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Jaunpils novada 
10.gadu svētku 

svinības
31.05.-02.06.

Šogad aprit desmit gadi, kopš ap-
vienojoties Jaunpils un Viesatu pagas-
tiem, izveidojās Jaunpils novads.

Maija beigās, kad sētas un pagal-
mus ieskaus maigi violeto ceriņu mā-
koņi, kad laukos uzmirdzēs pieneņu 
un rapšu saulītes, kad ikviens -liels vai 
mazs priecīgi sveicinās vasaru, aici-
nām visus kopā svinēt Jaunpils nova-
da 10. gadu jubileju!

Svētkos aicinām akcentēt sasnieg-
to un lepoties ar esošo!

Lepoties ar sevi, līdzcilvēkiem un 
darbiem.

Svētku programmā iecerēts:
31.05.ekskursija vietējos uzņēmu-

mos, svētku gājiens, pašdarbnieku 
koncerts parka estrādē.

01.06.Sporta svētki visai ģimenei 
Jaunpils stadionā, radošās darbnīcas, 
amatnieku tirdziņš, netradicionālo 
transportlīdzekļu salidojums, izklai-
des, kultūras programma, svētku liel-
koncerts, zaļumballe.

02.06. dievkalpojums, atpūta visai 
ģimenei Jaunpils kultūrvēsturiskajā 
centrā.

Aicinām iedzīvotājus, uzņēmumus,  
biedrības, iestādes, kolektīvus un or-
ganizācijas piedalīties svētku gājienā!

Informācija rakstot 
baiba.rasa@jaunpils.lv vai 20204694
vai kristine.liepina@jaunpilspils.lv 
vai 26197178

Svinēsim svētkus kopā!

Muzeja ziņas
“Es savu tēvzemi” – šāds varētu būt Jaun-

pils muzeja darba vadmotīvs marta mēnesī. 
Tieši 17. martā pirms 100 gadiem Jāņa Ba-
loža vadītā Studentu rota atbrīvoja Jaunpili 
no lieliniekiem. Lai gan cīņas nebija īpaši 
sīvas, tomēr zaudējumi bija abās frontes 
pusēs. Par šo kauju atmiņas sniedzis viens 
no Studentu rotas karavīriem, kuru aprak-
stījis J. Ķīselis grāmatā “Cīņā par Dzimteni”. 
“Izvērtušies plašā ķēdē, turpinājām tuvoša-
nos muižai. Starp mūsu un kaimiņposmu 
gāja vācu ložmetējnieku nodaļa ar 4 lož-
metējiem. “Friču” lielākā daļa bija atstāju-
si mēteļus vezumos. Viņi gāja uz priekšu 
“blūmīzerus” (mutes harmonikas) pūzda-
mi un jokus plēsdami, bramanējot un ne-
maz nedomājot par ložmetēju novietošanu 
pozīcijā, kaut arī jau lodes sāka svilpot pāri 
mūsu galvām. Tādos apstākļos bija goda 
lieta agrāk negulties zemē, pirms to nav 
izdarījuši “friči”. (Latvieši, taču, pavisam 
nebija vājāki karotāji par viņiem.) No Jaun-
pils jau traucās šurp ložmetēju kārtas, bet 
mēs jo mierīgi, kaut arī ar ne visai patīka-
mu sajūtu, gājām uz priekšu. Līdz Jaunpilij 
bij palikusi pus verste, kad jau tās pils torni 
sāka apšaudīt artilērija un līdz tam klusēju-
šie smagie ložmetēji. Gājām uz priekšu bez 
nogulšanās, jo lielinieki šāva samēra slikti. 
Muižas pili sarkanarmieši bij paspējuši pa-

matīgi izdemolēt. Logi pa lielākai daļai iz-
dauzīti, mēbeles salauztas, portreti norauti 
no sienām un saplēsti. Bibliotēkas grāmatas 
bija izsvaidītas visās telpās, pat ārā sniegā. 
Pati pils atgādināja viduslaiku cietoksni ar 
bieziem un augstiem akmens mūriem. Ja 
sarkanie būtu nopietnāki aizstāvējušies, 
mums nebūtu iespējams tik ātri šo pili ie-
ņemt.” Lai atmiņas par šo notikumu mūs-
dienās nepazustu, 22. martā pie Jaunpils 
vidusskolas notika pasākums “Varējām, Va-
ram un varēsim – aizsargāt savu tēvu zemi 
– Latviju”. Pasākumu organizēja Jaunpils 
muzejs sadarbībā ar Jaunpils vidusskolu 
un vēsturnieku M. Ribicki. Paldies visiem, 
kas atbalstīja, piedalījās, kopīgi darbojās 
gan aktivitātēs, gan pasākuma norisē, gan 
saulīti pie debesīm noturēja. Katrs šajā die-
nā varēja izvēlēties sev tīkamāko aktivitāti 
– vai vēstures stundu, vai radošo darbnīcu, 
vai sportiskas aktivitātes, vai izgaršot kara 
laika tēju un nofotografēties ar apvienības 
“Latviešu strēlnieki Ķemeru purvos” da-
lībniekiem. Lai gan notikumi pirms simts 
gadiem nebija tik aizraujoši, bet pasākuma 
norises bija iespēja ikvienam uz vēstures 
notikumiem paraudzīties nedaudz savādā. 
Nelielam ieskatam fotogrāfijas no pasāku-
ma.
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AKTUALITĀTES/ PROJEKTI

Jaunpils muzejā līdz pat Muzeju nakts 
pasākumam 18. maijā būs apskatāmas di-
vas Latvijas Neatkarības kara simtgadei vel-
tītas izstādes.

Pirmā ir Māra Lejas minidiorāmu izstāde 
“Kara un sadzīves ainas modelismā”. Mā-
ris Leja par savu nodarbošanos stāsta: “Ar 
dažādu modeļu veidošanu, līmēšanu, krā-
sošanu esmu aizrāvies no jaunības gadiem. 
Ar minidiorāmu veidošanu – piecus gadus. 
Pirms tam apmeklēju modelistu izstādi 
Kara muzejā, tad arī radās vēlme izmēģi-
nāt spēkus šajā aizraujošajā jomā. Daudzi 
modelisti savos darbos ataino konkrētu 
vēsturisku epizodi pēc veciem foto, vēs-
tures grāmatām. Man darbos vairāk patīk 
improvizēt”.

Otra vēsturiskā izstāde veltīta Jaunpils at-
brīvošanas 100-gadei. Neatkarības kara lai-
kā bija daudz mirkļu, kad Latvijas Repub-
likas liktenis karājās mata galā, taču valsti 
izdevās aizstāvēt un nosargāt. Tieši tāpēc 

Neatkarības karš, par spīti grūtībām un 
upuriem ir arī Latvijas zelta stunda, aplieci-
nājums iedzīvotāju pašaizliedzībai un varo-
nībai. Izstādes satura veidošanā izmantotas 
fotogrāfijas un vēsturiski materiāli, konkrē-
tā laika posma priekšmeti. Tas ir stāsts, kas 
palīdz meklēt atbildes uz jautājumiem par 
vienu no mūsu valsts sarežģītākajiem vēs-
tures posmiem. Izstāde veidota sadarbībā 
ar Zantes Kurzemes cietokšņa muzeju un 
Ēriku Kazminu. Izsakām pateicību Līgai 
Bierandei par atbalstu izstādes sagatavo-
šanā un iespēju izmantot ģimenes arhīva 
materiālus.

Atceroties un pieminot skarbos Māras 
dienas notikumus 25. martā, ar atceres brī-
di pie Bikstu stacijas piemiņas akmens pul-
cējās Jaunpils, Bikstu un Zebrenes represi-
jas pārdzīvojušie, kas piedzīvojuši un savām 
acīm skatījuši traģiskās vēstures lappuses 
pirms 70 gadiem. Pasākumā piedalījās sko-
lēni un sabiedrības pārstāvji. Tā ir vēsture, 

tie ir fakti, tā ir emociju jūra. Nav jākaunas 
no asarām, kad pārcilājam atmiņas. Un kā 
sacīja Mirdzas kundze: “Tās lietus lāses, kas 
nokrita piemiņas brīža laikā, ir mūsu asa-
ras”. Sibīrijas laika bērni un jaunieši nu paši 
jau izaudzinājuši savus bērnus un mazbēr-
nus, tādēļ svarīgi, ka atceres brīdī piedalījās 
Bikstu pamatskolas jaunieši. Tas ir mūsu 
pienākums šo dienu pieminēt, uzklausīt Si-
bīrijā izsūtīto pārciesto un stāstus un visu 
to paturēt atmiņā. Šī doma kā vadmotīvs 
izskanēja atceres pasākumā Jaunpils nova-
da domes priekšsēdētājas L. Ginteres un 
Bikstu pārvaldes vadītājas I. Dabras uzru-
nās. Pasākums turpinājās Bikstu pārvaldes 
ēkā, kur omulīgā atmosfērā pie tējas tases 
atmiņās kavējās pasākuma dalībnieki. Par 
emocionālu muzikālo noformējumu rūpē-
jās Juris Pavlovs, bet atmiņās dalīties rosi-
nāja Kaspars Sīmanis.
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Par barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšanu 
Jaunpils novadā 2019. gada 13. maijā

Latvijas Republikas Sa-
eima 2017. gada 22. jūnijā 
pieņēma likumu “Par 1991. 
gada barikāžu dalībnieka 
statusu” un ar likumu no-
teikts, ka barikāžu dalībnieka 
statusu apliecinošu apliecību 
izsniedz 1991. gada barikāžu 
dalībnieku biedrība. Sakarā 
ar barikāžu dalībnieku lielo 
interesi par Statusa apliecī-
bas saņemšanu, 1991. gada 
barikāžu biedrība ir radusi 

iespēju, pirmdienās apliecības barikāžu da-
lībniekiem izsniegt Latvijas novados. 

Barikāžu dalībnieka statusa apliecību var 
iegūt personas, kas ir reģistrējušās kā ba-
rikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu no 
apbalvojuma veidiem – Piemiņas zīmi vai 
Pateicības rakstu. Jaunpils novadā tādā sta-
tusā ir vairāk kā 200 personas. No otrdienas 
līdz piektdienai apliecības tiks izsniegtas ti-
kai 1991. gada barikāžu muzeja ēkā, Rīgā, 
Krāmu ielā 3.

