos bija atbraukuši pārstāvji no Fizmix,
kas rādīja paraugdemonstrējumus, kuros
bija iespēja piedalīties arī klātesošajiem.
Diena bija ļoti interesanta. Ieguvām
daudz jaunu zināšanu, draugus un labas
emocijas.
Kristīne Elvīra Kalviņa,
8.klases skolniece

Karjeras dienas Jaunpils vidusskolā
Ikvienam skolēnam katra mācību diena
ir sevis iepazīšanas un pašattīstības ceļš,
kas dod iespēju izprast savas spējas, vēlmes
un intereses, un iespējas. Lai paplašinātu
audzēkņu redzesloku un viņi iepazītu mūsdienu darba tirgu un tā daudzveidību, skolā no 9. līdz 19. oktobrim notika Karjeras
dienas, kuru tēma bija “Es būšu …” Tajās
iesaistījās ne tikai pedagogi un bērni, bet
arī viņu vecāki, viesojoties klasē un stāstot
par savu darbu, kā arī Jaunpils pašvaldības
iestādes un uzņēmumi.
Karjeras dienu ietvaros gūtais pūrs ir
liels: klašu kolektīvi viesojušies Jaunpils novada Domē un muzejā, bibliotēkā, Amatu
mājā, akciju sabiedrībā “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”, Jaunpils alus darītavā, kafejnīcā ,,Līvas”, bijuši
ekskursijās Laumu dabas parkā, Elektrum
Energoefektivitātes centrā, SIA “Karameļu
darbnīca”, Dabas un Medicīnas muzejos,
Pļaviņu HES, maizes ceptuvē “Lāči”. Jaunāko klašu skolēni praktiski darbojušies kopā
ar mākslinieci Ievu Zāgmani, keramiķi Velgu Melni, ekskursijā lējuši sveces, cepuši

konditorejas kārumus. Dažādās aktivitātēs
iepazītas gida, pasākumu organizatora, tekstilmākslinieka, veterinārārsta, ūdenslīdēja,
keramiķa un citas profesijas.
Vecāko klašu skolēniem bija iespēja sevi
apliecināt, iesaistoties pasākuma “Skolā iet
man patīk!” organizēšanā un vadīšanā, kā
arī ciemojoties piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu grupās, lai pašu izveidotā mācību
stundā arī jaunākos skolasbiedrus rosinātu
domāt par to, kādas profesijas viņi zina, kas
viņus varētu interesēt, kāda varētu būt viņu
nākotnes specialitāte.
9. un 12. klases audzēkņi piedalījās Daces
Briedes-Zālītes nodarbībā “Mērķu plānošana”, kurā mācījās, kā vislabāk sevi noskaņot,
lai sasniegtu mērķus un raisītos domas par
nākotni, kāpēc ir svarīgi plānot savu dzīvi
un domāt labas domas, arī mērķu plānošanas pamatprincipus. Radošā darbā skolēni
izstrādāja savu mērķu kartes, izplānoja,
kādi ir galvenā mērķa apakšmērķi un aktivitātes jau šodien, lai sasniegtu iecerēto.
5. klases meitenes Patrīcija, Luīze, Marija,
Kintija Kora, Elīza un Amanda izmēģinā-
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ja veiksmi neklātienes konkursā “Iepazīsti
uzņēmumus!”, tiešsaistē atbildot uz 15 jautājumiem un 3 papildjautājumiem par uzņēmumiem Tukuma, Engures un Jaunpils
novados, bet 8. un 9. klases audzēkņu komanda piedalījās pasākumā “Iespēju durvis” Tukumā.
Karjeras dienas ir noslēgušās, tomēr izzināt profesijas un darba tirgu, izmaiņas tajā
bērni turpinās arī turpmāk gan skolā, gan
Jaunpils novadā, jo tajā tiek piedāvātas dažādas aktivitātes skolēniem.
Skolas kolektīvs izsaka pateicību Jaunpils novada Domei, muzejam, bibliotēkai,
Amatu mājai, AS “Kurzemes CMAS “, SIA
“Jaunpils alus”, kafejnīcai ,,Līvas”, Ditai Ellerei, Pēterim Baranovskim, Ievai Zāgmanei,
Ligijai Rutkai, Gatim Kaķim, Dagmārai Altenburgai, Velgai Melnei un vecākiem, kas
ciemojās pie skolēniem, par interesantiem
un bagātīgiem stāstījumiem, par iespēju daudz redzēt un iepazīt un par atbalstu
Karjeras dienu norisē.
G. Ķirsone

14. Jaunpils vēstis
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Skolotāju dienas pārsteigums
Kad rudens tērpās visgreznākajā rotā un
kad saulainajās dienās acis gribēja vērties
vien apkārtējā skaistumā, kādu vēl steidzināja dārza darbi, bija jāatceras – oktobris
nebūs atpūtas mēnesis, jo skolā notikums
rit pēc notikuma.

Kā katru gadu, arī šī gada 6.oktobrī skolā
tika svinēta Skolotāju diena. Tradicionāli to
rīko divpadsmitās klases skolēni, un šoreiz
viņi bija noorganizējuši koncertu, lūdzot
palīgā skolas talantus. Bērni dziedāja, dejoja, deklamēja dzejoļus un spēlēja mūzikas

instrumentus. Priekšnesumi bija ļoti aizkustinoši un sirsnīgi. Kamēr skolotāji baudīja koncertu, tikmēr vecāko klašu skolēni
pasniedza mācību stundu jaunāko klašu
audzēkņiem.
Kristīne Elvīra Kalviņa, 8.klases skolniece

“Skolā iet man patīk!”

