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2019. gada janvāris

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”

6. janvārī novada dome ar novada uzņēmēju atbalstu Jaunpils pilī rīkoja Ziemas
balli novada senioriem. Nu jau desmito
gadu mūsu biedrība šajā pasākumā sveic
savus biedrus apaļo gadu jubilejās sākot
no 70 gadiem. Šogad sveicām 15 jubilārus
no kuriem ieradās 8, pārējie dažādu iemeslu dēļ nevarēja ierasties, tiem apsveikumu
piegādāja mājās.
16. janvārī koordinatoru sanāksme – apstiprināsim biedrības darbības gada pārskatu, plānosim aktivitātes , kas veicamas
šajā gadā.
26. janvārī plkst.16:00 Lielvircavas draugi ielūdz uz kārtējo draudzības vakaru.
Izbraucam plkst. 14:00. Pieteikties līdz
23.janvārim. Braucam ar autobusu.
16.februārī Bikstu seniori ielūdz uz draudzības vakaru. Pieteikties pie Kristīnes Pētersones. Braucam ar saviem transportiem.
Informāciju sagatavoja A.Sipeniece

Sociālā dienesta darba laiks:
Pirmdiena
8.00-18.00
Otrdiena
8.00-17.00
Trešdiena
8.00-18.00
Ceturtdiena
8.00-17.00
Piektdiena
8.00-14.00
Pieņemšanas dienas:
Jaunpils pagastā
Pirmdiena 9.00-12.00 13.00-18.00
Ceturtdiena 9.00-12.00 13.00-17.00
Viesatu pagastā – trešdienās
no plkst. 9.30-10.30
Pusdienas pārtraukums
no plkst.12.00-13.00
Piektdienās
bez pusdienas pārtraukuma

2018. gada jubilāri Jaunpils pilī
Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot
Un dot.
/O.Vācietis/
Pensionāru
Biedrība ”Jaunpils” vēlamies sirsnīgi pateikties novada uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem, zemniekiem,
aktīviem un atsaucīgiem cilvēkiem, kuru
atbalstam pateicoties apciemojām 36 vientuļos pensionārus, 10 bērnus ar īpašām
vajadzībām. Bērni rotaļājās un priecājās
piedaloties svētku eglītēs, Ziemassvētku
vecītis atnesa 500 bērniem saldumu paciņas, ~ 85 pensionāri Viesatās un Jaunpilī
kopā priecājās Ziemassvētku ballēs, dejas
un labus vārdus aizvedām uz “Raudas” un
“Ķīšu” pansionātiem. Audžuģimenes apmeklēja svētku pasākumu TC “Mols”, 151
cilvēki ar īpašām vajadzībām un Černobiļas AES avārijas likvidācijas dalībnieki saņēma finansiālu atbalstu.

www.jaunpils.lv

Ziemassvētkos Jums mīļus sveicienus sūtīja:
➢ z/s„Arāji” Metlu ģimene,
➢ SIA “Joži” un SIA“Pētertāles” Sproģu ģimene,
➢ z/s “Mazkraučas” Arbidānu ģimene,
➢ z/s “Grīvnieki” Ivara Jauča ģimene,
➢ z/s “Liepiņas” Zemgrīdas ģimene,
➢ z/s „Mazstrautiņi” Kalpu ģimene,
➢ Ilze Strode,
➢ z/s “Jaundziras” Andersonu ģimene,
➢ Arvis Nikolajevs,
➢ z/s „Brīvzemnieki” Violas Lūses ģimene,
➢ z/s„Jumpravnieki” Guntis Nikolajevs,
➢ z/s „Priežkalni” Arta Graudiņa ģimene,
➢ M.Šteins ar ģimeni
➢ z/s “Vārpas” Šāginu ģimene,
➢ z/s “Auziņas”
➢ z/s”Upenieki” Birģeļu ģimene,
➢ z/s „Beķeri” V. Didrihsones ģimene,
➢ z/s „Rešņi” Kārļa Jēkabsona ģimene,
➢ z/s “Ošnieki”Smeltes ģimene
➢ z/s “Bramaņi” Štolceru ģimene,
➢ z/s „Vecčakši” Ravu ģimene,
turpinājums 2.lpp.

2. Jaunpils vēstis

AKTUALITĀTES

turpinājums no 1.lpp.

➢ SIA “Līvas grupa”- Smelteru ģimene,
➢ kafejnīca „Līvas” Dagmāra Altenburga,
➢ SIA “Mans pavards” Liene Didrihsone,
➢ A/S Jaunpils pienotava Viesturs Krilovs,
➢ SIA „Kalnsili” Mizgu ģimene,
➢ SIA „Jaunā Jaunpils aptieka” Guna Zandersone,
➢ SIA „Karamele” Gita Zeikmane,
➢ SIA „Mārksmens” Dace Broka un Aija
Bērziņa,
➢ Kabaku ģimene,
➢ A. Štolcera ģimene,
➢ Z.Lūse,
➢ Biedrība „7 balles”- Kaspars Brikulis un
Anete Krūmiņa,
➢ IK“Niedres O” Daila un Oskars Niedres,