Ierodoties uz apliecību saņemšanu, lī-
dzi jābūt Piemiņas zīmes apliecībai vai 

pateicības rakstam (oriģinālam vai kopi-
jai) un Personu apliecinošam dokumen-
tam (pase vai ID karte).

Jaunpils novadā apliecību 
izsniegšana notiks

2019. gada 13. maijā 
no plkst. 11.00 - 16.00

Jaunpils novada domes sēžu zālē
Plašāku informāciju var iegūt arī pa 

telefonu 20223423 (Jaunpils muzejs)
Lūgums šo informāciju izlasīt pašam un 

pastāstīt pārējiem, kā arī sekot līdzi paziņo-
jumiem.

Jaunpils muzejā bija apskatāma Jaunpils 
represijās cietušajiem veltīta piemiņas iz-
stāde, un pirmo reizi izstādi papildināja iz-
sūtīto ļaužu atmiņu videoieraksti. 25. mar-
tā visu dienu bija atvērta Jaunpils baznīca, 
kurā jaunu veidolu ieguvusi šo notikumu 
piemiņas vieta. Pateicamies Jaunpils drau-
dzei un tās priekšniekam Ceriņa kungam 
par ieguldījumu vēsturiskās atmiņas sagla-
bāšanā.

Lieldienu gaidīšanas laikā Jaunpils muze-
ja izstāžu zālē salidojuši Kurzemes eņģeļi ar 
mākslinieces Ivetas Skrastiņas fotogrāfiju 
palīdzību. Māksliniece par savu izstādi saka 
“Šī nav fotoizstāde parastajā izpratnē un nav 
sakrālās mākslas sludinājums ar mērķi pie-
vērst kādu kristietībai, tas ir mans veltījums 
Latvijai 100 gadu jubilejā un vienlaicīgi 
pateicība tiem sargeņģeļiem, kuri pašaizlie-

dzīgi stāvējuši pie Latvijas pirmsākumiem, 
sargājot gan mūsu dižgarus, gan ikkatru 
vienkāršāko dvēselīti. Tāpat jāparāda gods 
vēl kādam Latvijas lepnumam – Kurzemes 
baznīcu kokgriezumiem, ko radīja meistari 
– personības. Šodien liela daļa no tā visa ir 
spoži atjaunota un pilnvērtīgi iekļaujas Ei-
ropas kultūras vērtībās. Kurzemes baznīcas 
ir īstas baroka, ziemeļu renesanses vai ma-
nierisma stilu pērles. Paldies entuziastiem 
– personībām – darbiniekiem par Rundā-
les pils, Lestenes, Jaunpils, Zlēku, Nurmes 
u.c. baznīcu iekārtu uzturēšanu, atjaunoša-
nu, saglabāšanu. Tā nu visa mūsu vēsture 
un vērtības tomēr balstās un, cerams, arī 
turpmāk balstīsies uz izcilām personībām, 
un jau viņiem uz pleca sēž kāda teiksmai-
na, spārnota, iedvesmojoša būtne, eņģelis, 
kurš nes mierinājumu, iedvesmu, cerību un 

palīdzību. Palīdz rast spēku gan lielam, gan 
mazam darbam, radot svētīgas pārmaiņas.” 
Izstāde Jaunpils muzejā būs apskatāma līdz 
18. aprīlim.

Muzeja ziņas noslēgsim ar pateicību Lāču 
ģimenei, kura mūsu Jaunpils muzeja krāju-
mam dāvinājusi pussimts priekšmetu, kas 
vēsta par Jaunpils pūtēju orķestri un tā dar-
bību, foto piederumus un kino aparatūras 
piederumus, dažādu vēstures periodu tele-
fonus, traukus. Nenovērtējamas ir A. Lāča 
uzņemtās filmas par jaunpilnieku sadzīvi. 
Visi šie priekšmeti būs aplūkojami muzeja 
veidotājās izstādēs un gada nogales izstādē 
“Muzeja jaunieguvumi”.

Informāciju sagatavoja Jaunpils muzeja 
vadītāja Ligija Rutka un krājuma glabā-

tāja Zinta Arika.
Foto: I. Krūtaine, Jaunpils muzejs

Jaunpilī vienmēr dzīvojuši un dzīvo atsaucīgi ļaudis. Iepriekšējās avīzes numuriņā lūdzam atpazīst foto attēlā 
redzamo kundzi. Nu nepazīstamā kundze atpazītā. Tā ir mācītāja Jāņa Zundes kundze Alīda Zunde. Paldies par 

informāciju Andrim Kabakam, Nellijai Tumšajai un Staņislavam Līvmanim.

Domes sēdes lēmumi
Izpilddirektora informācija
Ziņo P.Baranovskis
Atskaite par padarītajiem darbiem starp 

sēdēm februārī un martā.
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Labiekārtošanas nodaļa zāģēja krūmus 

un kokus vietās kur tas ir nepieciešams: 
ceļmalu grāvji, l/s zemes, pie tilta un dzir-
navām. 

2. Ceļu pavasara uzturēšanas darbus sā-
kām ar Saules ceļa greiderēšanu, ko veicām 
ņemot pakalpojumu, jo pašu greideris vēl ir 
remontā. Arī grāvju izpļaušanai tika ņemts 
pakalpojums. 

3. Grants ceļu pārbūves būvsapulcē vie-
nojāmies, ka darbus atsāks ar 1.aprīli. Sāku-

mā pabeigs rakšanu un izlīdzināšanu izrak-
tajai gruntij un tad arī sāks būvēt virskārtas.

4. Šajā mēnesī papildus ierastajiem dar-
biem notika  akcionāru sapulces Tukumā. 
Mums ir kapitāla daļas Tukuma slimnīcā 
un Piejūrā. Ar slimnīcas darbību visi bija 
vairāk vai mazāk apmierināti, tad par Pie-
jūras darbību iepriekšējā gadā radās daudz 
nepatīkamu pārsteigumu, kā rezultātā val-
de tika nomainīta.

Apstiprināts lēmums “Par SIA “Tukuma 
slimnīca” gada pārskatu 2018.gadam”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcī-
bas projekta izstrādi nekustamā īpašuma 
„Bunduli” zemes vienības  sadalei”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes vienī-

bas sadali un jaunu īpašumu izveidošanu”.
Apstiprināts lēmums “Par adreses pre-

cizēšanu “Leveste 2”-9,  Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads”.

Apstiprināts lēmums “Par apgrūtināju-
ma - ceļa servitūta izbeigšanu nekustama-
jā īpašumā „Jaunkļavas” Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcī-
bas projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam „Mežābeles””.

Apstiprināts lēmums “Par saistošo no-
teikumu Nr.3/2019 par Jaunpils novada 
pašvaldībai piekrītošo un piederošo neap-
būvētu zemesgabalu nomas maksu apstip-
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Par nekustamā īpašuma “Centra mazdārziņi” izsoli

Jaunpils novada dome jau trešo gadu pēc kārtas aicina 
jauniešus piedalīties iniciatīvu projektu konkursā

Jaunpils novada dome pārdod atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekusta-
mo īpašumu „Centra mazdārziņi”, Jaunpils 
pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 
0109, sastāvošu no viena zemes gabala ar 
kopējo platību 10,13 ha. No tiem 9,58 ha ir 
lauksaimniecībā izmantojama zeme, 0,15 
ha – meža zeme, 0,2 ha- zeme zem ūde-
ņiem, 0,17 ha – zeme zem ceļiem, 0,03 – 
pārējā zeme.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts ze-
mes nomas līgums: iznomāti 10,13 ha, lī-
guma termiņš 31.12.2019., nomas maksa 
1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības 
gadā.

Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga per-
sona (nomas objekta apjoms ir vienāds ar 
izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). 
Nomnieks drīkst izmantot savas pirmpir-
kuma tiesības par izsolē uzsolīto augstāko 

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt 
jauniešu iniciatīvas, kas veicina Jaunpils  
novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību 
sabiedriskajos procesos Jaunpils novadā. 
Konkurss tiek rīkots, lai sniegtu iespēju 
jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes 
projektu izstrādāšanā un realizēšanā, sek-
mētu novada identitātes un lokālpatriosma, 
kā arī pilsoniskās apziņas veidošanos jau-
niešos.

Projekta iesniedzējs var būt jebkurš Jaun-
pils novada administratīvajā teritorijā dek-
larēts jaunietis vai jauniešu grupa, kā arī  
Jaunpils vidusskolas audzēknis vecumā no 
13 līdz 25 gadiem, kurš realizēs projektu 
Jaunpils novadā. 

Nenokavē - projekta pieteikuma ie-
sniegšanas termiņš ir no 2019. gada 1. ap-
rīļa līdz 30. aprīlim plkst.17:00. Projekta  
pieteikumu ar pielikumiem  papīra formā 
–vienā eksemplārā, latviešu valodā, dator-
rakstā  iesniedz Jaunpils novada domē, “Ēr-

cenu.
Izsole notiks 2019.gada 10.maijā plkst. 

10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģel-
niekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā. 

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 
79 000,00. 

Izsoles dalības nodrošinājums 
EUR  7 900,00, dalības maksa EUR 150,00 
(privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām 
personām), izsoles solis – EUR 1000,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 
2019.gada 9.maijam plkst. 12:00, jāreģistrē-
jas Jaunpils novada domes kancelejā. 

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pietei-
kuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaun-
pils novada domes, reģ. Nr.90000051932, 
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. 
LV22HABA0551020325777, Bankas kods 
HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašu-

ģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils novads, 1.stāvā 
Klientu apkalpošanas centrā un elektronis-
ki nosūti uz e-pasta adresi: ilze.jansone-pei-
pina@jaunpils. E pasta pieteikumā norādot 
“Pieteikums konkursam” līdz paziņojumā 
par Konkursu norādītajam termiņam; 

Iesniegtos projektus  izvērtēs konkursa 
vērtēšanas komisija. Jaunieši  klātienē tiks 
uzaicināti prezentēt projekta ideju un īste-
nošanas gaitu. 