Jau vairākus mācību gadus oktobra mēnesis netiek aizvadīts bez tradicionālā pasākuma “Skolā iet man patīk!”, kas notiek
piektdienā, pirms skolēni dodas rudens
brīvlaikā. 20. oktobrī 1. – 4. klašu audzēkņi
bija pulcējušies kopā, lai, dažādus uzdevumus pildot, atraktīvi un radoši pārdomātu,
kādu grib redzēt savu skolu, un lai interesanti pavadītu laiku. Visradošāk bija jādomā jau mājās par nākotnes skolas formu,
un bērniem izdomas nebija trūcis, to apliecināja klašu kolektīvu prezentācijas. Savukārt turpmākajai ikdienai bija jāizdzied
novēlējumi, un bērni nudien zina, kas kuram ir vajadzīgs: direktoram tika vēlēta laba

veselība, jauki skolas gadi un “lai vieglāk ar
paskaidrojumiem”, skolotājiem – lai pietiek
spēka mācīt un vislabākā veselība, kāda var
būt, lai mazāk jāizmanto sarkanā pildspalva, paši sev vēlēja, lai visiem labas sekmes
un lai viņi paliek draugi uz visiem laikiem,
bet savai skolai - lai tā paliek tikpat skaista,
cik ir tagad!
G. Ķirsone

Pasākums “Skolā iet man ļoti patīk’’ noritēja arī 5.-9. klases skolēniem, bet vidusskolēnu klases bija tiesneši, kas vērtēja, kā
bērni sadarbojas uzdevumos. 12. klases
meitenes Ramona Šilberga un Nadīna Pah-

murkina to vadīja.
Klasēm bija uzdots mājasdarbs – jāizveido skolas nākotnes forma un pēc tam
tā jādemonstrē. Pasākumā katrs kolektīvs
sadalījās divās grupās. Viena grupa pildīja
uzdevumu un domāja klases devīzi skolas
zālē, bet otra veica dažādas aktivitātes skolā
un tās pagalmā. Piemēram, viens no interesantākajiem uzdevumiem bija sešiem cilvēkiem nostāties uz četrām kājām. Dalībniekus apbalvoja ar diplomu un konfektēm ar
Jaunpils vidusskolas logo.
Santa Šeiniņa,
8.klases skolniece

Kuldīgas Jauniešu mājā

3 novembra vakarā Kuldīgas Jauniešu māja pārvērtās par šausmu māji. Tika uzaicināti arī Jaunpils Novada Jaunieši, kā arī Nīcas un
Skrundas jaunieši. Jaunieši ieradās ar radošajā darbnīcām. Jaunpils piedāvāja sapņu ķērāju darbnīcu, Skrundas jaunieši sejas apgleznošanas darbnīcu, savukārt Nīcas jaunieši vārīja uz ugunskura gardu zupu un cepa picas. Vakara gaitā jaunieši tika sadalīti pa komandām
un devās šausmu trasē, kuru bija izveidojuši Kuldīgas jaunieši. Zālē varēja vērot šausmu filmu un laisties disko dejās. 4 no rīta pēdējie
ballētāji laidās miegā. Paldies Kuldīgas Jauniešu māja par uzaicinājumu.

Vienu no skolēna brīvlaika dienām pavadījām Baltijas lielākajā uzņēmējdarbības
iedvesmas konferencē #uzdrīksteiesuzvarēt
, kuru apmeklēja 2500 jaunieši.Konferencē
uzstājās finanšu ministre Dana ReiznieceOzola, uzņēmēji Dāvis Siksnāns (Printful),
Edgars Rozenvalds (Wood religion), Ģirts
Ozoliņš (Erica Synths), Normunds Bergs

Uzdrīksties uzvarēt!
(SAF tehnika), reklāmas guru Andris Rubīns (DDB), LMT viceprezidents Ingmārs
Pūķis, mūziķe Agnese Rakovska, piedzīvojumu meklētājs Kārlis Bardelis, kā arī Latvijas veiksmīgākie skolēnu mācību uzņēmumi. Katram bija savs stāsts par savām biznesa idejām, uzņēmējdarbibu un ieteikumiem
jauniešiem biznesa veidošanā.
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Šī gada konferencei cauri vijās grafiti
tēma, kas simbolizē cīņu, nepadošanos,
ambīcijas, ticību saviem spēkiem un ilgus
gadu desmitus simbolizējusi jaunatnes balsi. Starpbrīžos varēja apskatīt jauniešu vidū
populāru mākslinieku performances. Pasākuma moderators — Renārs Zeltiņš.
Tika apstāstīts par skolēnu mācību uzņē-
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mumu (SMU), kas ir 4-12. klašu skolēniem
veidota mācību metode.Skolēniem tā ir iespēja, praktiski darboties,apgūt sava uzņēmuma izveides un vadīšanas prasmes, radīt
produktus un piedāvāt tos saviem potenciālajiem klientiem. Latvijā šo programmu
pārstāv JA Latvija.
Ja esi 16-20 gadīgs jaunietis savi projekta
ideju vari īstenot iesaistoties līderu programmā Junior Achievement Latvija. Tās
mērķis ir veidot starptautiska līmeņa jauno
paaudzi Latvijas konkurētspējas palielināšanai.Projekta idejas palīdz īstenot Latvijā
pazīstami uzņēmēji, Rīgas Koučinga skolas
treneri.
Vecāko klašu skolēniem (10-12.kl.) ir iespēja piedalīties ASV vēstniecības Latvijā
un karjeras skolu Latvijā (startstrong.lv)
rīkotajā uzņēmējdarbības konkursā ,,Start
Strong 3+3’’.Tiek veicināts jauniešiem veidot skolēnu mācību uzņēmumus.