➢ z/s„Mežvīni” biškope Judīte Valaine,
➢ z/s” Melkaļi “ Lūšu ģimene
➢ AS Jaunpils LIS,
➢ AS Kurzemes CMAS,
➢ Pagasta sabiedriskās organizācijas - Baptistu draudze, līnijdeju dejotājas “Vēlziedes” un „Vīgriezes”.
Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
- Sociālais dienests Inita Lapiņa Skaidrīte
Dzeguze, Dace Adiņa, Anda Feldmane, Elīna Ūdre, Baiba Rasa, Ilze Zorika, Dita Ellere, Elīna Liepiņa, labiekārtošanas dienesta
kolektīvs, Vita Petrova, Māra Zilberte, Staņislavs Bugaičuks, Vairis Koškins, Rostiks
Ariko, Mārtiņš Feldmanis.
P/a “Jaunpils” un SIA “Jaunpils pils” di-

janvāris 2019
rektore Kristīne Liepiņa, Silva Nordena,
Gunta Bondere, un kafejnīcas kolektīvs,
Viesatu kultūras darba organizatore Agita
Holšteina un Inga Kalviņa, folkloras kopa
„Viesi”, Jaunpils vsk. direktors Jānis Liepiņš,
skolotājas Irēna Liepiņa, Irēna Martuzāne,
Mārīte Kabaka, Tamāra Juzupa, dziedošie,
dejojošie un teātri mīlošie kolektīvi. Jaunpils-Viesatu mazpulcēni, vadītāja L. Bierande.
Pateicamies par dāvāto uzticību un ceram uz kopēju sadarbību arī turpmāk.
Darbiem bagātu ikdienu, labu veselību,
veiksmi un labiem notikumiem piepildītu
Jauno 2019. gadu!
Pensionāru biedrības ”Jaunpils” vārdā:
Austra Sipeniece

Par izcilu novada vērtējumu

Jaunpilī mazā novada priekšrocības jūtamas ik dienas. Lūk, vēl viens apstiprinājums dzirdētajam, ka Jaunpilī pašvaldība
patiešām kalpo cilvēkiem.
Latvijas Republikā ir apkopoti rezultāti
par lauksaimniecības zemes apstrādi. Mēs
esam to desmit labāko pašvaldību skaitā, kurās neapstrādāto zemju īpatsvars ir
vismazākais valstī. Jaunpils ir ceturtā labākā pašvaldība starp visām 119 pašvaldībām, apstrādātā lauksaimniecības zeme
ir 97,5%! Tas ir ilgu gadu kopīga darba
rezultāts, strādājot roku rokā pašvaldības
atbildīgajām amatpersonām ar zemes īpašniekiem un zemniekiem. Nav noslēpums,
ka Jaunpils novadā visi lauksaimniecības
uzņēmēji ir Latvijas pilsoņi! Zemes tirgus
ir aktīvs, zemes tirgus vērtība ir visaugstākā visā tuvākajā apkārtnē. Visu gadu garumā pašvaldībā tiek saņemti iesniegumi no
īpašniekiem un pieņemti domes lēmumi
par zemju sadalīšanu tā, lai lauksaimniecības zemes izdalītu no pārējā īpašuma, nomainītu zemes lietošanas mērķi atdalītajai
zemei. Bieži tiek pieņemti lēmumi zemes
vienības daļas izdalīšanai, lai lauksaimniecības zemei noteiktu precīzu kadastrālo
vērtību un par to vairs nešaubītos zemes
nomnieks. Ļoti īsā laikā tiek izsniegti attei-

kumi no pirmpirkuma tiesībām un saņemti
atzinumi lauksaimniecības zemes iegādei.
Arī visas pašvaldības zemes ir iznomātas
zemniekiem, mazdārziņi pie daudzdzīvokļu mājām arvien tiek pārkārtoti tā, lai
varētu lielākas platības iznomāt lauksaimniecības uzņēmējiem. Zemes tiek no jauna uzmērītas, valsts kadastrs ir sakārtots,
katram zemes gabalam ir noteikta precīza
kadastrālā vērtība.
Pašvaldība visu gadu garumā ir bijis
koordinators starp uzņēmējiem un zemes
īpašniekiem. Tas ir iespējams tikai mazā
pašvaldībā, kur viens otru pazīstam un
uzticamies. Rezultātā ar katru gadu esam
sastādījuši arvien mazāk aktus par nezāļainību, kūlas dedzināšanu, kūlas esamību,
latvāņu izplatību. Bieži lūdzam Lauku atbalsta dienestu veikt atkārtotas pārbaudes,
lai dubultais nodoklis par neapstrādātu
lauksaimniecības zemi nebūtu jāpiemēro. Pašvaldība katru gadu saskaņo jaunus
projektus gaisvadu līniju nomaiņai pret
apakšzemes kabeļiem, kas noteikti atvieglos lauku apstrādi ilgtermiņā. Šogad vairāk uzmanības veltīsim meliorācijas grāvju
izpļaušanai un atbrīvošanai no krūmiem,
pašvaldības ceļu nodalījumu joslu sakārtošanai mežu teritorijās.

Jaunpils jau no laiku laikiem ir izcēlusies
ar augstu darba kultūru it visā. Prieks, ka labās tradīcijas tiek pārmantotas gan laiku un
varas maiņās valstī, gan paaudžu nomaiņā
tepat uz vietas. Daudzas zemnieku saimniecības tiek nodotas labi izglītotu bērnu
īpašumā. Arī gleznainais Viesatu pagasts
ir vietējo lauksaimnieku lepnums un tāds
būs vienmēr. Par to liecina izcili sakoptas
ganības, appļautas tīrumu un ceļu malas,
pat stabu vietas, no krūmiem atbrīvotas un
apstrādātas jaunas zemes platības. Mazvērtīgās lauksaimniecības zemes tiek apstādītas ar mežu un pašvaldība palīdz sakārtot
dokumentus tā, lai katrai zemes vienībai
tiktu nomainīts zemes lietošanas mērķis atbilstoši teritorijas plānojumā atļautajam un
saņemta zemes transformācijas atļauja.
Jaunpils novada pašvaldība pateicas visiem novada zemniekiem un uzņēmējiem
par augstiem darba rezultātiem, kopīgo lietišķo sadarbību, atsaucību, disciplīnu nodokļu lietās, garantētām darba vietām uzņēmumos, savām saimniecībām izaudzinātiem un izskolotiem brīnišķīgiem bērniem
! Lai augstā vieta statistikā ir gandarījums
visiem un drošība jaunām iecerēm!
Zinta Mielava, Jaunpils novada Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām
Jaunpils novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) turpinās realizēt projektu
“Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajiem”. Ir noslēgts līgums ar
Sabiedrības integrācijas fondu par atbalsta paku izsniegšanu periodā no 01.01.2019.-31.03.2021.
Projekta ietvaros tiek izsniegtas pārtikas pakas, higiēnas pakas,
bērnu pārtikas (no 6– 24 mēnešu vecumam) un bērnu higiēnas pa-