Konkursa rezultāti tiks publicēti pašval-
dības izdevumā “Jaunpils vēstis” un pašval-
dības mājas lapā www.jaunpils.lv

Laiks projekta īstenošanai ir 2019. gada 
14.maijs līdz 2019. gada 20.novembrim.

Projekta idejas īstenošanai tiks piešķirti 
finanšu līdzekļi līdz 200,00 euro vienam 
projektam. Pretendentam, izstrādājot pro-
jektu, jāpiesaista projekta vadītājs: jaunat-
nes lietu speciālists vai cits attiecīgās jomas 
speciālists. Attiecīgās jomas atbildīgais paš-

ma “Centra mazdārziņi” izsoles nodroši-
nājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kār-
tībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : 
“Nekustamā īpašuma “Centra mazdārziņi” 
izsoles dalības maksa”. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās 
vietā 2019.gada 29.aprīlī, laiku iepriekš sa-
skaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu 
Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 
vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.
tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils 
novada domes kancelejā līdz 2019.gada 
9.maijam.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašu-
mu veicama euro  līdz 2019.gada 24.mai-
jam.

valdības institūcijas darbinieks var vienlai-
cīgi būt projekta vadītājs vairākos projek-
tos.

Kādas aktivitātes tiks atbalstītas? 
• Jauniešu brīvā laika lietderīgai izman-

tošana,
• neformālās mācīšanās aktivitātēm un 

pasākumi,
• āra dzīves aktivitātes
• jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā
• fiziskas aktivitātes, kas neprasa mērķ-

tiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību 
attiecīgajā sporta veidā

• radošai pašizpausme
• Jaunpils attīstība un labiekārtošana
• Jauniešu līdzdalība sabiedrības dzīvē un 

pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā.
• Jauniešiem draudzīgas un atvērtas vides 

veidošanai skolā un sabiedrībā.
• Jaunpils novada pozitīva tēla veidošana 

jauniešu vidū novadā un valstī.
• Nodarbinātība, karjeras izglītība, uzņē-

rināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par saistošo notei-

kumu Nr. 4/2019  „Par decentralizēto ka-
nalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uz-
skaites kārtību Jaunpils novada pašvaldībā” 
apstiprināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par jauniešu ini-
ciatīvu konkursa nolikumu apstiprināša-
nu”.

Apstiprināts lēmums “Par projekta 

“Ķimšu ūdenskrātuves pārgāžņu atjauno-
šana” iesniegšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par projekta „Jau-
niešu aktivitāšu centra „Jauniešu Jaunpils” 
izveide”  iesniegšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par projekta 
“Jaunpils pils pagrabtelpu pārbūve bruņi-
nieku Zinību istabas izveidei” iesniegšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils nova-
da domes pamatlīdzekļu norakstīšanu un 
izslēgšanu no bilances 2018. gadā”.

Apstiprināts lēmums “Par 2018.gada in-
ventarizācijas rezultātu kopsavilkumu”.

Apstiprināts lēmums “Par 2018.gada in-
ventarizācijas rezultātu kopsavilkumu pēc 
salīdzināšanās ar valsts iestādēm”.

Apstiprināts lēmums “Par aizņēmumu 
atmaksas grafika izmaiņām”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Centra mazdārziņi” zemes gabala 
atsavināšanu”.



www.jaunpils.lv

Jaunpils vēstis 5.aprīlis 2019 INFORMĀCIJA

Šogad Lielā Talka notiks 27. aprīlī un tajā cilvēki tiek 
aicināti ne tikai vākt atkritumus, bet iet vienu soli 

tālāk – tos vācot – šķirot. 
Ikviens, kurš jebkad 

piedalījies Latvijas Lie-
lajā Talkā, var patiesi 
lepoties, jo viņu darbs 
pamanīts un novērtēts 
arī ārpus Latvijas kļūs-
tot par iedvesmu citiem 
pasaulē. Pēc pirmās 

“Pasaules talkas”, kurā piedalījās 157 valstis 
un 18 miljoni iedzīvotāju, š.g. janvārī Talli-
nā notika tai veltīta konference, kurā Latvi-
jai tika pasniegta izcilības balva kā labāka-
jai valstij, kur talkās gadu no gada iesaistās 
procentuāli visvairāk iedzīvotāju. 

Šķirošana, vācot atkritumus, šogad ie-
viesta, lai veicinātu izpratni par plastmasas 
piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi 
un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu 
atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu 
un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos.

Ik gadu talkotāji pulcējas daudzdzīvokļu 
namu pagalmos, uzņēmumu teritorijās un 
privātmāju pagalmos. Tiek sakoptas piemi-
ņas vietas, publiskās teritorijas, mežmalas 
un ceļmalas. Mēs esam ļoti lepni, ka Jaun-
pils novada ļaudis aktīvi piedalās savas vi-
des sakopšanā.

“Šajos gados, Lielās Talkas laikā sakopjot 
Latviju, esam paveikuši daudz. Tomēr, lai 
uzskatītu mūsu valsti par zaļāko valsti pa-
saulē, vēl daudz darāmā. Pateicoties Lielajai 
Talkai, sabiedrība vairāk sāk apzināties, ka 
tikai no mums pašiem ir un būs atkarīgs, 
kādā vidē dzīvojam un dzīvosim nākotnē. 
Tāpēc prieks, ka arvien vairāk cilvēku grib 
ieguldīt savu enerģiju, lai padarītu mūsu 
valsti tīrāku un sakoptāku,” uzsver Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis. Valsts pre-
zidents aicināja arī šogad ikvienu aktīvi ie-

saistīties Lielajā Talkā, lai sakoptu vai labie-
kārtotu kādu sev nozīmīgu objektu. Valsts 
prezidents šogad talkos Tukuma novada 
Sēmes pagastā, kur kopā ar Latvijas skau-
tiem un gaidām sakops un labiekārtos pir-
mā Latvijas ārlietu ministra Zigfrīda Annas 
Meierovica dzimtas mājās.

10 gadu garumā Lielajā Talkā kopumā 
ir piedalījušies aptuveni 500 000 dalībnie-
ku, un talkojuši latvieši ir arī citās pasaules 
valstīs. Atkritumu daudzums ir vairāk nekā 
par pusi samazinājies, salīdzinot ar 2008. 
gadu; 2018. gada talkā tas jau bija sama-
zinājies uz pusi, salīdzinot ar 2017. gadu. 
Daudzviet pašvaldību teritorijās vairs nav 
atrodami atkritumi, tāpēc talkas vietās tiek 
organizētas apkārtnes labiekārtošanas un 
koku stādīšanas talkas. Šie fakti ir aplieci-
nājums tam, ka Lielā Talka ir konsekventi 
virzījusies izvēlētā mērķa – tīras un zaļas 
valsts virzienā. Talka kā lielākais izglītojo-
šais un vides sakopšanas ikgadējais noti-
kums ir nesusi auglīgus rezultātus, un arī 
uz priekšu tai būs nozīmīga loma vides sa-
kopšanā, bet, būtiskākais, – cilvēku attieks-
mes un paradumu maiņā.

Praktiska informācija talkotājiem
• Publiskā talkošanas vieta: Jaunpils 

parka teritorija un Dzirnavu kompleksa 
ēkas.

• Jaunpils muzeja kolektīvs aicina tal-
kotājus pievienoties Sparvu kapu sakop-
šanā.

• Līdzi aicinām ņemt arī savus darba rī-
kus: grābekļus, lāpstas, spaiņus, ķerras u.c. 

• Pusdienu zupa plkst.12:00
• Informējam, ka lielgabarīta atkritu-

mu konteineri, Talkas dienā un dažas die-
nas pēc tās, būs pieejami Jaunpils pagastā 

pie “Dūmeņiem” un Viesatu pagastā pie 
“Mazās skoliņas”. 

• Talkas maisus iedzīvotāji var saņemt 
darba laikā no 23.-26.aprīlim Jaunpils pa-
gastā, zvanot A.Balodei pa tel.27743303 
un Viesatu pagastā -V.Bierandam tel. 
28625712. Maisu izsniegšana notiks arī 
Talkas dienas rītā -27. aprīlī Jaunpils pils 
laukumā plkst.09:00.

Zilie maisi ir paredzēti plastmasai, bal-
tie – citiem atkritumiem!

Informējam, ka SIA “Atkritumu apsaim-
niekošanas sabiedrība “Piejūra”” pārkrau-
šanas-šķirošanas stacijā Tukumā un Jūrma-
lā, kā arī poligonā “Janvāri” no 15. līdz 30. 
aprīlim var nodot četras VIEGLO AUTO-
MĀŠĪNU riepas.

Būtiskākie nosacījumi:
• šī akcija ir spēkā tikai fiziskām perso-

nām;
• akcija attiecas tikai uz VIEGLO AUTO-

MAŠĪNU RIEPĀM;
• pieņem tikai 4 riepas no fiziskas perso-

nas un no vienas automašīnas
• Aicinām iedzīvotājus ziņot par sa-

vām talkošanas vietām Jaunpils novadā, 
zvanot pa tel.26436651. Kā arī iemūžināt 
interesantākos talkas mirkļus fotogrāfijās/
video, pievienot stāstus un  nosūtīt uz e-
pastu baiba.rasa@jaunpils.lv.

Lielās talkas koordinators: P. Baranov-
skis tel.26436651; Jauniešu talkas koordi-
nators I. Zāgmane tel. 26223986

Uz tikšanos Lielajā Talkā š.g.27. aprīlī!                  
WWW.TALKAS.LV

Baiba Rasa
Jaunpils ND sabiedrisko attiecību 

un tūrisma nodaļas vadītāja

mējdarbības veicināšanai.
• Veselīgs dzīves veids un veselīga dzīves 

veida veicināšana Jaunpils novadā
• Dabas aizsardzība Jaunpils novadā
• Un, lai neierobežotu jauniešu domu li-

dojumu, tēma pēc brīvas izvēles, protams, 
saskaņojot to ar konkursa rīkotāju, konkur-

sa kārtībā var tikt atbalstīta.
• 2019.gada prioritāte veltīta Jaunpils no-

vada desmitgades svinībām
Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa 

NOLIKUMU un aizpildīt projekta pietei-
kumu (PIELIKUMS NR.1. un NR.2) 

Jautājumi, konsultācijas:

Ilze Jansone-Peipiņa
Tel. 26164405
ilze.jansone-peipina@jaunpils.lv

Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas 

vadītāja
baiba.rasa@jaunpils.lv Tel.20204694

Jaunpils novada dome sadarbībā ar Jaunpils dārzkopības biedrī-
bu aicina Jaunpils novada skaistāko sētu un dārzu kopējus pieteik-
ties konkursam „Skaista mana sēta” - 2019. Dalību konkursā var 
pieteikt sētas īpašnieks vai cita persona ar īpašnieka atļauju.