7a. klase uzvar konkursā LV100 iedvesmo

Lepojamies!Jaunpils vidusskolas 7a. klase
uzvar konkursā LV100 iedvesmo.
9. novembrī pie jauniešiem Jaunpils vidusskolā viesojās projekta #LViedvesmo.
vadītāja Ilze, uzsverot, ka projekta doma
ir veicināt to, lai ikviens no mums padomā, ko katrs varam darīt, lai realizētu labās
idejas tieši šeit-Latvijā. Jaunieši konkursā
piedalījās ar realizētā projekta-Jaunpils pieturas atdzimšana jaunās krāsās.
Īpaši interesanta tikšanās bija ar vieglatlēti Laumu Grīvu, jaunieši ar interesi
klausījās Laumas stāstījumā par ikdienu,
treniņiem, ceļojumiem, sacensībām un izaugsmi. Šogad Lauma pasaules čempionātā
izcīnīja 9. vietu, personīgais rekords tāllēkšanā ir 6,86 m. Sportiste īpaši uzsvēra savu
piederības sajūtu Latvijas valstij un to, ka
pēc gadu ilgas prombūtnes Itālijā, ļoti vēlējusies atgriezties mājās.
Saistoša un interesanta bija RIXc kultūras
centra pārstāves prezentācija un virtuālās
realitātes aparātu demonstrējums. Jaunieši
tika informēti par dažādām mūsdienu tehnoloģijām, kuras var apgūt Jauno mediju u
mākslas programmā Rīgā un Liepājā.
Jāteic, ka 7.klases audzēkņi bija zinoši
šajā jomā un atbildot uz dažādiem jautājumiem tika pie noderīgām balvām.

Priecājamies par aktīvo klases audzinātāju Daci Adiņu un viņas atraktīvajiem
audzēkņiem, kuri šajā konkursā vinnēja
100.00 euro dāvanu karti Biļešu paradīzes
kasē.

Lepojamies!
Baiba Rasa, Jaunpils ND
Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja

Apzinot mūžizglītības iespējas pie kaimiņiem Lietuvā
Jau vairāk kā gadu veiksmīgi norit Erasmus+ programmas projekts “Quality Learning Experience = Quality Active Ageing”
(“Mācīšanās mūža garumā = kvalitatīvas

aktīvās novecošanās garants”), ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Jaunpils novada
pašvaldība projektā piedalās kā partneris,
sadarbojoties ar vēl sešām Eiropas Savienības dalībvalstīm - Lielbritāniju, Bulgāriju,
Grieķiju, Itāliju, Lietuvu un Spāniju.

www.jaunpils.lv

Projekts tapis Erasmus+ programmas
Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības un mācību jomā. Stratēģiskas partnerības ir starptautiski projekti, kuru mērķis
ir izstrādāt un kopīgot inovatīvu praksi, kā
turpinājums 16.lpp.

16. Jaunpils vēstis
turpinājums no 15.lpp.

arī veicināt sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu izglītības
un apmācības jomās.
Projekta mērķis ir uzlabot mūžizglītības
pasākumu un mācīšanās kvalitāti, lai palīdzētu gados vecākiem cilvēkiem saglabāt
aktivitāti, veselību un neatkarību. Kopā sanākot līdzīgi domājošiem partneriem, tiek
iepazīta līdzšinējā prakse un nodrošināta
platforma jaunām idejām, lai apzinātu un
veicinātu labu praksi mūžizglītības procesu
īstenošanā. Tāpat projekta īstenošanas laikā
tiek izstrādāta mūžizglītības labās prakses
rokasgrāmata, kurā tiek iekļauti divi labākie piemēri no katras projektā pārstāvētās
dalībvalsts.
No š.g. 1. -7. oktobrim, Jaunpils novada
domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja
Zane Ērmane un biedrības Jaunpils reģionālās attīstības centra “RATS” brīvprātīgā,
Ginta Gulbe-Vutāne, apmeklēja projekta
“Quality Learning Experience = Quality
Active Ageing” trešo mācību vizīti, kas norisinājās Lietuvā, Kauņā, un pie sevis mūs
uzņēma nevalstiskā organizācija - “Social
Innovation Fund”. Organizācija darbojas
kopš 1994.gada un šobrīd ir vadošā Lietuvas nevalstiskā organizācija, kas darbojas
demokrātijas veidošanā, sieviešu tiesību
un vienlīdzības aizsardzībā, daudzveidības
popularizēšanā un nelabvēlīgā situācijā nonākušu grupu sociālās iekļaušanas veicināšanā.
Mācību vizītes laikā tuvāk iepazināmies
arī ar pārējiem projekta dalībniekiem no
Bulgārijas, Itālijas, Grieķijas un Lielbritānijas, izveidojot draudzīgas un pozitīvas
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attiecības. Apmainījāmies ar viedokļiem
un dalījāmies pieredzē ar veidiem, kā mūsu
pārstāvētās organizācijas izmanto mūžizglītību kā līdzekli, lai uzlabotu senjoru
dzīves kvalitāti un veicinātu viņu garīgo un
fizisko veselību.
Mums tika dota iespēja iepazīt daudzveidīgu mūžizglītības aktivitāšu kopumu,
ko senjoriem piedāvā Lietuvas partneri.
Guvām iedvesmu jaunām idejām un metodēm, tiekoties ar pārstāvjiem no Traķu Pieaugušo izglītības centra un Kauņas “Trešās
paaudzes universitātes”, kā arī piedaloties
interesantos starppaaudžu un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai un popularizēšanai domātos pasākumos. Īpaši vēlos izcelt
starppaaudžu projektu Lekėčiai, kur piecas
enerģiskas sievietes jau gandrīz 20 gadus
strādā pie tā, lai tautas tradīcijas un paražas
tiktu nodotas nākamajām paaudzēm. Viens
no labiem veidiem kā to darīt, ir kopīga tradicionālo ēdienu gatavošana un baudīšana.
Apmeklējot Kauņas Mākslas inkubatoru
un Žilinskas mākslas galeriju, un piedaloties radošās mākslas sesijās, iepazinām
jaunus veidus kā izmantot mākslas terapiju
izglītošanas, pašizziņas, relaksācijas un socializēšanās mērķiem.
Piedalījāmies arī fiziskajai veselībai domātās aktivitātēs. Apmeklējām BodyFlex
nodarbību - īpašs vingrinājumu kopums,
kas ir balstīts uz pareizu elpošanu un konkrētu muskuļu grupu stiepšanu. Viesojāmies arī Kauņas Sporta universitātē, kur
piedalījāmies ekspertu vadītā diskusijā par
efektīvām fiziskājām aktivitātēm un veselīga dzīves veida metodēm, kas nodrošina
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aktīvu novecošanos. Pārliecinājāmies, cik
svarīga loma ir sabiedrības izglītošanas pasākumiem par veselības saglabāšanas un
atveseļošanās iespējām.
Esot Lietuvā, tāpat kā iepriekšējo projekta mācību vizīšu laikā Lielbritānijā un
Spānijā, spilgti iezīmējās tas, cik nozīmīga
loma ir brīvprātīgajam darbam. Varu droši
apgalvot, ka iesaistīšanās sabiedrības procesos ar brīvprātīgā darba starpniecību,
Eiropā ir kļuvis interesants, veiksmīgs un
labi strukturizēts veids, kā dažādos vecuma
posmos veicināt personības izaugsmi un
uzlabot dzīves kvalitāti.
Projekta ietvaros ir paredzētas septiņas
mācību vizītes katrā projektā iesaistītajā
dalībvalstī. Katra mācību vizīte ilgs piecas
darba dienas un tajās piedalīsies divi pieaugušo izglītībā iesaistītie darbinieki (pasniedzēji vai organizatori) no katras partnervalsts. Dalībniekiem jāpārvalda angļu
valoda vismaz sarunvalodas līmenī.
Projekta mācību vizīte Jaunpilī ir plānota
no 7. - 13. maijam, 2018. gadā.
Par turpmākajām projekta aktivitātēm
varēsiet uzzināt laikrakstā “Jaunpils Vēstis”,
kā arī sekot informācijai sociālajos tīklos.
Quality Active Ageing|Facebook, un
projekta mājaslapā - www.qualityactiveageing.eu
Vairāk par Erasmus+ programmu var
uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.
erasmusplus.lv
Zane Ērmane
Projektu vadītāja