kas (no 0 līdz 24 mēnešu vecumam), skolas piederumu komplekts
(5 – 16 gadu vecumam). No 2019.gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu varēs saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 euro, līdzšinējo 188 euro vietā. Atbalsta apjoms saglabājas iepriekšējā periodā noteiktā apmērā- 2 pārtikas pakas un
turpmāk visas personas, kas norādītas atbilstošajās izziņā, var saņemt ne tikai pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko
līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem.

www.jaunpils.lv
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Atbalsta pakas var saņemt:
1) trūcīgas personas (ģimenes), kurām Sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par atbilstību trūcīgas personas (ģimenes) statusam;
2) personas (ģimenes) krīzes situācijās, kurām Sociālais dienests
ir izsniedzis izziņu par krīzes situāciju;
3) no 2019.gada 1.janvāra maznodrošinātas personas (ģimenes),
kuru ienākumi nepārsniedz EUR 242 mēnesī uz vienu personu.
Atbalsta komplektu
izdales vieta Jaunpils
novadā

Atbalsta komplektu izdalīšanas laiks
Datums/diena No plkst.

Līdz
plkst.

“Ērģelnieki”, Jaunpils,
Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads, LV3145

Katru
piektdienu:

17:00

14:00

Kontaktpersona:

Jaunpils vēstis

3.

Sociālās palīdzības organizators
Anda Feldmane
Tel.: 63180959, Mob.: 27307646

Plānotie papildpasākumi projekta Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām ietvaros
Plānotais datums Nodarbība

Norises vieta

2019.gada
12.martā

Ekonomiska ēdienkarte
un praktiska ēdiena
gatavošana.

Biedrības
“Rats” telpās

Kontaktpersona:

Vija Zīverte Mob.:29330697
Sociālās palīdzības organizators:
Anda Feldmane

Sakām paldies brīvprātīgajiem palīgiem
Decembrī Jaunpils novadā tika godināti
pašvaldības policijas brīvprātīgie palīgi un
brīvprātīgie ugunsdzēsēji.
Sakām paldies par nesavtīgi veltīto brīvo
laiku sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanā novadā brīvprātīgiem policijas
palīgiem:
Andrim Arelim, Viktorijai Ariko, Aigaram Dārziņam, Arvīnam Dārziņam, Gundaram Dukam, Aivim Krūmiņam, Mārtiņam Knopam junioram, Aivaram Miķelsonam, Jānim Ņikoforovam, Vilnim Rasam,
Jānim Siricam. Un priecājamies, ka palīgu
pulkam pievienojies arī Edgars Lodītis.
Policijas dienā sveicām pašvaldības policijas inspektoru Jāni Siliņu, Mārtiņu Knopu
un iepazināmies ar pašvaldības policijas inspektoru Dzintaru Skudru, kas darba gaitas
Jaunpilī uzsāka gada nogalē.
Paldies sakām Jaunpils brīvprātīgajiem
ugunsdzēsējiem: Mārim Lagzdiņam, Ivaram Jaucim, Edgaram Zūkuram, Aināram
un Jurim Birģeļiem, Jurim Vasjatkinam un
Vilnim Zariņam.
Paldies par nesavtīgi veltīto laiku sabiedriskās drošības un kārtības uzturēšanai
Jaunpils novadā.

Brīvprātīgo policijas palīgu un ugunsdzēsēju godināšanas pasākums
Jaunpils muzejā 07.12.2018.
Paldies jaunajiem ģitāristiem un skolotājam Artūram Dumbrim par sniegto priekšnesumu pasākumā.
Lai droša ziemas sezona ikvienam!

Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja
Foto:B. Rasa

Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm decembrī
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Turpinās grants ceļu pārbūve Jaunpils
novadā, jo laika apstākļi ir atbilstoši darbu turpināšanai.. Ceļi Sparvas- Kaulaiņi
un Lemeši - Leveste jau ir tehnoloģiskajā
pārtraukumā, bet Būru, Pavāri-Pīlādži un
Ķimsīši -Veclauki vēl notiek pārbūve.
2. Turpinās darbs pie struktūrvienību
budžeta tāmju sagatavošana. Grāmatvedība
turpina darbu 2018.gada budžeta noslēgumam.
3. 7.decembrī notika svinīgs pasākums

par godu policijas 100. gada dienai. Pasākumā tika godināti un sveikti Jaunpils pašvaldības policisti un pašvaldības policijas palīgi. Decembrī darbu uzsācis Pašvaldības
policijas inspektors Dzintars Skudra.
4. Noslēdzies Jaunpils novada domes
projektu konkurss “Darām paši”. AR interesantu pasākumu, kurā notika atskaišu
prezentācijas tika izvēlēts projekts, kurš
pārstāvēs mūs valsts mērogā. Kā šī gada
vērtīgākais projekts tika izvēlēts biedrības
«Radīts Jaunpils novadā» projekts “Bebru

www.jaunpils.lv

ielas sabiedriskās pirts labiekārtošana”. Ceļazīmi saņēma projekta vadītāja Silva Zāgmane.
5. Notikušas pirmās plānošanas sapulces par godu Jaunpils novada desmitgades
svētku rīkošanai.
6. Notiek pretendentu izvērtēšana iepirkumam “Dzīvojamās ēkas vienkāršota pārplānošana par sociālo māju”.
7. Kā katru gadu gaidot Ziemassvētkus
notiek dažādi koncerti un pasākumi gan
turpinājums 4.lpp.