Kā katru gadu, atsevišķi vērtēs individuālās mājas, lauku sētas, 
daudzdzīvokļu mājas un iestādes un organizācijas. Vērtēšana no-

Konkurss „Skaista mana sēta” - 2019
tiks līdz 20.septembrim. Konkursa laureātu sveikšana notiks kon-
kursa noslēgumā – rudenī. Pieteikties konkursam var: pie Dzidras 
Krastiņas tel.29199878,

Zentas Plezeres - tel. 26342462 ,  Birutas Šteinas -  tel. 28369562, 
kā arī pie Dzintras Augules, Vijas Zīvertes vai Elgas Valaines.

Jaunpils dārzkopības biedrība, Jaunpils novada dome
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Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks 
sestdienā, 2019. gada 25. maijā. 

Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un EP no Latvi-
jas būs jāievēlē astoņi deputāti. Pieteikti pavisam vēlēšanām ir 246 
kandidāti.

Kandidātu saraksts Kandidātu skaits
1 “Latvijas Krievu savienība” 16
2 “Latviešu Nacionālisti” 16
3 Latvijas Reģionu Apvienība 16
4 Zaļo un Zemnieku savienība 16
5 Politiskā partija “KPV LV” 16
6 “PROGRESĪVIE” 16
7 Jaunā Saskaņa 16
8 Jaunā konservatīvā partija 16
9 Attīstībai/Par! 16
10 “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 16
11 Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-

”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
16

12 Rīcības partija 8
13 Atmoda 16
14 “Centra partija” 15
15 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku 

partija
15

16 Jaunā VIENOTĪBA 16

Dzimums Kandidātu skaits Procenti
Vīrieši 171 69,5%
Sievietes 75 30,5%

Vecums Kandidātu skaits Procenti
21-30 gadi 25 10,2%
31-40 gadi 56 22,8%
41-50 gadi 51 20,7%
51-60 gadi 69 28,0%
61-70 gadi 30 13,4%
71-80 gadi 12 4,9%
Vēlēšanu tiesības. Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir Latvijas 

pilsoņiem un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas mūsu 
valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas vēlētā-
ju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt 
vismaz 18 gadus vecam.

Vēlētāju reģistrs. Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lieto iepriekš 
izveidotus vēlētāju sarakstus. Iecirkņu vēlētāju sarakstus sadarbī-
bā ar pašvaldībām izveido Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. 
Sākotnēji vēlētāji tiek iekļauti tā iecirkņa vēlētāju sarakstā, kas at-
bilst vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai Latvijā,  bet no 2019. gada 
16. marta līdz 7. maijam (18. dienai pirms vēlēšanām) iecirkni 

var mainīt.  Reģistrēties balsošanai citā iecirknī būs iespējams di-
vos veidos:

1. tiešsaistē – izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu;
2. klātienē – piesakot iecirkņa maiņu jebkurā pašvaldības dzīves-

vietas deklarēšanas iestādē.
Noskaidrot, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts 2019. gada Eiropas 

Parlamenta vēlēšanās, iespējams:
- paziņojumā, ko vēlētājiem pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas 

adresi Latvijā izsūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (marta 
beigās);

- no 2019. gada 16. marta internetā, izmantojot Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumu E-pakalpojums “Vēlēša-
nu iecirkņa noskaidrošana”

- zvanot uz  Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 
67049999. 

Vēlētāji, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši ārvalstīs, iecirkņu sa-
rakstos automātiski netiek iekļauti. Šie vēlētāji vēlētāju sarakstos 
tiks iekļauti, ja reģistrēsies pasta balsošanai vai reģistrēsies balsoša-
nai vēlēšanu iecirknī. Plašāk sadaļā “Balsošanas iespējas ārvalstīs”.

Balsošanas iespējas. EP vēlēšanu likumā ir paredzētas vairākas 
iespējas, kā vēlētāji var piedalīties EP vēlēšanās. Šīs iespējas ir:

- balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā no pulksten 7.00 
līdz 20.00;

- balsot iepriekš 22., 23. un 24.maijā, kad iecirkņi strādās dažas 
stundas dienā;

- balsot savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespē-
jams nobalsot iecirknī, vēlētājs ir slimnieku aprūpētājs vai atrodas 
apcietinājumā ieslodzījuma vietā vai īslaicīgās aizturēšanas vietā;

- balsot ārvalstīs pa pastu vai vēlēšanu iecirknī ārvalstīs. 
Savukārt tiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo 

kādā no ES dalībvalstīm, ir iespēja izvēlēties - balsot par Latvijas 
EP deputātu kandidātu sarakstiem vai arī reģistrēties balsošanai 
mītnes valstī un balsot par šīs valsts deputātu kandidātiem. Izvēlo-
ties balsot mītnes zemē, vēlētājs zaudē tiesības attiecīgajās vēlēša-
nās balsot par Latvijas EP  kandidātu sarakstiem un kandidātiem. 

Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešams personu apliecinošs do-
kuments – pase vai personas apliecība.

Vēlēšanu administrēšana. Eiropas Parlamenta vēlēšanu rīkoša-
nā Latvijā ir iesaistītas trīs līmeņu vēlēšanu komisijas – Centrālā 
vēlēšanu komisija, 119 pašvaldību vēlēšanu komisijas un aptuveni 
tūkstotis vēlēšanu iecirkņu komisiju. Jaunpils novadā balsotājiem 
būs atvērti divi iecirkņi: ”Ērģelniekos”, Jaunpilī un  Viesatu kultūras 
namā, Viesatās.

Vēlētāju reģistru Latvijā izveido un uztur Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvalde, kas ir galvenā atbildīgā iestāde arī par vēlētāju 
sarakstu sagatavošanu vēlēšanu iecirkņiem un iecirkņa maiņas e-
pakalpojumu. 

Priekšvēlēšanu aģitāciju uzrauga Korupcijas novēršanas un ap-
karošanas birojs, Nacionālā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa-
dome, kā arī vēlēšanu laikā – Valsts policija un pašvaldības policija.

EP vēlēšanas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.

Dārgie Jaunpils novada iedzīvotāji! 
Līdz ar pavasara siltuma atnākšanu, mostas daba, aktivizējās dzī-

ve tajā. Līdz ar to arī, acīmredzot, garnadži. Vēlos aicināt Jūs pie-
vērst pastiprinātu uzmanību savai un savu apkārtējo cilvēku drošī-
bai! Neatstāt savas personīgās lietas un kustamo īpašumu bez uz-
raudzības, brīvi pieejamās vietās! Ja dodoties savās ikdienas gaitās 

konstatējat kādas aizdomīgas personas vai darbības, lūdzam par to 
ziņot mums vai Valsts policijai zvanot uz tālr. nr.110! Rūpēsimies 
par savu un apkārtējo cilvēku drošību kopā! 
Jaunpils novada domes pašvaldības policijas vecākais inspektors 

Jānis Siliņš
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Rudenī Bikstupi pie Jaunpils pils šķērsosim 
pa modernu, autovadītājiem un gājējiem drošu tiltu 

Jaunpils jauniešu domes  tikšanās forums

Mobilais zināšanu ekspresis pietur Jaunpilī

Informējam, ka maijā tiks uzsākta 
Bikstupes tilta autoceļā V1457 Annenieki 
- Jaunpils pārbūve. Darbi ilgs 6 mēnešus-
līdz oktobrim. 

Aicinām smagās tehnikas un traktorteh-
nikas vadītājus izmantot apbraucamo ceļu 
gar Raibaļu kūts kompleksu, savukārt vieg-

2.aprīļa vakarā Jaunpils vidusskolā no-
risinājās Jaunpils novada jauniešu domes 
rīkotais forums pieaugušajiem. Kā atzīst 
jaunieši, viņi pieaugušos redz sev kā pa-
raugus dažādos jautājumos un darbībās. 
Kā instrumentus un iedvesmas avotus, kas 
liek saprast uz kuru pusi skatīties, lai ne-
tiktu pieļautas kļūdas. Jaunieši uzsvēra, ka 
viņiem ir būtiski nostiprināt sadarbību ne 
tikai foruma laikā, bet arī novada dzīves 
ikdienā.

lo automašīnu vadītāji aicināti izvēlēties 
pārvietoties  pa Bebru ielu- šķērsojot koka 
tiltu. 

Gājēju ērtībai tiks izbūvēta ietve gar pils 
saliņu.

Tuvākajā laikā tiks izvietotas pagaidu ceļa 
zīmes, lūdzam sekot norādījumiem!

Forumu atklāja grupa ,,Park’’ ar savu 
oriģināldziesmu un deju grupa ,,Krosingo-
vers’’ ar deju.  

Jaunieši kopā ar pieaugušiem aktīvi dis-
kutēja pie  par 6 dažādām tēmām. 

Par jauniešu veselību un labklājību, ne-
formālo izglītību, kultūru, pasauli un sa-
darbību. 

Kā arī “Brīvais galds” –idejām, ierosinā-
jumi Jauniešu domes turpmākajai darbībai 
nākotnē.

Uz tikšanos rudenī jaunā tilta atklāšanas 
svētkos!

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko 

Attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Jaunieši tiekoties savā nākamajā sēdē 
veiks informācijas apkopojumu un strādās 
pie turpmākajiem plāniem un darbiem iz-
mantojot ieteikumus.

Jauniešu dome lielu paldies saka tiem 
kas ieradās un veltīja laiku forumam. Par 
sniegtajām idejām, ierosinājumiem un pa-
domiem, lai darītu jauniešu dzīvi novadā ar 
vien labāk un labāku.

Uz sadarbību!

Foruma dalībnieki Jaunpils vidusskolā Patiess prieks par padarīto!