Jaunpils vidusskolas dalība Erasmus+ projektā
“Globālā izglītība prātam un sirdij”

Erasmus+ projekts “Globālā izglītība
prātam un sirdij” noris no 2016. – 2019.
gadam, sadarbojoties 6 valstīm – Vācijai,
Polijai, Latvijai, Itālijai, Turcijai un Zviedrijai. Sadalot projekta darbu 6 posmos, katru
pusgadu tiek strādāts pie citas tēmas. Pagājušā gada rudenī 1. projekta posms norisinājās Polijā, tā tēma bija “Nodarbinātība
un bezdarbs”, 2. posms bija šī gada pavasarī Latvijā, Jaunpils vidusskolā par tēmu
“Deja”. 3.posma, kas risinās visu šī mācību
gada pirmo pusgadu, tēma ir “Migrācija”.
Projektā iesaistīto skolu pārstāvju – skolēnu
un skolotāju tikšanās šoruden notika no 8.
oktobra līdz 14. oktobrim Zviedrijas pilsētā
Lundā sadarbībā ar skolu Vipan Gymnasium. Jaunpils vidusskolu pārstāvēja divas 7. klases skolnieces – Tīna Birģele un
Terēze Rautsepa un divas skolotājas Anita

Marčinkus un Valentīna Rubīna.
Lai dotos uz Lundu un pārstāvētu savu
valsti un skolu, tika veikts sagatavošanās
darbs – veidotas prezentācijas par migrācijas jautājumiem mūsu valstī, novadā un
migrācijas ietekmi 7. klases skolēnu ģimenēs, sagādātas dāvanas sadarbības skolām,
notika regulāra sarakste ar projekta koordinatoru Zviedrijā.
Lundā tikām uzņemti ļoti silti, un jau
svētdien tūlīt pēc ierašanās, kaut arī projekts vēl oficiāli nebija sācies, Zviedrijas
posma projekta koordinators Martins
Martinezs mums piedāvāja izrādīt Lundas
Botānisko dārzu, vēsturisko centru un muzeju, izsmeļoši pastāstot par apskatāmajiem
objektiem. Projekta nedēļas laikā skolēni
dzīvoja Zviedrijas skolēnu ģimenēs un ar
saviem pedagogiem tikās tikai kopīgajās
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projekta aktivitātēs, tāpēc svētdienas vakarā Tīna un Terēze devās pie zviedru meitenes Idas ģimenes.
Projekta 3. posma aktivitātes bija rūpīgi
izplānotas tā, lai tajās būtu iekļauta tēma
“Migrācija” un lai projekta dalībnieki būtu
nodarbināti visas dienas garumā. Pirmajā
dienā skolotāji Martins Martinezs un Rolfs
Perssons iepazīstināja ar Vipan ģimnāzijas
ēkām un telpām, klausījāmies stāstījumu
par piedāvātajām mācību programmām
– vispārizglītojošo, profesionālo virzienu,
kā arī migrantu integrācijas un apmācības
programmu. Vēlāk devāmies uz pieņemšanu pie Lundas pilsētas mēra Lenarta Pritca
(Lennart Prytz). Pēcpusdienā visiem projekta dalībniekiem bija ekskursija pilsētas
vēsturiskajā centrā. Vakarā skolēni skolotāja Rolfa Perssona vadībā devās uz mežu,
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kur organizēja pikniku gan sev, gan pedagogiem un pavadīja nakti baļķu mājiņā,
paši uzņemoties atbildību par saimnieciskām lietām, tādā veidā pilnveidojot sadarbības, angļu valodas, komandas darba, līderības prasmes, iepazīstot viens otru tuvāk.
Otrajā dienā skolēni un pedagogi piedalījās seminārā par migrācijas jautājumiem,
kurš tika organizēts sadarbībā ar Lundas
un Malmo universitātēm. Pirmajā semināra daļā klausījāmies prezentācijas par
tēmām “Kāpēc cilvēki migrē?” (lektors
Martin Martinez), “Zviedrijas migrācijas
un integrācijas politika” (lektore Sauka
Osanami Torngren) un “Migrācija pēc 2.
Pasaules kara” (lektors Kristian Gerner).
Otrajā semināra daļā katra projekta dalībskola prezentēja savu paveikto darbu par
tēmu Migrācija. Jaunpils vidusskolas grupa
bija sagatavojusi 2 prezentācijas: “Statistikas dati par migrāciju Latvijā un Jaunpils
novadā” un “Kā migrācija ir ietekmējusi 7.
klases skolēnu ģimenes.”
Trešā projekta diena bija veltīta tuvākā
reģiona iepazīšanai, tāpēc visa projekta
grupa devās izbraukumā pa Skane reģionu, kurš jau vēsturiski ir bijis un joprojām
ir pievilcīgs migrantiem no dažādiem pasaules reģioniem. Šajā izbraukumā projekta
dalībnieku grupai pievienojās arī darbinieki un jaunieši no migrantu patvēruma centra, tādējādi skolēniem bija iespēja veidot
kontaktus ar migrantiem un izprast dažādus ar migrāciju saistītus jautājumus nepastarpināti. Projekta koordinators Martins,
kas ir arī vēstures un reliģijas pasniedzējs,
bija mūsu gids un ar savu atraktīvo stāstījumu izcili prata piesaistīt gan jauniešu, gan