INFORMĀCIJA

4. Jaunpils vēstis
turpinājums no 3.lpp.

bērniem, gan pieaugušajiem.
8. Jaunpils pilī notika arhitektoniski tehniskā izpēte.
9. Labiekārtošana decembra sākumā steidza savākt pēdējās lapas
un gatavojas sākt koku zāģēšanu.
Domes sēde izskatīti un pieņemti šādi lēmumi:
Apstiprināts lēmums “Par pabalsta piešķiršanu Nansijai Liepiņai” . Nansijai Liepiņai pabalsts piešķirts par sasniegumiem sportā.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada attīstības programmas 2019.-2015.apstirpināšanu “.
Apstiprināts lēmums “Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta
“Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā” īstenošanai Jaunpils novadā”.
Apstiprināts lēmums “Par apmežošanu un zemes lietošanas
mērķa nomaiņu zemes vienībai “Veckuipji””.
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Mežābeles” zemes vienības sadalei” .
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada domes noteikumu
Nr.9/2018 “Kārtība, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos
interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Jaunpils novadā”.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada domes noteikumu
Nr.10/2018 “Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Jaunpils novada domē” .
Apstiprināts lēmums “Par Korupcijas un interešu konflikta riska

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
APSTIPRINĀTS ar Jaunpils novada domes
20.12.2018. lēmumu Nr. 172
(protokols Nr. 11,9.p. )

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 14/2018
„Grozījumi Jaunpils novada domes 2014. gada 28. augusta
Saistošajos noteikumos
Nr. 9 „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā ”
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novēršanas komisijas izveidošanu un uzturēšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem Nr.14/2018 “Grozījumi
2014.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 “Par sabiedrisko
kārtību Jaunpils novadā”””.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem Nr.15/2018 “Grozījumi
Jaunpils novada domes 2018. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”””.
Apstiprināts lēmums “Par domes un domes komiteju sēžu grafiku 2019.gada 1.pusgadam”.
Apstiprināts lēmums “Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu”.
Apstiprināt Domes un domes komiteju sēžu grafiku 2.pusgadam
Dome, komiteja

Janvāris

Febru- Marts Apāris
rīlis

Maijs Jūnijs

Izglītības, kultūras, 9.
sporta un sociālo
lietu komiteja

6.

6.

3.

8.

5.

Attīstības komiteja 16.

13.

13.

10.

15.

12.

Finanšu komiteja

20.

20.

17.

22.

19.

23.

Domes sēde
31.
28.
28.
25. 30.
28.
Komiteju sēdes notiek trešdienās plkst. 15.00
Domes sēdes notiek plkst.9.00.
Nepieciešamības gadījumā sēžu norises laiks var mainīties.
Sekretāre Dita Ellere
izvietojot brīdinājuma zīmes pie attiecīgajām ūdenstilpēm.”
2. Noteikumu II nodaļu „AIZLIEGUMI UN IEROBEŽOJUMI
JAUNPILS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ” papildināt ar
11.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.1. Par atrašanos uz aizsalušām vai daļēji aizsalušām publiskajām un pašvaldības valdījumā esošajām ūdenskrātuvēm Jaunpils
novada teritorijā Jaunpils novada domes priekšsēdētāja noteiktajā
paaugstinātas ledus bīstamības periodā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro;”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo
noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi papildināti ar aizliedzošu
un jaunus Jaunpils novada domes pienākumus
paredzošu normu, lai paaugstinātas ledus bīstamības periodā papildus informētu zemledus
makšķerniekus un bērnus par paaugstinātas
bīstamības ledus stāvokli un novērstu personu
atrašanos uz tā.

2. Īss saistošo
noteikumu satura
izklāsts

Jaunpils novadā ir vairākas ūdenstilpes, kuras
katru gadu, kad ziemā ūdenstilpēs izveidojas
ledus, makšķerēšanai izvēlas zemledus
makšķernieki. To redzot, uz ledus kāpj arī
bērni. Tā kā normatīvajos aktos nav paredzēta
atbildība par atrašanos uz ledus laikā, kad
tas nav pietiekami biezs un ir bīstami uz tā
atrasties, nepieciešams Jaunpils novada domes
2014.gada 28.augusta saistošajos noteikumos
Nr.9 “Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā”
noteikt administratīvo atbildību par atrašanos
uz ledus paaugstinātas ledus bīstamības
periodā. Par aizlieguma neievērošanu un
atrašanos uz ledus šajā laikā saistošajos
noteikumos arī paredzēta administratīvā
atbildība, kas daļu personu atturēs no iešanas
uz ledus.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 16.punktu, 3.panta pirmās daļas 4.punktu, Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu, Zemes pārvaldības likuma 15.panat
astoto daļu

Izdarīt Jaunpils novada domes 2014.gada 28.augusta saistošajos
noteikumos Nr.9 „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Noteikumu I nodaļu „VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI” papildināt
ar 4.19.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.19. Paaugstinātas ledus bīstamības periods – laika periods,
kuru Jaunpils novada domes priekšsēdētājs, ņemot vērā Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegto informāciju,
noteicis ar rīkojumu un kas izsludināts plašsaziņas līdzekļos, kā arī
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3. Informācija par
plānoto saistošo
noteikumu ietekmi
uz pašvaldības
budžetu

Paredzētiem grozījumiem nav ietekme uz
pašvaldības budžetu.