Šogad tā vadmotīvs - „Zinu, protu, daru 
– Latvijā, Eiropā un pasaulē!” No 19. marta 
līdz 9. maijam interaktīvas nodarbības no-
tiks 17 dažādās skolās. Nodarbību radošā 
daļa izstrādāta, piedaloties iluzionistam 
Robijam Trankalim.

25. martā Jaunpils vidusskolā notika ra-
došās nodarbībās sākumskolas klasēs bērni 
nonāca pie atbildēm uz jautājumiem: kāpēc 
ir jāinteresējas, jāzina un jāsaprot apkārt 
notiekošais?; par ko domā un runā ģime-
nē, klasē, skolā, pilsētā, Latvijā un Eiropā?; 
kādus jautājumus kopā atrisināt ir vieglāk 
nekā vienam pašam?; kā politiski lēmumi 
ietekmē ikdienu, kā tos veido un pieņem, 
kā sabiedrība iesaistās lēmumu pieņemša-
nā? Nodarbību mērķis ir mudināt bērnus 
būt vērīgiem, līdzdarboties un izprast ap-
kārt notiekošo, apzinoties savu lomu un 
iespējas ietekmēt dzīvi. Iepazīstot Eiropas 

Savienības moto „Vienoti daudzveidībā”, 
nodarbību dalībnieki veidos improvizētu 
orķestri, saklausot, ka viens instruments 
skan skaisti, bet košāks skanējums rodas, 
muzicējot kopā, t.i., vairāk sasniedzams sa-
darbojoties.

Skolotāji uzsver, ka Mobilā zināšanu 
ekspreša nodarbības ir svarīgas un efektī-
vas, jo notiek skolēniem neierastā formā, 
pārsteidzot, rosinot zinātkāri, nodrošinot 

ikviena iesaisti un pilnveidojot izpratni par 
savu lomu sabiedrībā. Pēc šīm vizītēm sā-
kumskolas skolēni labāk izprot, ka dzīvo 
ne tikai savā pilsētā, novadā, Latvijā, bet arī 
Eiropā un pasaulē, un daudz nedomājot var 
nosaukt lietas, ko dara savās mājās, skolā, 
Latvijā, Eiropā, lai tās būtu patīkamas un 
kļūtu arvien labākas.
Liene Valdmane, Eiropas Kustība Latvijā 

ģenerālsekretāre, 22144144
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Es sāku ar sevi -  Tīrai Latvijai!

Skolēn, restartē savas vecās lietas!

2.klases skolēni piedalījās ,,Zaļās jostas” 
rīkotajā radošajā konkursā ,,Stilīgi audzēk-
ņu radīti iepirkuma maisiņi” Es sāku ar 
sevi – Tīrai Latvijai”” Konkursa mērķis ir 
motivēt bērnus un jauniešus videi draudzī-
gai rīcībai ikdienā, parādīt, ka ikviens no 
mums var ietekmēt plastmasas iepirkuma 
maisiņu patēriņa samazināšanos, tādējā-
di samazinot apkārtējās vides piesārņoju-
mu ar plastmasas atkritumiem. Konkursa 
tēma - ,,Ko es varu darīt personiski, lai 
samazinātu plastmasas iepirkuma maisiņu 
patēriņu, kuri, nonākot vidē, rada draudus 
ekosistēmai. Uzdevums bija -  izgatavot pa-
šiem savus stilīgus dizaina iepirkuma mai-
siņus vai somu dažādu nopirkto produktu 
līdznešanai. 2.klases 8 skolēni izgatavoja 
savus stilīgos iepirkuma maisiņus. Aizpil-
dīja pieteikuma anketu ar komandas no-
saukumu ,, Dabas mīļi.” Darba nosaukums  
,, Laimīgie tīkliņi.” Darba moto ,,Veselība, 
gars un spars!” Darba mērķis – lai mazāk 
vai vispār neizmantotu plastmasas tīkliņus. 
Unikalitāte ir tā, ka paši grieza, šuva, līmē-
ja, tamborēja, adīja, izšuva savus darinātos 
iepirkuma tīkliņus. 2.klases skolēni aicina 

ikvienu ikdienā samazināt plastmasas iepa-
kojuma un maisiņu patēriņu un izvēlēties 
videi draudzīgus iepirkuma maisiņus. Sko-
lēni savu iepirkuma maisiņu izgatavošanai 
ir izmantojuši dažādus materiālus – vilnas 
dziju, no izārdītas jakas, brezentu no tēta 
darba biksēm, audumu no mammas priek-
šauta, savu krekliņu pārveidoja par iepirku-
ma maisiņu ar kuru dosies iepirkties, savu 
vasaras kleitiņu pāršuva par iepirkuma 
tīkliņu, nolietojušos galdautu pāršuva par 
iepirkuma maisiņu.

Audzināšanas stundā klasē katrs prezen-
tēja savus izgatavotos iepirkuma maisiņus. 
Pastāstīja, no kāda materiāla un no kā un 

kādā veidā un ar kā palīdzību tapa izgata-
votie iepirkuma maisiņi. Pastāstīja, uz ku-
rieni dosies un kā izmantos savus izgata-
votos iepirkuma maisiņus. Rekomendējam 
visiem, ka izgatavotie darbi paredzēti da-
žādu preču [piemēram, dārzeņu un augļu, 
vaļējo konfekšu vai kopējo veikalā iegādāto 
pārtikas vai nepārtikas preču] ievietošanai 
un līdznešanai.

Tikām uzaicināti uz konkursa 1.kārtu -  
darbi tika vērtēti reģiona līmenī. Reģionā-
lajā skatē jādemonstrē savi konkursa darbi. 
Uz reģionālo skati mēs nebraucām. Tīkliņi 
palika mums. Ar tiem dosimies iepirkties.

2.klases audzinātāja Ineta Skricka

Jaunpils vidusskolas 2.klases skolēni no 2018.gada 12.decembra 
līdz 2019.gada 28.februārim piedalījās interesantā, aizraujošā kon-
kursā skolēniem – ,,ZAĻAIS RESTARTS II” . Konkursu organizē 
AS ,,Latvijas Zaļais punkts” kopā ar partneriem. Konkursa mērķis 
ir veicināt skolēnu zināšanas un izpratni par atkritumu šķirošanas 
nepieciešamību, resursu saudzīgu patēriņu un materiālu otrreizē-
ju izmantošanu. Uzdevums bija no izlietotā iepakojuma vai citiem 
savu laiku nokalpojušiem materiāliem jārada jaunas, praktiski iz-
mantojamas lietas. Par labāko konkursā atzīts Jaunpils vidusskolas 
2.klases skolēna Arnolda Nikolajeva darbs ,,Medaļu siena.” Iesūtīts 

tika arī Emīlijas Kalniņas darbs ,,Sienas dekors.” un Ievas Elīzas 
Grigores darbs ,,Pakaramais dažādām lietām.” Esam gandarīti par 
1.vietas iegūšanu. Paldies jāsaka arī Arnolda un Ievas vecākiem par 
līdzdalību un palīdzību šajā konkursā.  Balvā ieguvām  - Slido Lido 
ar visu klasi un baudiet gardo KIDO plati + apmaksāti transporta 
pakalpojumi. Ar savu līdzdalību šajā konkursā mēs parādījām, ka 
šo radošo potenciālu var izmantot arī tam, lai Latvija kļūtu zaļāka 
un samazinātos atkritumu apjoms, kas nonāk dabā.

  Sagatavoja: Ineta Skricka 2.klases 
audzinātāja. 2019.gada 27.marts.

Arnolda ,,Medaļu siena.”            Ievas ,, Pakaramais dažādām lietām.”  un  ,,Sienas dekors.”

Seko Jaunpils novada Domei Twitter kontā @Jaunpilsnovads
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Erasmus + projekts “Esi drošs par savu nākotni”

No 2019.gada 12. līdz 17. martam Jaun-
pils vidusskolas pārstāvji – direktors Jānis 
Liepiņš, skolotājas Ineta Miķelsone, Anita 
Marčinkus un skolēni Sanija Bulaha, Alek-
sandra Mertena, Viktorija Niedre, Roberts 
Krūmiņš, Roberts Muško, Deivids Riek-
stiņš – devās pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Itālijas pilsētu Termini Imerese Erasmus 
+ projekta “Esi drošs par savu nākotni’’ ie-
tvaros. Projektā piedalījās skolēni no Lat-
vijas, Lietuvas, Polijas, Turcijas un Itālijas.   
Visi dalībnieki bija ļoti jauki, atsaucīgi un 
atbildīgi, bija patīkami kopā pavadīt laiku. 
Nedēļas garumā apguvām prasmes sniegt 
pirmo palīdzību- stabilo sānu pozu, elpinā-
šanu, sirds masāžu, apdegumu apkopšanu, 
kā rīkoties gan slēgtu, gan vaļēju lūzumu 
gadījumā, kā rīkoties, ja cauri izdūries kāds 
priekšmets. Nedēļas beigās tika izsniegti 
sertifikāti, kuri apliecina, ka esam apgu-
vuši prasmes sniegt pirmo palīdzību dažā-
dās situācijās. Projekta laikā devāmies uz 
ugunsdzēsēju depo, kur mūs iepazīstināja 
ar ugunsdzēsēju mašīnas aprīkojumu un 
demonstrēja, kā dzēš ugunsgrēkus. 

Brīvajā laikā apskatījām Termini Ime-
rese, bet ar vilcienu devāmies uz blakus 
pilsētām- Cefalū un Palermo. Apskatījām 
dažādas katedrāles un baznīcas, devāmies 
uz muzeju, izstaigājām šaurās ieliņas. Vis-
apkārt bija nepierasti un skaisti skati. Sko-
lā notika arī koncerts, kurā itāļi dejoja un 
dziedāja tautas dejas un tautas dziesmas. 
Koncerts bija interesants un skaļš, jo paši 
koncerta dalībnieki spēlēja pavadījumu de-
jām. Arī skatītājus aicināja iemācīties dejot 
itāļu tautas deju. Vienā no pēdējām dienām 

skolā notika pasākums, baudījām sicīliešu 
nacionālos ēdienus, kas bija ļoti interesan-
ti. Visa nedēļa bija piepildīta ar pozitīvām 
emocijam. 