pedagogu uzmanību.
Ceturtdien visi projekta dalībnieki devāmies ekskursijā uz Dānijas galvaspilsētu Kopenhāgenu, jo šī pilsēta atšķirībā no
Zviedrijas galvaspilsētas Stokholmas atrodas tikai stundas brauciena attālumā no
Lundas un ir ērti sasniedzama gan ar vil-
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cienu, gan auto. Nebijis piedzīvojums bija
braukšana autobusā pāri tiltam, kas savieno Zviedriju ar Dānijas salu Zēlandi un kas
ved pāri jūrai. Īpašas sajūtas šajā braucienā radīja arī stiprais vējš, kura ietekme uz
autobusu nepārprotami bija jūtama. Ieradušies Kopenhāgenā, skolēni un pedagogi
kopā devās apskatīt slavenākos galvaspilsētas vēsturiskos un arhitektūras objektus, tai
skaitā bija iespēja vērot arī sardzes maiņu
pie Dānijas Karalienes pils. Kaut arī Karaliene bija mājās, par ko liecināja karogs
mastā, viņas Majestāte diemžēl neiznāca uz
balkona, lai sasveicinātos ar apmeklētājiem
(ko viņa it kā parasti darot, pēc gida Martina stāstītā).
Piektā diena bija projekta noslēguma
diena, kad pedagogi bija nodarbināti uz
vietas skolā, veicot kopsavilkumu par paveikto nedēļas laikā un plānojot turpmāko
projekta gaitu, bet visu projektā iesaistīto
valstu skolēni tikmēr bija devušies apskatīt
no Lundas netālu esošo universitāšu pilsētu Malmo. Pēcpusdienā oficiālajā projekta
noslēguma pasākumā visi projekta dalībnieki saņēma sertifikātus kā apliecinājumu
viņu dalībai projektā un projekta laikā apgūtajām prasmēm, kā arī saņēma piemiņas
dāvanas no Zviedrijas skolas.
Atgriežoties atpakaļ ikdienas darbā skolā, darbs pie projekta tiek turpināts. Kā
iepriekš tika minēts, pirmo pusgadu noris
darbs par tēmu “Migrācija”. Strādājot pie
šīs tēmas, Jaunpils vidusskolā 1. semestrī ir
plānots īstenot vairākus pasākumus:
1. 10.-12.klašu skolēnu mācību ekskursija uz Migrācijas dienestiem Latvijā - Valsts
robežsardzes Galveno pārvaldi, Patvēruma
meklētāju centru, Starptautiskās migrācijas
organizāciju, Latvijas cilvēktiesību centru.
2. Aizsardzības ministrijas lekcija “Kā
mēs sargājam Latviju?” 9.-12.klašu skolēniem, kurā ir iespēja uzzināt vairāk par
Latvijas aizsardzības spējām, aizsardzības
nozares aktualitātēm, sabiedrības atbildī-
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bu un iesaisti valsts aizsardzībā, kritisko
domāšanu informācijas kara apstākļos, sabiedroto spēku klātbūtni Latvijā, iespējām
iesaistīties Jaunsardzē, Zemessardzē un Nacionālo bruņoto spēku profesionālajā dienestā. Lekcijā pievienosies Kanādas vadītā
NATO daudznacionālā bataljona kaujas
grupas karavīri, kas pastāstīs par savu dienestu Ādažos. Lekcijas notiek valsts valodā,
savukārt ārvalstu karavīri par sevi stāsta
angļu valodā.
3. Emigrācija un imigrācija Jaunpils novadā. 7. klašu pētījums, tikšanās ar novada
domes deputātiem, novada attīstības nodaļas vadītāju .
4. Audzināšanas stundas 1.-12. klašu skolēniem par globālo izglītību un migrācijas
jautājumiem.
5. Diskusija klašu grupās “Palikt vai aizbraukt?”
6. Atklātā angļu valodas stunda 9. klasē
par tēmu “Migrācija”.
Savukārt otrajā pusgadā skolēni un pedagogi strādās pie 4. projekta posma tēmas
“Tūrisms” un gatavosies jau aprīlī doties
uz Itāliju. Trešais projekta gads būs veltīts
tēmām “Slavenas personības” (Vācija) un
“Māksla” (Turcija).
Lielākie ieguvumi, ko šāda veida projekti
dod skolēniem un skolotājiem ir redzesloka paplašināšana, valodas prasmju nostiprināšana un pilnveidošana, to izmantošana
reālās dzīves situācijās, kultūru daudzveidības iepazīšana, pieņēmumu un stereotipu laušana, tie attīsta prasmi pielāgoties,
komunicēt un saprasties, izkopj toleranci.
Skolēniem dotā iespēja dzīvot uzņemošās
valsts ģimenēs ļauj klātienē iepazīt vietējo
kultūru, dzīvesveidu, māca patstāvību un
atbildību. Skolotājiem projekts ir iespēja
apmainīties ar pieredzi starptautiskā vidē
un gūt iedvesmu turpmākajam darbam.
Valentīna Rubīna
(Jaunpils vsk. angļu val. skolotāja)
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Pasākuma plāns 1.decembris – 17. decembrim
Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā/ Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā

PASĀKUMI
Laiks

Apraksts

Vieta

5.12. 14:00

Jaunpils dzejnieku tikšanās

Jaunpils bibliotēka

6.12. 16:00

“Roku rokā pretī Ziemīšiem” Ziemassvētku gaidīšanas vakars senioriem sadarbībā ar
Jaunpils jauniešiem

Jaunpils bibliotēka

8.12. 11:00

Pašvaldības policijas un ugunsdzēsēju godināšanas pasākums

Jaunpils muzeja Izstāžu zāle

9.12. 19:00

Ziemassvētku ieskaņas koncerts un balle ar grupu “Vētrasputni”. Ieeja ballē € 4.00, Galdiņu
rezervācija 20249771, Inga 28717075

Viesatu kultūras namā

10.12. 16:00

Muzikāli teatralizēts uzdevums “Māsiņas Puteklītes Ziemassvētkos”. Piedalīsies bērnu deju
kolektīvs “Pilskundziņi”, ansamblis “Ķipariņi”, Meiteņu TRIO un Pelēkais Vilks

Jaunpils pils Lielā zāle

14.12. 14:30

“Lasītājs iesaka lasītājam” jeb Jaunāko grāmatu apskats

Jaunpils bibliotēka

16.12. 19:00

Akustiskā Ziemas Koncertprogramma “ES PIEDERU TEV - TU MAN” Izpildītāju sastāvā
Normunds Zušs, Ingars Puncuļs, Ingrīda Balode, Ieva Grēvele, Vadims Miļeščenkovs un
Vitolds Gorņevs Sīkāka informācija par biļetēm būs uz reklāmas plakātiem

Jaunpils pils Lielā zāle

23.12. 12:00

Pirmskolas vecuma bērnu eglītes pasākums Viesatās ’’Ziemassvētki ar draugiem’’

Viesatu kultūras nama Lielā
zāle

26.12. 12:00

Akustisko Ziemassvētku dziesmu programma “Sajūti Ziemassvētkus” Mūziķi Iveta Baumane Jaunpils pils
un Roberts Pētersons Programmā iekļautas skaistākās latviešu un ārzemju Ziemassvētku
Lielā zāle
dziesmas Sīkāka informācija par biļetēm būs uz reklāmas plakātiem

27.12. 11:00

Ziemassvētku pasākums bērniem
“Kā Ziemassvētku vecītis balsi pazaudēja”

Jaunpils pils
Lielā zāle

27.12. 14:00

Ziemassvētku noskaņās
Viesatu pensionāru eglīte

Viesatu kultūras nama
Mazā zāle

IZSTĀDES
Laiks

Apraksts

Vieta
JAUNĀS

01.12. -31.01.

Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji. Tēma “Suņi”

01.12. – 31.12. Izstāde “Izzini Ziemassvētku tradīcijas”

Viesatu bibliotēkā
Viesatu bibliotēkā

TURPINĀS
18.11. - 18.01.. Foto izstāde “Mans izlaidums”. Cikla „Fotogrāfija stiprina ģimeni un aktivizē
sabiedrību” ietvaros

Viesatu kultūras nama Mazā zāle

25.11. -14.01. Laimas Lupiķes tekstiliju darbu izstāde “Krāsu spiets”
Jaunpils muzejs Izstāžu zāle un galerijā*
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS
Laiks

Apraksts

Vieta

1.12. 9:00-11:30

Keramikas nodarbība sākumskolai. LAD projekts „Darbs dara darītāju”. Bez maksas

Jaunpils Amatu māja

1.12. 14:00-17:00

Keramikas pulciņa nodarbība. Pasniedzēja Velga Melne. Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

17.12. 11:00-14:00

Salmu puzuru gatavošana. Meistare Ausma Spalviņa. Dalība maksa

Jaunpils Amatu māja

19.12. 17:30-18:30

Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm

Viesatu bibliotēka

10.12. 10:00-14:00 / Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem. Pasniedzēja Aija Prince. Dalības maksa
14:00-16:00
Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai!

Jaunpils bibliotēka

Iestāžu kontaktinformācija:
Jaunpils kultūras nams ( t. 29296334), Jaunpils muzejs (t. 20223423),
Jaunpils pils (t. 26101458) https://www.facebook.com/Jaunpilspils/, http://www.draugiem.lv/jaunpilspils/
Jaunpils pagasta bibliotēka ( t. 63182195) http://www.draugiem.lv/jaunpilsbiblioteka/, https://www.facebook.com/Jaunpilsbiblioteka/
Jaunpils Amatu māja ( t. – 28301408) http://www.draugiem.lv/velgapavlovska/, https://www.facebook.com/jaunpils.amatumaja?fref=ts
Viesatu kultūras nams (t. 20249771) un Viesatu bibliotēka (t. 28352654)
https://www.facebook.com/viesatukulturasnams/, http://www.draugiem.lv/viesatu-kulturas-nams-bibliote/
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Pensionāru sapulce Rīgā