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

Paredzētie grozījumi uzņēmējdarbības vidi
Jaunpils novadā neietekmē.
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5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Neietekmēs

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām tika veiktas.

5.

Paziņojums par Jaunpils novada attīstības programmas
2019.-2025. gadam apstiprināšanu
Jaunpils novada dome paziņo, ka 2018.
gada 20. decembra domes sēdē (protokols
Nr.11, 2.p.) apstiprināta Jaunpils novada
attīstības programma 2019.-2025. gadam.
Ar apstiprināto Jaunpils novada attīs-

tības programmu 2019.-2025.gadam var
iepazīties Jaunpils novada pašvaldībā (“Ērģelniekos”, Jaunpilī), pašvaldības darba laikā, pašvaldības mājaslapā www.jaunpils.
lv un valsts vienotā Ģeotelpiskās infor-

mācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_13491
Attīstības nodaļas vadītāja:
Vija Zīverte

Jaunpils novadā noslēdzies domes 2018. gada projektu
konkurss “Darām paši”

“Darām paši” projektu konkursa noslēguma pasākums Jaunpils
pilī 13.12.2018.
Šogad Jaunpils novada domes Attīstības
nodaļa jau 8.gadu organizēja projektu konkursu “Darām paši”. Jaunpils novada biedrības šo gadu laikā īstenojušas 90 projektus,
t.i. paveikušas 90 labus darbus.
Pasākumu simboliski caurvija bišu tēma-arī bitītes dravā smagi strādā, lai sezonu beidzot saldā medus podiņi būtu pilni.
Jaunpils medus allaž bijis teicamas kvalitātes un brīnumgards. Tāpēc viena no aktīvākajām un radošākajām novada jaunietēmKetija Keita Krastiņa sanākušos priecēja ar
fantastisku smilšu animācijas filmiņu –vizualizāciju par čaklo bitīšu ikdienu. Gluži
kā darbīgās bites, arī aktīvās novada biedrības pulcējās vienkopus, lai prezentētu savu
šī gada veikumu.

Veiksmīgākais 2018. gada projekts “Bebru ielas sabiedriskās
pirts labiekārtošana”. Šis projekts pārstāvēs mūsu novadu valstī
apvienības “Sabiedrība ar dvēseli” projektu noslēguma pasākumā. Ceļazīmi saņēma projekta vadītāja Silva Zāgmane. Par
veiksmi priecājas arī Silvas māsa Ieva Zāgmane.

Ieskats 2018. gada realizētajos projektos.
Šogad biedrība “Dzīpars” īstenoja projektu “Jaunpils Amatu mājas kāpņu telpas
kosmētiskais remonts”. Projekta laikā tika
izremontēta Jaunpils Amatu mājas kāpņutelpa. Tika veikta arī logu aiļu apdare un
palodžu nomaiņa, kā arī kāpņu laidu un
margu krāsošana. Ne tikai mēs, vietējie
iedzīvotāji, novērtējam biedrības darbu,
bet pavisam nesen, 29. novembrī Jaunpils
Amatu māja ieguva Kultūras zīmi “Latviskais mantojums”. Šī zīme tiek pasniegta
Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā
un daudzina latvisko kultūras un sadzīves
mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Pēc
šīs zīmes varat pazīt vietas, kur saimnieki
apmeklētājiem gatavi rādīt, stāstīt, cienāt ar
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latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus.
Pensionāru biedrība “Jaunpils” īpaši izceļas ar savu aktivitāti ne vien Jaunpilī, bet
visā Latvijā. Aktīvie pensionāri gan brauc
ekskursijās, gan piedalās dažādās aktivitātēs tepat Jaunpils novadā. Šogad biedrība
projekta “Iepazīt, izzināt, iegūt” ietvaros
noorganizēja 2 pieredzes apmaiņas braucienus. Viens no braucieniem bija pie Ludzas pensionāru biedrības, otrs uz Ķekavas
senioru biedrību.
Jaunpils baznīcas atbalsta biedrības projekts - “Jaunpils baznīcai – jaunus krēslus”.
Projekta ietvaros Jaunpils baznīca iegādājās
50 krēslus.
turpinājums 6.lpp.
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turpinājums no 5.lpp.