Projekta laikā iepazinām daudz jaunus 
cilvēkus un atcerēsimies kopā pavadīto 
laiku. Nedēļa Itālijā pagāja ļoti ātri, tāpēc 
no draugiem atvadījāmies ar asarām acīs. 
Esam pateicīgi par šo iespēju piedalīties 
projektā, gūt jaunu pieredzi un nostiprināt 
savas angļu valodas zināšanas.

Sanija Bulaha

Pasākuma plāns 
23.APRĪLIM -18.MAIJAM

Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā
Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā/Jaunpils vsk/Jaunpils “Rats”

PASĀKUMI
Laiks Apraksts Vieta
23.04.
10:00

JŪRMALAS BIZNESA INKUBATORA NODARBĪBA JAUNPILS VIDUSSKOLĀ
Informācija par to, kā darbojas un kā iesaistīties tiem, kas domā par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu.  Iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai jauniešiem – kur meklēt atbalstu un 
finansējumu ideju realizēšanai Kahoot tests par prezentācijā stāstīto, kā arī  2 interaktīvi 
uzdevumi un pieredzes stāsti. Dalība bezmaksas

Jaunpils vidusskolā

23.04.
14:00

JŪRMALAS BIZNESA INKUBATORA info lekcija jaunajiem Jaunpils uzņēmējiem/ideju 
autoriem un interesentiem. Dalība bezmaksas

Jaunpils
“Rats”

26.04.
14:00

KUSTĪBU FESTIVĀLS 2019. Dalības maksa, sīkāka informācija, sazinoties ar festivāla orga-
nizatori Irēnu Martuzāni, zvanot pa tālruni 26464378

Jaunpils pils

27.04.
09:00

LIELĀ TALKA JAUNPILS NOVADĀ 
Talkas norises vietas visā Jaunpils novadā
Lielās talkas koordinators, izpilddirektors P. Baranovskis tel. 26436651
Jauniešu talkas koordinators I. Zāgmane tel. 26223986

Publiskā talkošanas 
vieta Jaunpils parka 
uzpošana sezonai
Talkas norises vietas 
visā Jaunpils novadā

27.04.
Laiks tiks 
precizēts

TALKAS DIENA MĀCĪTĀJU BERNEVICU PIEMIŅAS KALNIŅĀ SPARVU KAPSĒTĀ Sparvu kapsēta
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27.04.
19:00

STARPNOVADU SADRAUDZĪBAS VAKARS “PRIEKS KOPĀ BŪT” 10 GADU JUBILE-
JAS KONCERTS “AR TAURIŅIEM VĒDERĀ”. No  plkst. 18.00 darbosies kokteiļu bārs: 
saldējuma kokteiļi, alkoholiskie un bezalkoholiskie kokteiļi, kafija . Koncertā ieeja brīva

Viesatu 
kultūras nams

27.04.
22:00

PAVASARA BALLE . Spēlēs grupa “Brīvdiena”. Darbosies kokteiļu bārs. Ieeja 5.00 EUR, 
galdiņu rezervācija: Agita - t. 20249771, Inga – t. 28717075

Viesatu 
kultūras nams

01.05. 16:00 ANIMĀCIJAS FILMA BĒRNIEM “SNIEGA KARALIENE”. Ieeja: 1.00 EUR Jaunpils pils. Lielā zāle
01.05. 18:00 ALISES ZARIŅAS DEBIJAS SPĒLFILMA “BLAKUS”. Ieeja: 3.00 EUR Jaunpils pils. Lielā zāle
ATVĒRTĀS 

DIENAS 
LAUKOS 

04.05.-
06.05.

10:00-18:00

 “NEBA MAIZE PATI NĀCA”
Katrs individuāli varēs iepazīties ar dzirnavām, tajās notiekošajiem procesiem, graudkopību 
muižu laikos un mūsdienās. Maizes cepšanas procesu būs iespējams izzināt iz latviešu 
tautasdziesmu krājumiem, sekojot norādēm un atpazīstot priekšmetus.  Apmeklētāji varēs 
degustēt dažādu graudu un garšu maizi no LESTENES MAIZNĪCAS.  Plkst. 12:00, 14:00 
un 16:00 ekskursijā pa dzirnavām vedīs Meldersieva vai Meldermeitiņa. Dzirnavu pagalmā 
tiks ceptas pankūkas, būs silta tēja un vārīsies zupa. Dzirnavu apskate un maizes degustācija 
bezmaksas.  Ekskursija, pankūkas un zupa būs par maksu.  
Ekskursijas cena: 2.00 EUR pieaugušajiem, 1.00 EUR skolēnam. 

Jaunpils 
ūdensdzirnavas

 “DARBS MĀCA DARĪTĀJU”
Ekskursija “No aitas muguras līdz segai” (apmeklējums par ziedojumiem)
Radošas nodarbības:
Mandalu veidošana no augu sēklām 2.00 EUR 
Pīnītes pīšana pa apli “Draudzības aproce” 2.00 EUR
Keramika – trauka veidošana ar glazūru un apdedzināšanu 3.00 EUR

Jaunpils 
Amatu mājā

02.05. BALTĀ GALDAUTA SVĒTKU 
KONCERTS JAUNPILS VIDUSSKOLĀ

Jaunpils vidusskola

04.05.
12:00

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI - KONCERTUZVEDUMS “ES ATRADU TAUTASDZIES-
MU” un  STRŪKLAKAS MODINĀŠANA

Jaunpils pils
Lielā zāle, terase

10.05.
17:00

BĒRNU SADRAUDZĪBAS PASĀKUMS “SIRDĪ PRIEKS” 
Koncerts “Tauriņu lidojums” un radošās darbnīcas

Viesatu 
kultūras nams

12.05.
8:00

PAVASARA GADATIRGUS. No 8:00 Tirgus andele, bet no 11:00 kultūras programma
Tirgotājiem pieteikties t. 28301408 (Velga). Tirgus nolikums: www.jaunpils.lv 

Jaunpils pils laukums 

13.05.
11:00-16:00

Barikāžu dalībnieku apliecību izsniegšana Jaunpilī
Ierodoties uz apliecību saņemšanu, līdzi jābūt Piemiņas zīmes apliecībai vai pateicības raks-
tam (oriģinālam vai kopijai) un Personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).
Plašāku informāciju var iegūt arī pa telefonu 20223423 

“Ērģelniekos” Jaunpils 
novada domes sēžu 
zālē

17.05.
Laiks tiks 
precizēts

Ģimeņu dienas aktivitātes Kartavkalnā
Piedzīvojumu organizēšanas brīvā dabā komanda ir sarūpējusi īpaši aizraujošu programmu. 
Starts pie Jaunpils Dzirnavu ezera ar pirmo posmu-laivu braucienu. Turpinājumā dažādas 
aktivitātes un šķēršļu josla Kartavkalnā. 

Kartavkalns un 
apkārtne

18.05.
No 19:00

MUZEJA NAKTS JAUNPILS VĪRU SPĒKS UN DROSME LAIKMETU VĒJOS
19:00 Jaunpils Taurētāja aicinājums. Pasākuma atklāšana
19:30 un 22:00 Dziesminieka laiks pie ugunskura pagalmā 
20:00  “Lūdzu” – zīmējumu kamerteātra izrāde – improvizācija pils Lielajā zālē
19:30 – 22:00
Pils pagalmā 
Radoša aktivitāte bērniem ”Senlatviešu pagalma modeļu veidošana”
Kara laika pavalgs** 
Pils ezera saliņas
Jaunpils jaunsargu aktivitātes
19.30 - 22.00

Jaunpils alus darītava
Iepazīšanās ar Jaunpils alus darītavu. 
Ekskursijas plkst. 19:30, 20:30, 21:30
Ekskursijas dalībnieku skaits ierobežots.
** par maksu

Jaunpils pils, Amatu 
māja, baznīca un 
Jaunpils alus  darītava
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18.05. 
19.30 – 23.00

Jaunpils muzeja jaunumi izstāžu zālēs
Māra Lejas Minidiorāmu izstāde “Kara un sadzīves ainas modelismā”.
Latvijas armijas, Neatkarības kara un Jaunpils atbrīvošanas 100-gadei veltīta izstāde ”Es savu 
tēvzemi dzirdu”...
Jaunpils vidusskolas audzēkņu mini maketu izstāde.
Pavasara ziedu un mākslas izstāde
Jaunpils bibliotēkā 
Multiplikācijas filma “Tālavas taurētājs”
Radošas aktivitātes bērniem “Senču aicinājums” – vairodziņu izgatavošana. 
Zobenu iezīmēšana**
Jaunpils Amatu māja
Amatniecības personību un darbu atmiņu albumu pāršķirstot.
Jaunpils baznīca
Garīguma templis ikvienam.

IZSTĀDES
Laiks Apraksts Vieta

JAUNĀS
18.04.- 18.05. Mākslas izstādeJAUNPILS MĀKSLAS STUDIJAS “AIJA” DALĪBNIEKU DARBU 

SKATE
Jaunpils muzeja Izstāžu zāle*

30.04.- 31.05. No cikla “Jaunpils diženo cilvēku mantojums” 
Elīzai fon der Rekei – 265. IZSTĀDE “ELĪZAS VĒDEKLIS”

Jaunpils muzeja Ekspozīciju 
zāle*

03.05.- 03.06. RAKSTNIECEI MĀRAI CIELĒNAI-65 Viesatu bibliotēka 
18.05.-23.05. PAVASARA ZIEDU IZSTĀDE Jaunpils muzejs Izstāžu zāle

TURPINĀS
11.03.- 03.06. Latvijas armijas. Neatkarības kara un Jaunpils atbrīvošanas 100-gadei veltīta atceres 

mēneša ietvaros tematiskā izstāde  “KARA UN SADZĪVES AINAS MODELISMĀ”
MĀRA LEJAS MINIDIORĀMAS
Vēsturiskā izstāde ES SAVU TĒVZEMI DZIRDU...
Izstāde veidota no Jaunpils muzeja krājuma un  sadarbībā ar Zantes Kurzemes 
cietokšņa muzeju un Ēriku Kazminu

Jaunpils muzeja
Izstāžu zāle*

01.04.- 26.04. Tematiskā izstāde LIELDIENAS GAIDOT Viesatu bibliotēka 
01.04.- 01.05. Novadpētniecības izstādeNO VIESATU PAGASTA VĒSTURES Viesatu bibliotēka 

*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS
Laiks Apraksts Vieta
19.04., 26.04., 03.05., 17.05.
12:00 -17:00

KERAMIKAS NODARBĪBA 
Dalības maksa

Jaunpils Amatu 
māja

23.04., 30.04., 07.05., 14.05. 09:30 PRIEKŠĀ LASĪŠANAS STUNDA PII “ZEMENĪTE” AUDZĒKŅIEM Jaunpils bibliotēka
26.04. 17:30-18:30 PRIEKŠĀ LASĪŠANAS STUNDA AR RADOŠU DARBOŠANOS ĢIMENĒM Viesatu bibliotēka 
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Tiek uzsākti ilgi gaidītie remontdarbi uz Annenieku ceļa
Šonedēļ uzsākti būvdarbi autoceļa An-

nenieki-Jaunpils (V1457) posmā no 0,025. 
līdz 4,4. kilometram.