Pensionāru biedrības Jaunpils pārstāvji,
pateicoties novada domes atvēlētajam autobusam varēja piedalīties Latvijas pensionāru sapulcē par nabadzības mazināšanu 16.
septembrī Rīgā Strēlnieku laukumā. Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) valdes
priekšsēdētājs Andris Siliņš un Labklājības
ministrs Jānis Reirs atzīmēja laikā kopš iepriekšējā gada sapulces sasniegto:
izveidota un darbojas senioru konsultatīvā padome sadarbībai ar Labklājības ministriju un saeimas sociālo un darba lietu
komisiju,
Valsts budžeta projektā 2018. gadā paredzēts veselības nozares finansējuma palielinājums par 200 miljoniem.
- attiecīgajā likumā noteikts, ka pensiju
indeksācijas koeficienta aprēķinā sākot ar
01.10.2017. no līdzšinējiem 25% uz 50%
tiek paaugstināta valsts vidējās algas pieauguma procenta daļa, bet no 01.10.2018.
šī daļa paaugstinās līdz 60% pensionāriem
ar darba stāžu līdz 30 gadiem un līdz 70%,
kam darba stāžs līdz ir virs 40 gadiem.
- nodokļu reformas likumā noteikts ar
ienākuma nodokli neapliekamais pensijas apmērs līdzšinējo 235 euro vietā no
01.01.2018.-250.00 euro, no 01.01.2019.270.00 euro, no 01.01.2020.-300.00 euro,
- nodokļu reformas likumā noteikts, ka
sākot ar 01.01.2018. ienākuma nodoklis
līdzšinējo 23% vietā būs 20%
- attiecīgajā likumā noteikts, ka no

01.07.2018. par 50% tiek palielināta piemaksa pie pensijas par katru nostrādāto
gadu pensijā aizgājušajiem līdz 31.12.1995.
- Šie nelielie, bet tomēr ieguvumi ir LPF
darbības rezultāts. To, ka sasniegtie ieguvumi ir tālu no reālās situācijas, kur valsts
pensionāru lielākā daļa grimst arvien dziļākā nabadzībā, apliecināja sapulcē izteiktās
runas. Tikai 4,5% Latvijas pensionāru pensija pārsniedz 500 euro mēnesī.
Sapulcē izvirzīja šādus priekšlikumus
Valsts prezidentam, saeimai un Valdībai:
1. Pensionāru ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli neapliekamā minimuma paaugstināšana līdz minimālās algas līmenim, neatliekami pārtraukt aplikt ar nodokli pensijas, kas ir zemākas par nabadzības riska
robežu.
2. Pensionāra patēriņa groza izstrādāšana un pensiju indeksācija ar patēriņa groza
pieauguma indeksu.
3. Valsts atbalsta programmu izstrāde un
realizācija pensionāriem, kuri ir zem nabadzības riska robežas.
4. Kompensāciju noteikšana medikamentu iegādei pirms krīzes līmenī.
5. Veselības aprūpes pakalpojumi pensionāriem bez maksas, tajā skaitā konsultācijas pie speciālistiem.
6. Nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšana
noteikta lieluma vienīgajam mājoklim.
7. Piemaksu pie pensijām par darbu līdz
1996.gadam indeksācija, lai novērstu pie-

maksas pirktspējas samazināšanos.
8. Piemaksu pie pensijām par darbu līdz
1996.gadam noteikt visiem pensionāriem,
kas strādājuši šajā periodā.
9. Piemaksas pie pensijām neaplikt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo piemaksas
vērtējamas kā sociālā pabalsta paveids, ko
ar nodokļiem neapliek.
10. Darba stāža pensiju aprēķinam palielināšana personām, kas strādājušas smagos
un kaitīgos darba apstākļos, piemērojot koeficientus atbilstoši kaitīguma līmenim.
11. Vienādu kritēriju noteikšana palīdzības saņemšanai pašvaldībās, neatkarīgi no
deklarētās dzīves vietas.
12. Minimālās pensijas noteikšana iztikas minimuma līmenī pensionāriem, kas
nostrādājuši 30 un vairāk gadus.
Sapulcē piedalījās mazāk par tūkstoti no
460 tūkstošiem Latvijas pensionāru. Gatavojoties sapulcei un tās laikā savākti 8962
paraksti par nabadzības mazināšanu, tai
skaitā 328 no Jaunpils. Mazskaitlīgā pensionāru līdzdalība valsts mērogā var būt
viens no iemesliem, lai Valsts Prezidents,
Saeima un Valdība izteiktos 16. septembra
priekšlikumus nabadzības mazināšanai neuztvertu kā neatliekami risināmu problēmu
valstī.
Rakts tika sagatavots publicēšanai oktobra
numuram, atvainojamies, ka pie lasītājiem
tas nonāk šajā numurā.
Kārlis Ķergalvis Tel. 29176520

BK «Jaunpils»: trīs uzvaras četrās spēlēs
Basketbola klubs «Jaunpils» oktobrī un novembra sākumā Latvijas
Basketbola līgas 3. divīzijas (LBL3) turnīrā aizvadījis četras spēles, trijās
no tām svinot uzvaras. Šobrīd jaunpilnieki savā apakšgrupā ierindojas
2. vietā.
Sezona tika iesākta ar svarīgu uzvaru pret līgas debitantiem no Talsiem, kurus izdevās Jaunpils sporta namā uzvarēt ar rezultātu 75:66.
Rezultatīvaikais šajā mačā bija Pauls Zukuls, kurš guva 17 punktus. Savukārt pēc tam sekoja ļoti neveiksmīgs izbraukums uz Saulkrastiem,
kur haotiskā spēlē tika piedzīvots negaidīts zaudējums (56:59), kā arī
dažādus savainojumus guva divi BK «Jaunpils» spēlētāji. Ja Jānis Kokins savu muskuļa sasitumu saārstēja ātri, tad saspēles vadītājam Pēterim Prolim rehabilitācijai būs nepieciešams ilgāks laiks. Zaudētajā
mačā rezultatīvākais jaunpilnieku rindās bija Andris Fridrihsons, kurš
spēja gūt 10 punktus.
24. oktobrī BK «Jaunpils» Jelgavā tikās ar jaunajiem Jelgavas basketbolistiem un spēja tos uzveikt – 74:62, izcīnot otro uzvaru LBL3
čempionātā. Produktīvākais viesu rindās atkal bija Pauls Zukuls, kurš guva 17 punktus un izcīnīja 11 atlecošās bumbas.
Savukārt 4. novembrī Jaunpils basketbolisti aizvadīja spraigu spēli pret Daugavpils novada basketbolistiem, kurus spēja pieveikt ar rezultātu 79:53. Spēles lūzums tika panākts tikai mača otrajā puslaikā, kad mājinieki krietni agresīvāk darbojās aizsardzībā, liedzot viesiem
gūt vieglus punktus. Arī šajā spēlē naskākais punktu guvējs bija Pauls Zukuls, kurš šoreiz guva 15 punktus. Jāpiebilst, ka tieši Pauls šobrīd
ir rezultatīvākais komandas spēlētājs un labākais cīnītājs pēc atlecošajām bumbām.
Nākamās spēles BK «Jaunpils» ir 17. novembrī viesos pret BK «Talsi» (mača sākums pulksten 20), 22. novembrī Jaunpils sporta namā
tiks uzņemti jaunie jelgavnieki (mača sākums pulksten 19.30), savukārt 25. novembrī Jaunpilī viesosies BK «Krāslava/Sporta skola» vienība, mača sākums pulksten 13. Novembra spēļu maratons noslēgsies 29. datumā, kad jaunpilnieki pulksten 19.30 centīsies revanšēties
Saulkrastu basketbolistiem.
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Lai katrai dienai
Rīta rasas mirdzums,
Kā ziediem, kurus šodien
Tavās rokās liek.  