Biedrība «Kamene» šogad realizēja projektu “Nāc, rotaļājies, jūties drošs!”. Projekta ietvaros Viesatu pagasta atpūtas vietā
Birzīte tika ierīkots 75m garš žogs gar dīķi!
Mērķis – padarīt drošāku vidi bērniem, kas
rotaļājas spēļu laukumā blakus dīķim
“Mednieki strādā komandā” to apliecināja un pierādīja Mednieku biedrība
«Jaunpils». Šis bija viens no lielākajiem projektiem “Darām paši 2018” ietvaros – vides
labiekārtošana biedrības esošajā īpašumā.
Šis ir arī viens no projektiem, kurā iesaistījās visvairāk brīvprātīgo un tādā veidā arī
sniedza lielāko pašu līdzfinansējumu. Par
projekta līdzekļiem tika nomāts ekskavators, lai varētu paveikt lielākos darbus. Un
tika iegādāta zālāja sēkla.
Biedrība Jaunpils RAC «Rats» šī gada
projekts “Radošuma veicināšana iedzīvotājiem”. Projekta ietvaros papildināja radošo
nodarbību piedāvājumu – papildus ģitārspēlei Jaunpilī tagad var apgūt arī klavierspēli gan bērni, gan pieaugušie. Tika iegādāta arī fotoaparāta kamera un fotoaparāta
statīvs, ko izmantot Animācijas studijas
darbībās.
Biedrība «Radīts Jaunpils novadā» un
projekts “Bebru ielas sabiedriskās pirts labiekārtošana”. Šī projekta mērķis bija labiekārtot Bebru ielas sabiedrisko pirti un atjaunot tās darbību. Projekta gaitā tika atjaunotas pirts telpas. Pirts atjaunošana ir vēl
viena iespēja papildināt Jaunpils tūrisma
piedāvājumu un veidot izglītojošas darbnīcas, kā arī veido sakoptu vidi Jaunpilī.
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Biedrība “Tērces” realizēja projektu –
“Mūsmājas 7”- var saprast, ka biedrībai šis
ir jau ir 7 projekts. Šogad Biedrība Tērces
vēlējās pie savas daudzīvokļu mājas Levestē
labiekārtot atkritumu konteinera novietni,
izveidot slēgtu nojumi un iegādājās zāles
pļāvēju.
Biedrības «Optimisti» šī gada projekts
bija “Dzīļu mājas autostāvlaukuma paplašināšana un remonts”. Projekta ietvaros pie
mājām “Dzīles” tika veikts iebrauktuves
remonts un autostāvvietu izveide. Darbos
piedalījās visi mājas iedzīvotāji. Katrs veica
sev pa spēkam esošus darbus.
Biedrība «Basketbola klubs Jaunpils»,
projekts “Individuālo basketbola iemaņu
uzlabošana Jaunpils bērniem un jauniešiem”. Projekta ietvaros 19 puiši un 5 meitenes piedalījās 3 dienu ilgā nometnē. Un
tika iegādātas 9 jaunas inventāra vienības.
Biedrība «Sporta klubs Jaunpils», realizēja projektu “Pludmales volejbola treniņbāze Jaunpilī”. Projekta ietvaros tika izveidots
jauns pludmales volejbola laukums un iegādāts inventārs.
Biedrība «Kultūras laboratorija», turpināja papildināt rotaļu laukumu pie Jaunpils
vidusskolas. Projekta “Rotaļu prieks – 2!”
rezultātā rotaļu laukums pie Jaunpils vidusskolas tika papildināts ar vēl vienu slidkalniņu.
Biedrība «Levestes spicie» šogad realizēja projektu “Bērnu un jauniešu rotaļu un
sporta laukuma labiekārtošana” Levestē.
Projekta norises laikā tika atjaunots volejbola laukums Levestes sporta laukumā. Lai
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atjaunotu volejbola laukumu talkā nāca
vairāki Levestes iedzīvotāji. Un tika atjaunota bērnu smilškaste un iegādāt viegli uzliekams un noņemams tents, lai pasargātu
smilškasti no lietus un zvēriem.
Biedrības “Ūdensroze” projekts bija “100
dziesmas novadam un Latvijai”. Projekta
ietvaros tika iegādāta mobilā tumba, kuru
izmantos Viesatu kultūras nama organizētajos pasākumos.
Pasākuma noslēgumā kā ikgadu arī šogad bija neliela intriga pirms žūrijas komisija paziņoja tā projekta nosaukumu, kurš
pārstāvēs mūsu novadu valstī apvienības
“Sabiedrība ar dvēseli” 2018.gada projektu
noslēguma pasākumā 2019.gada 16.martā.
Un kā šī gada vērtīgākais projekts tika izvēlēts biedrības «Radīts Jaunpils novadā»
projekts “Bebru ielas sabiedriskās pirts
labiekārtošana”. Ceļazīmi saņēma projekta
vadītāja Silva Zāgmane.
Šis projekts ieguva arī titulu “Skatītāju
simpātija 2018” par dažām balsīm apsteidzot mednieku biedrības “Jaunpils” projektu.
Ar muzikālo priekšnesumu pasākuma
dalībniekus priecēja Aivars, Jaunpils kaimiņš no Bikstiem, biedrības “Zebrus draugi” aktīvists.
Lai veiksmīga un labiem darbiem bagāta
arī jaunā 2019. gada sezona!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: Baiba Rasa

Erasmus+ projekta “Mazināt vientulību mācoties otrā
mācību vizīte norisinājās Evorā, Portugālē

Erasmus+ projekta “Mazināt vientulību
mācoties” (Combat Loneliness Through
Learning) otrā mācību vizīte norisinājās
Evorā, Portugālē no 2018. gada 22. līdz 26.
oktobrim tajā piedalījās Renāte Zīverte,
pieaugušo izglītības koordinatore, un Austra Sipeniece, brīvprātīgā, Jaunpils pensionāru biedrības vadītāja. Projekta partneri
Dacorum Community Action (Apvienotā
Karaliste), Frederacja FOSa (PL) un Jaunpils pašvaldība (LV). Uzņēma partneris
Universidade Senior de Evora (Senioru
universitāte), iepazīstinot ar aktivitātēm
un vietējām iestādēm, kas apvieno cilvēkus
mācībām. Evora atrodas Portugāles dienviddaļā, pašvaldībā ar 65 000 iedzīvotājiem