Paredzēts veikt esošā nepilno 4,4 km 
garā grants posma pārbūvi. Darbu ietvaros 
tiks izbūvēts šķembu un smilts pamats un 
ieklāts divu kārtu asfalta segums. Ceļš būs 
platāks un augstāks, kas veicinās tā ilgmū-

žību. Asfalta joslas platums būs 3,25 m un 
nomales 1,5 m platas.

Ceļa remontdarbi tiks  veikti 150 dienās 
līdz šī gada rudenim.

Kā informē Latvijas valsts ceļi, būvdarbus 
veic SIA “Saldus ceļinieks” un to kopējās iz-
maksas ir 2,9 milj. EUR ar PVN.

Pašreiz notiek zemes darbi – ierakumu 

rakšana un koku, krūmu zāģēšana.
Ceļa posmā noteikti ātruma ierobežoju-

mi līdz 50 km/h un 70 km/h, remontdar-
bu laikā tiek organizēta reversā satiksmes 
kustība, kuru regulē 3 luksofori. Gaidīšanas 
laiks līdz 5 minūtēm, taču asfalta klāšanas 
laikā tas tiks pagarināts.
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turpinājums no 11.lpp.

Dāmu kluba “Vīgriezes”ziņas

Zemgales pensionāru biedrību konference

Pavasaris jau sāk elpot mūsu domās, bet 
ziemas labie darbi vēl ir spilgtā atmiņā.

Katru mēnesi no septembra līdz jūnijam 
apmeklējam teātra izrādes un koncertus 
Rīgā un Liepājā.

Esam piedalījušās nacionālajā līnijdeju 
čempionātā Ziemeļblāzmā, kurā ieguvām 
pirmo vietu savā

vecuma grupā izvēles dejās. Arī Rīgas 
kausā Baložu kultūras namā ieguvām god-
pilno otro vietu.

Janvāra pagasta pensionāru eglītes ballī-
tē, ar savām dejām iepriecinājām pagasta 
pensionārus.

 Bijām aicinātas kuplināt Dobeles vācu 
biedrības saietu, kurā piedalījāmies ar sa-
vām maskām.

Pasākumā piedalījās draugi no Rīgas, 
Dobeles un Ventspils.

Aizbraucām uz Rīgas kinostudiju, lai pie-
dalītos šovā» Es mīlu Tevi Latvija». Tas bija 
patīkams

piedzīvojums un lielas emocijas.
Marta mēnesī tikām mīļi uzņemtas 

Ventspils novada Puzē, kur pulcējās 20 ko-
lektīvi, uz 

biedrības» Sudrabotās melodijas» pasā-
kumu. Jauks pasākums un atkalredzēšanās 
prieks ar draugiem.

Un nu jau aprīļa mēnesis ar jauniem dar-
biem, jaunām tikšanās reizēm, priekiem 
par pirmajiem

pavasara ziediem un gājputniem, kuri at-
griezušies mājās - mūsu pusē Jaunpilī.

No 24. līdz 29. martam mēs piedalījāmies 
pieredzes un apmaiņas braucienā uz Poliju 

Olštinas pilsētu projekta » Vientulības ma-
zināšana mācoties» ietvaros.

Katra projekta diena ienesa ko jaunu 
un interesantu par senioru dzīvi Olštinā. 
Pirmajā dienā mēs iepazināmies ar visiem 
projekta dalībniekiem no Anglijas, Portu-
gāles, Polijas un mēs no Latvijas. Olštinas 
projekta koordinatori mūs iepazīstināja ar 
projekta darbību, mērķiem un to sasniegša-
nu. Ļoti interesanta tikšanās notika bērnu 
dārzā, kurā lasījām bērniem priekšā pasa-
kas, tā tuvinot bērniem senioru lasīšanas 
prasmes un bērniem dodot senioru mīles-
tību, pretim gūstot bērnu

cieņu un tuvināšanos.
Apmeklējām skolu, kurā mācās bērni ar 

veselības problēmām. Pie skolas ierīkots 
mini zoodārzs, lai bērni apgūtu prasmes 
dzīvnieku kopšanā, viņu barošanā. Tā

darbošanās ar dzīvniekiem mazinātu sli-
mības tālāku attīstību un nodrošinātu bēr-
nu mīlestību pret dzīvniekiem.

 Priecājāmies par skaisto Fromborgas 
pili, kas pārsteidza ar savu greznumu un 
varenību. Pilī ilgus gadus dzīvojis arī izci-
lais zinātnieks Koperniks.

Olštinā viesojāmies arī senioru akadē-
mijā, kurā seniori mācās dažādas valodas, 
dzied, dejo, gatavo dažādas pusdienu mal-
tītes, rīko tematiskus vakarus,

notiek dažādas tikšanās un organizē eks-
kursijas.

Ļoti interesants pasākums bija »200 gadu 
ballīte». Pasākumā sumināja jubilāri, kurai 
bija 85 gadu jubileja. Iepriecināja ar skaistu 
koncertu, apsveikumiem,

ziediem un laba vēlējumiem.
 Bija iespēja piedalīties dāmu pēcpusdie-

nā, kurā viņas asina savu prātu ar dažādām 

spēlēm, gatavo savus mīļākos ēdienus, gar-
šīgus un veselīgus sulu kokteiļus

un piedalās savas pilsētas svētkos, lai visi 
kopā baudītu to vienreizējo kopības sajūtu.

Ļoti interesanta tikšanās bija lauku ko-
pienā. Tur cilvēki dzīvo un mīl dabu, nepie-
sārņo to, bauda dzīvi bez greznībām, bez 
televizoriem, bez visām ekstrām.

Ar dzīvi ļoti apmierināti, laimīgi un mīl 
visu skaisto ap sevi.

Apmeklējām arī lavandu muzeju, kurš 
noreibināja mūs ar savu rūgteno smaržu.

Praktiskajās nodarbībās mācījāmies stā-
dīt mežu burkās. Ļoti interesanta un aiz-
raujoša nodarbība.

Vēl mācījāmies, kā pareizi veidot un iz-
prast dažādas darbības projektos, lai pro-
jektā visas ieliktās zināšanas, resursi un uz-
devumi tiktu izpildīti.

Piecas dienas paskrēja ātri un pienāca 
projekta noslēgums, kurā  tika izvirzītas 
divas pašas interesantākās, pašas radošākās 
aktivitātes. Tās bija

bērnu dārzā senioru pasaku pēcpusdiena 
un otrā aktivitāte bija »200 gadu ballīte», 
kurā cieņu, godu, prieku un pateicību izrā-
da jubilāram

par nodzīvotiem mūža gadiem, viņa dar-
bu un aktivitātēm.

 No šī projekta mēs ar Indru guvām ļoti 
daudz. Guvām pieredzi, kā dzīvo seniori 
Olštinā, kā pavada savu brīvo laiku, ar ko 
nodarbojās, kas viņu interesē,

kā viņi mazina vientulību, kā atrod saikni 
ar jauno paaudzi.

 Paldies Renātei par doto iespēju un pal-
dies par izturību un sapratni!

Inta Krūmiņa

 102 Zemgales pensionāru biedrību pār-
stāvji 12.aprīlī Jelgavā pārrunāja aktuālos 
jautājumus saistībā ar 18.maijā gaidāmo 
kārtējo Latvijas pensionāru federācijas 
kongresu. Konferenci vadīja apvienības 

valdes priekšsēdētājs Jānis Felsbergs.
  Uz iepriekš iesniegtajiem un konferen-

ces laikā uzdotajiem jautājumiem atbildēja 
Labklājības ministrijas parlamentārais sek-
retārs Roberts Spručs, kurš līdz jaunās Saei-

mas ievēlēšanai strādāja par anesteziologu 
Gaiļezera slimnīcā. Vienkāršos un atklātos 
vārdos tika izteikts savs personīgais un sa-
vas KPVLV partijas viedoklis par ilgu gadu 
periodā valstī izveidojušos attieksmi pret 

Projekta vadītājs K. Siksna aicina auto-
braucējus būt saprotošiem, nebraukt iekšā 
norobežojumos, ievērot ceļa zīmes, lai  ne-
apdraudētu savu un ceļa darbinieku drošī-
bu.

Uz tikšanos septembrī jaunā ceļa posma 
atklāšanā!

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļas vadītāja
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pensionāriem:
 - neskatoties uz iepriekšējo valdību dek-

larācijās solīto, nevienlīdzība valstī turpina   
pieaugt, tā kļūst par draudu Latvijas drošī-
bai, uz to pēdējos gados arvien intensīvāk 
norāda Eiropas Savienības eksperti,

- zem ES nabadzības riska robežas, kas 
pašlaik  ir ap 500 EUR mēnesī, Latvijā ir 
430 tūkstoši no kopējā 460 tūkstošu pen-
sionāru skaita,

- pašlaik vidējā pensija Latvijā ir 325 
EUR.