JĀNIS ŠTEINS GODA NOVADNIEKS PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU
LAUKSAIMNIECĪBĀ UN PAŠVALDĪBAS DARBĀ

Jaunpils novada dome nozīmīgās
jubilejās sveic:
Ilzi Mozertu, Jāni Krūmiņu,
Maiju Podageli, Smaidu Balodi,
Ļubovu Jurečko, Ivaru Tiļļu,
Leonardu Zemgrīdu, Aivaru Didrihsonu,
Mārtiņu Ķergalvi, Emīliju Spuli,
Ēriku Sverdeli, Kazimiru Šikšņius,
Hariju Mucenieku, Gunāru Vesku,
Jepistiniju Anuškovu, Robertu Arbidānu,
Robertu Dobelmani, Rasmu Īli,
Raimondu Kauliņu, Emmu Lāci,
Albertu Luģi, Veltu Milleri,
Veltu Skricku, Osvaldu Stankus,
Mirdzu Žulpu.

Dziedi māmiņa “Aijā žūžu”,
Visu mūžu Tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs,
Lāča bērns, kas medu prasīs!

Piedzima tālajā 1937.gadā Viesatu pagastā 10 bērnu ģimenē. No
visiem bērniem ģimenē bija vecākais un jau agrā bērnībā bija liels
palīgs tēvam lauku darbos., gan zemi arot, gan būt par piekabinātāju
traktoram, gan palīdzot pie mājas darbiem.
Vecāki jau no agras bērnības ieaudzināja mīlestību pret dzimto
vietu, strādīgumu un izpalīdzību.
Mācījies Viesatās, Vīnšeņķu skolā, Zantes skolā, Jaunpils skolā
un Krišjāņa Barona skolā Strutelē. Savas aktīvās darba gaitas vadījis
kolhozā „Darba spars” strādādams par autobusa šoferi, sējas laikā par
traktoristu, bet ražas novākšanas laikā par kombainieri. Par savu darbu
saņēmis daudzas pateicības un apbalvojumus. Ir vadījis kolhozu „Darba
spars” kā priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, un 2004. Gadā
bija Viesatu pagasta padomes priekšsēdētāja vietas izpildītājs. Ir bijis
vairākkārtīgi ievēlēts par Viesatu pagasta padomes deputātu. Daudzus
gadus vadīja Viesatu mednieku kolektīvu.
Ģimenē izaudzināti 5 bērni, kuru ģimenes visas dzīvo un saimnieko
Viesatu pagastā. Jānis priecājās par kuplo 17 mazbērnu un 15
mazmazbērnu pulciņu.
Pat sirmā vecumā 80 gados viņš bija aktīvs Viesatu kultūras nama
pasākumu apmeklētājs, interesējās par notikumiem pasaulē un pagastā.
Savas dzīves laikā iemantojis līdzcilvēku cieņu un uzticību, stiprs kā
ozols, pozitīvs, taisnīgs un godprātīgs. Īsts Viesatu pagasta patriots. Un
tieši šodien viņš dzird, ka viņa devums un ieguldījums Viesatu pagasta
pašvaldības darbā un lauksaimniecības attīstībā tiek novērtēts. Izsakām
visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem un aicinām ar klusuma brīdi pieminēt
Jāni Šteinu!
Ir katrs mūžs kā pērļu savērums,
Tas virknējas no dienām, nedienām,
Raibs priekos, sāpēs izaug palēnām,
Līdz pienāk rudens augļu savākums.
(A. Balodis)

/Latv.tautasdz./

Sveicam vecākus ar meitiņas
Sāras piedzimšanu!

Jaunpils novada Dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem no
Janīnas Zaicevas,
Jāņa Šteina,
Vasilija Skorodihina uz mūžu atvadoties

Jūlija un oktobra mēnesī salaulāti 5 pāri,
no tiem 1 pāris salaulāts
Jaunpils evaņģēliski luteriskajā draudzē

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilā jūrā,
Gan šalcošā vējā- es esmu pie jums.
		Ā.Elksne

Pateicība
Izsaku pateicību Aijai Mizgai un Andrai Bīlavai par l
abdarības sniegšanu.
Mārīte Ķergalve
JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 05.12.2017.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
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LĪDZJŪTĪBAS

Pensionāru Biedrība “Jaunpils”
izsaka dziļu līdzjūtību Inai
Gulbei un Vitai Petrovai tēvu un
Kārlim Šteinam brāli Jāni Šteinu
zaudējot.

Zina ozols, ka sniegos reiz nometīs lapas,
Zina cilvēks, reiz vējš to paņems sev līdz,
Bet nepieņem sirds, ka nebūs kā vakar,
Neskanēs soļi un smaidīgs labrīt.
/ S.Upesleja/

Izsakām līdzjūtību Vitai un Inai tēti
un Gintai vectēvu smilšu kalniņā pavadot
Biedrība Kamene
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