  No izvirzītām prasībām un priekšliku-
miem kā pirmkārt risināmos R. Spručs no-
sauca:

- ir negodīgi, ka piemaksu pie pensijas 
par darba stāžu līdz 31.12.1995. nesaņem 
kopš 01.01.2012. pensijā aizgājušie, šī ne-
taisnība jālikvidē Saeimai iespējami ātri,

- likumā pensiju indeksācjai jālieto 100% 
no apdrošināšanas algu pieauguma procen-
ta valstī, nevis pašreizējā Ministru Kabine-
ta noteikumos paredzētā ierēdņu izveidotā 
algu pieauguma aprēķina shēma,

- pēc pensionāru patēriņa groza izstrādā-
šanas un ieviešanas Latvijā būtu jāpāriet uz 
Austrijas praksi, kad atbilstoši dzīves dār-
dzības pieaugumam, pensijas visiem pen-
sionāriem katru gadu tiek paaugstinātas 
vienādi atbilstoši patēriņa groza sadārdzi-
nājumam.

  R.Spručs novērtēja, ka saistībā ar OIK 
problēmu viņa partijas biedrs R.Nemiro kā 
Ekonomikas ministrs rīkojas apņēmīgi un 

apdomīgi, ka pašreizējā kārtība ir netais-
nīga arī tāpēc ,ka iedzīvotāji, kas izmanto 
malkas apkuri savās mājās ar maksu par 
dārgāku elektrību finansē siltumenerģijas 
ražošanu lielajās katlumājās.

  Par nekustamā īpašuma nodokli vienī-
gajam mājoklim tika atzīmēts ,ka tas pirm-
kārt ir pašvaldību kompetences jautājums, 
bet valsts mērogā tam centīsies rast risinā-
jumu līdz 2021.gadam.

  Uz konferenci bija aicināti vairāki Saei-
mas deputāti. Ieradies bija tikai Vitālijs Or-
lovs no “Saskaņas” ar šādām ziņām:

- abi ar partijas kolēģi A.Klementjevu 
esot palikuši 2 no iepriekšējās Saeimas So-
ciālo un darba lietu komisijas sastāva, ka asi 
izjūtams bijušās komisijas vadītājas Aijas 
Barčas trūkums,

- sakarā ar Saeimā atvērto PVN likumu 
“Saskaņa” gatavo priekšlikumus, lai medi-
kamentiem to noteiktu 5% apmērā, kā tas 
ir Igaunijā un Lietuvā,

- esot gaidāms, ka Saeima tomēr izveidos 
parlamentārās izmeklēšanas komisiju, lai 
pētītu kā radās OIK,

- Labklājības ministres R.Petravičas pie-
spiedu atkāpšanās gadījumā, saistībā ar pret 
viņu vērsto izmeklēšanu, esot iespējams, ka 
par Labklājības ministru varētu tikt apstip-
rināts Roberts Spručs.

  LPF valdes priekšsēdētājs Andris Siliņš 
informēja:

- Saeimai iesniegts LPF valdes priekšli-
kums, lai visi pensionāri saņemtu vienādu 

pensijas pielikumu indeksācijas rezultātā,
- notikušas sarunas ar NEPLP un mediju 

pārstāvjiem par neapmierinošu informāci-
ju valstī saistībā ar nevienlīdzības un pen-
sionāru problēmām,

- veselibas problēmu dēļ A.Siliņš pildīs 
LPF valdes priekšsēdētāja pienākumus tikai 
līdz kongresam 18.maijā,

- pagaidām zināms, ka tikai Imants Bur-
vis ir pretendents ievēlēšanai par LPF val-
des priekšsēdētāju,

- bijusī Saeimas Sociālo un darba lietu 
komisijas ilggadīgā vadītāja Aija Barča ir 
piekritusi darboties jaunajā LPF valdē, ja 
vien tiks ievēlēta.

  Konference ievēlēja Intu Savicku no Jel-
gavas un Ilgu Ušaku no Skrīveriem jauna-
jam LPF valdes sastāvam kā pārstāves no 
Zemgales.

  Konference pieņēma rezolūciju.
  Konferences noslēgumā Imants Burvis 

kā pretendents uz LPF valdes priekšsēdētā-
ja amatu teica īsu uzrunu.

P.S. Ir saņemti pirmie ziedojumi Elmā-
ra Dubulta piemiņas vietas izveidošanai. 
Paldies par atsaucību! Darba grupa saņem 
priekšlikumus, tos vērtē un meklē pie-
mērotāko risinājumu. Ziedojumu konts 
LV79HABA0551036381064 Pensionāru 
biedrība “Jaunpils”Reģ.Nr.50008167691, ar  
norādi – Dubulta piemiņai.                                                                         

Kārlis Ķergalvis

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…
• 22. martā Viesatu kultūras namā uzņēmām seniorus no   13 

draugu kolektīviem. Arī no mūsu novada šis pasākums bija kupli 
apmeklēts.  Pasākumā piedalījās stāstniece Ārija Klēvere no Vents-
pils. Nu jau par tradīciju kļuvis marta mēneša jubilāru valsis, kuru 
jubilāri nodejo Strausa valša ritmā Agritas un Anda vadībā. Paldies 
Agritai  arī par vērienīgo atrakciju organizēšanu un vadīšanu – bija 
jautri un atsauksmes labas no viesu kolektīviem!

Paldies AS Jaunpils pienotavai, personīgi Viesturam Krilovam 
un Gundegai Siliņai, par ziedoto sieru, kuru augti novērtēja visi 
viesu kolektīvi un mākslinieki .

• Arī šajā pašā dienā Baložos norisinājās VIII Latvijas līnijdeju 
olimpiāde “Rīgas kauss 2019”, kurā piedalījās mūsu līnijdeju kolek-
tīvs “Randevu”, kurš kategorijā “Kabarē” ieguva 2. vietu.

• 6. aprīlī draugu kolektīvi no Talsiem un Džūkstes ielūdz uz 
pavasara balli. Uz Talsiem iespēja braukt ar savu transportu, uz 
Džūksti ar autobusu.

• 12. aprīlī 4 delegāti brauks uz Latvijas pensionāru federācijas 
Zemgales konferenci Jelgavā.

• 26. aprīlī  plkst.17:00 Smārdes seniori ielūdz uz pasākumu 
Milzkalnes tautas namā. Brauksim ar savu transportu. Pieteikties 
līdz 22. aprīlim.

• 27. aprīlī Lielas talkas dienā gatavosim labdarības loteriju Pava-
sara gadatirgum, kur iegūtos līdzekļus izlietosim senioru ekskursi-
ju daļējai apmaksai.

• 11. maijā Dobeles senioru draugu kolektīvs aicina uz balli at-
jaunotajā Dobeles kultūras namā.

• Maijā (datums tiks precizēts) sadarbībā ar Jaunpils sporta klu-
bu organizējam nūjotāju pasākumu Kartavkalnos, piesaistot nūjo-
tājus no Engures, Ķekavas Bikstiem, Tukuma. Nūjotāji –gatavojie-
tis! Būs nūjošana, atrakcijas, kopējā zupa uz ugunskura.

• 18. maijā 2 delegāti brauks uz Latvijas pensionāru federācijas 
kongresu Rīgā.

Informāciju sagatavoja Austra Sipeniece
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JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 19.03.2019. Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa,  t. 63180957,  20204694, e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.  
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Es būšu visur...
Kā rasa ziedos,
Kā smarža kokos,
Kā vēsma baltās ābelēs.
 (A. Eglītis)

Pārtrūka stīga,
apklusa dziesma. 
Apdzisa zvaigznes, 
saira sapņi. 
Viss tas notika pēkšņi un strauji.
Pielija sāpju un asaru trauks. 

Priedes sērās šalko klusi,
Bērzi zaļās galvas liec.
Kādēļ, sirds, tu aprimusi?
Vēl tik maz zem saules iets.

Ko mīl, tas nevar pazust nekur,
Sirds tūkstoš saitēm to pie sevis tur.
Pat tad, ja vairs tie mūžam 
nesatiktos.
(V. Rūja)

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem, no 
Daces Apsītes Plezeres, Daces Pūgules atvadoties.

Sākumskolas audzinātāji un 
skolēni izsaka līdzjūtību trenerim 

Aināram un viņa ģimenei 
grūtajā brīdī.

Izsakām dziļu līdzjūtību Ingrīdai Apsītei un 
Plezeru ģimenēm meitu ,sievu un vedeklu 

Daci Plezeri un Zintai Pūgulei ar ģimeni 
meitu Daci Pūguli pavadot mūžībā.

Pensionāru biedrība “Jaunpils”,
Dārzkopības biedrības Jaunpils nodaļa.

Izsakām līdzjūtību 
Aināram Plezeram ar tuviniekiem, 

dzīvesbiedri zaudējot.
Jaunpils novada domes kolektīvs

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Līvai Danai un Aināram Plezeri-
em no māmiņas un dzīvesbiedres atvadoties. 

Jaunpils vidusskolas 3.klases skolēni, vecāki un audzinātāji.

Informācijai-Irlavas Sarkanā Krusta 
slimnīca no š.g.aprīļa atvērs pierakstus 

uz valsts apmaksātajiem medicīnas 
pakalpojumiem.

Mērķis: Nodrošināt pakalpojumu pie-
ejamību sociāli neaizsargātiem pacie-
tiem, kad medicīnisko apsvērumu dēļ 
nav iespējas ilgstoši gaidīt valsts apmak-
sātos pakalpojumus un kuriem nav ie-
spējas apmaksāt pakalpojumus pašiem.

Pieraksti un informācija par pakalpo-
jumiem pa tālruni: 20263898

Ar ģimenes ārsta vai cita speciālista 
nosūtījumu maksa par pakalpojumu ti-
kai 4,27 EUR.

Pakalpojumi būs pieejami Laborato-
rijas telpā, 1.stāvā, iepretim ambulancei.

Jaunpils novada dome 
nozīmīgās jubilejās 

sveic marta gaviļniekus!

Sapņo dižus sapņus! Tikai tie 
spēj iekustināt prātu un dvēseli.

Martā Jaunpils novadā 
dzimušas divas meitenītes.

Sveicam vecākus!
Brīdinām, ka pasākumu norise novadā var tikt fiksēta 

fotogrāfijās, kā arī pasākumi var tikt filmēti. Iegūtie dati tiek 
aizsargāti un tajā iekļautās informācijas apstrāde, ja tā saistās 
ar personas datiem, izmantojama un apstrādājama atbilstoši 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai
 (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis).