130 km attālumā no galvaspilsētas Lisabonas. Projekts vērsts uz aktivitāšu izzināšanu, kas rosina mācīties un aktīvi iesaistīties
neatkarīgi no vecuma, gan mazinot vientulību, gan veicinot neatkarību un patstāvību
Pirmās dienas pasākumi norisinājās Universidade Sénior de Evora, lai uzzinātu, kā
organizācija darbojas un kāda veida aktivitātes ir izstrādātas senioriem. Partneriem
bija iespēja piedalīties viktorīna, tā tika
sagatavota portugāļu un angļu valodā, un
partneri piedalījās kopā ar izglītojamajiem.
Ikgadējais viktorīnas uzvarētājs piedalās
nacionālā līmeņa senioru universitāšu viktorīna. Pēcpusdienā, pēc nelielas vizītes
caur Evoras vēsturisko centru, Evoras pilsēta apvieno Romas impērijas laika, Musulmaņu valsts perioda un Viduslaiku ietekmi,
tā savulaik bijusi otra nozīmīgākā pilsēta
Portugālē, grupai bija iespēja uzzināt, kā
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Projekta dalībnieki Evorā, Portugālē
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galda spēles var būt iekļaujošas un piemērotas visu vecumu grupām, lai apkarotu
vientulību un izolāciju un eksperimentētu
ar galda spēli „Azul”, ļoti tradicionālas Evoras flīzes.
Otrajā dienā dalībniekiem bija iespēja
uzzināt Eugenio Almeida fondu, kas ir ļoti
svarīga institūcija Evorā, kurai ir pilsētas
laikmetīgās mākslas muzejs ar izglītojošu
centru, kas sadarbojas ar vairākām vietējām institūcijām, un tā ir vietējā institūcija,
kas veicina brīvprātīgo darbu reģionā, piedāvājot vairākus mācību kursus brīvprātīgajiem un brīvprātīgo banka. Pēcpusdienā
devāmies uz nelielu ciemu, 8 km attālumā
no pilsētas, Valverde. Valverdē pēc pusdienām mums bija iespēja pagatavot tradicionālo maizi ar vietējo maiznieku. Šī prakse
tiek izmantota speciāli nedēļas nogalēs un
svētku dienās, kur iedzīvotāji apvienojas, lai
ceptu savu maizi. Šīs dienas beigās mums
bija arī iespēja apmeklēt Cromlech, lielāko
megalītu pieminekli Portugālē.
Trešajā dienā devāmies uz vidusskolu
“André de Gouveia”, kur bija iespēja iepazīties ar TV studiju, kur notiek profesionālie
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kursi (multimediju. Studenti iepazīstināja
ar digitālo fotogrāfiju. Uzzinājām, ka studija var būt līdzeklis kopienas attīstībai,
ņemot vērā to, ka studijā veido sižetus par
vairākiem pilsētas notikumiem, tas dod iespēju studentiem aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē. Arī skolā dalībniekiem bija iespēja redzēt nelielu teātra studijas uzvedumu
un pēc tam skolā ieturējām arī pusdienas.
Pēcpusdienā bija brīvais laiks.
Apmācību ceturtajā dienā dalībnieki tika
iepazīstināti ar pašvaldību, uzzinājām, par
Evoru kā izglītojošu pilsētu un starptautiskās izglītības pilsētu tīkla dalībnieci. Šī
prezentācija notika Convento dos Remédios ēkā, kur bija iespējams apmeklēt arī izstādi par Évoras sudraba akveduktu. Vēlāk
devāmies uz Azaruja, lai apmeklētu korķa
rūpnīcu un uzzinātu par korķi un tā pielietošanas iespējām. Uzzinājām, korķozola
mizu var sākt izmantot tikai pēc divdesmit
pieciem gadiem. Novērojām, ka korķozoliem tāpat kā Latvijas ozoliem ir arī zīles.
Ņemot vērā tā labās īpašības korķis izmantojams gan kā dažādu lietu apstrādes materiāls, gan būvniecībā, tāpat pielietojams
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arī ūdenī izplūdušas naftas savākšanai.
Pēcpusdienām apmeklējām mācību centru
SUÃO, mazā ciematā S. Miguel de Machede. Dienas noslēgumā apmeklējām Sociālās
drošības iestādes ikgadēju pasākumu Évorā, kur piedalījās Universidade Senior de
Evora ansamblis.
Piektajā dienā dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kā pagatavot keramiku mazajā
ciematā S. Pedro do Corval, kur keramika
ir vissvarīgākais tradicionālais amats, šo
profesiju valdība atbalsta ar profesionāliem kursiem, pretējā gadījumā mūsdienās
šī profesija izzustu. Dienas laikā apmeklējām viduslaiku Monsarazas pili, kas celta 13
gadsimtā, būtībā ir maza pilsētiņa kalnā, kā
arī šis reģions tiek uzskatīts par vienu no senākajam apmetņu vietām Portugāles dienvidos. Pēcpusdienā vērtējām aktivitātes un
izvēlējāmies divus labās prakses piemērus,
ko iekļaut labo piemēru grāmata.
Renāte Zīverte
Pieaugušo izglītības kooordinators
Vairāk informācija:
renate.ziverte@gmail.com

Ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam ir iespēja portālā
Latvija.lv izveidot savu elektronisko adresi
No šī gada ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam ir iespēja
portālā Latvija.lv izveidot savu elektronisko adresi, darot valstij
zināmu, ka turpmāk viņš ar valsts pārvaldes iestādēm vēlas sazināties tikai elektroniski. Iedzīvotājiem e-adrese būs brīvprātīga,
bet no 2020. gada 1. janvāra e-adreses lietošana uzņēmējiem
būs obligāta.
Jautājumi un atbildes par e-adresi
Kas ir e-adrese?
E-adrese ir rīks, kas ļaus droši sazināties iedzīvotājiem/uzņēmumiem ar valsts un pašvaldību iestādēm (x iestādi). Ja aktivizēsiet savu e-adresi, jūs turpmāk vienuviet saņemsiet visu valsts un
pašvaldības iestāžu sūtītās ziņas un dokumentus. Nebūs vairs jāiet
uz pastu pēc ierakstītas vēstules vai jāsatraucas par pazaudētiem
sūtījumiem. Saņemot ziņas elektroniski, ar interneta starpniecību
varēsiet sarakstei piekļūt no jebkuras vietas pasaulē.
Kādas sekas ir vēstulei e-adresē?
E-adrese aizstāj ierakstītu vēstuli. Saskaņā ar Paziņošanas likumu, dokuments, kas nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
Par tehniskām lietām (kā pieslēgt, sākt lietot)
Lai sāktu lietot (izveidotu) e-adresi, cilvēkam ir jāpiesakās tās
izveidei, izmantojot tam paredzētu speciālu formu “E-adreses pieteikuma forma” portālā Latvija.lv. Kad ekrānā parādīsies vienotās
pieteikšanās logs, būs nepieciešams apliecināt savu identitāti ar vienu no šiem līdzekļiem: eID karti vai eParaksts mobile. Tālāk jāseko
dažiem vienkāršiem soļiem, kuri tiks aprakstīti uz ekrāna un e-adrese būs izveidota.
Kā es varu piekļūt e-adreses pastkastītei?
Iedzīvotāji un uzņēmēji var piekļūt savai e-adreses pastkastītei
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turpinājums 8.lpp.
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portālā Latvija.lv, spiežot uz “Mana darba
vieta”. Lai apliecinātu savu identitāti, cilvēkam būs jāizmanto eID karte vai eParaksts
Mobile (mobilā tālruņa lietotne, kas atļaus
identificēties bez eID kartes, bet tikpat droši).
Vai varu e-adresei piekļūt arī ar savas
bankas autentifikāciju?
Ar bankas identifikāciju e-adresei nevar
piekļūt, jo pagaidām neviena banka nav
izgājusi likumā noteikto drošības sertifikāciju. Taču tikpat ērti, kā ar bankas identifikāciju (izmantojot savu viedtālruni), jūs
varat pieslēgties e-adresei izmantojot eParaksts mobile. Tā ir bezmaksas lietotne,
kura brīvi pieejama katram. Savukārt, lai
sāktu izmantot eParaksts mobile, apmeklējiet vietni www.eparaksts.lv un piesakieties
šī pakalpojuma lietošanai. eParaksts mobile
ir rīks, kurš, tāpat, kā eID ir valsts uzturēts
un atbilst augstākajām drošības prasībām.
Vai varu piekļūt e-adresei arī no sava
mobilā tālruņa?
Jā, un šis ir tas gadījums, kad noteikti nepieciešams eParaksts mobile. Karšu lasītāju
pie tālruņa pieslēgt nevarēs, tāpēc šajā gadījumā eID kartes izmantošana nebūs iespējama. Savā tālrunī atvērsiet portālu Latvija.
lv, bet identifikācijai izvēlēsieties eParaksts
mobile, kas ļaus apstiprināt jūsu identitāti
izmantojot eParaksts mobile lietotni tajā
pašā viedtālrunī. Par pieslēgšanos eParaksts mobile varat uzzināt www.eparaksts.lv
Par tehniskām lietām (pakalpojuma
lietošana ikdienā)
Kā es uzzināšu, ka pienācis pasts e-adresē?
Pēc e-adreses aktivizēšanas jums tiks piedāvāts norādīt Jūsu privāto e-pasta adresi,
uz kuru vēlaties saņemt paziņojumu par
jauna ziņojuma saņemšanu. Kad to būsiet
norādījis, par jaunām vēstulēm e-adrese
katrreiz nosūtīs paziņojumu uz jūsu e-pastu.
E-adreses lietotāja informēšanas par jaunas vēstules saņemšanu e-adresē būs pavisam vienkārša – jūs savā e-pastā saņemsiet
ziņojumu no Latvija.lv, ka portālā uz e-adresi ir pienākusi jauna vēstule.
Kurš sniedz un ir atbildīgs par šā e-risinājuma izstrādi / funkcionalitāti?
E-adrešu informācijas sistēmas pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra
(VRAA).
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbild par e-adreses ieviešanas juridiskajiem jautājumiem: izstrādā un
virza Ministru kabineta noteikumus, kā arī
izstrādā normatīvo regulējumu. Par ziņojumu sūtīšanu un saņemšanu e-adresē ir at-
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bildīga katra konkrētā iestāde.
Cik ilgi vēstules tiks uzglabātas manā
a-adreses kontā?
Visi dokumenti tiks uzglabāti 5 gadus.
Pienākumi un iespējas
Vai e-adrese ir obligāta? Kāpēc? Kādas
ir sankcijas, ja tie, kam tas ir paredzēts,
tomēr to neizmanto?
Iedzīvotājiem e-adreses lietošana ir brīvprātīga. E-adresi var aktivizēt jebkurā
laikā portālā Latvija.lv. pastāv iespēja jebkurā laikā e-adresi deaktivizēt un tad atkal
saņemt iestāžu vēstules uz savu deklarēto
adresi.
Iedzīvotāji (tai skaitā, fiziskās personas,
kuras reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta
nodokļu maksātāju reģistros), e-adresi var
lietot brīvprātīgi jau kopš 2018. gada 1. jūnija. Savukārt fiziskām personām, kuras ir
arī rezerves karavīri, e-adrese jālieto obligāti.
Uzņēmēji e-adresi var sākt lietot brīvprātīgi no brīža, kad tā pieejama, taču no
2020.gada sākuma, e-adreses lietošana uzņēmējiem būs obligāta. Turklāt no brīža,
kad uzņēmējs e-adresi aktivizēs, to atslēgt
vairs nevarēs.
Juridiskās privātpersonas (komersanti) e-adresi brīvprātīgi varēs sākt izmantot
sākot no 2019. gada sākuma, bet no 2020.
gada e-adreses lietošana tiem būs obligāta.
Sankcijas par e-adreses neizmantošanu
nav noteiktas. Vienlaikus atgādinām, ka
e-adreses lietošana ir pašu interesēs. Ja eadrese ir aktivizēta, bet netiek izmantota,
jūs varat nesaņemt jums būtisku un svarīgu
informāciju.
Pēc 2018. gada 15. oktobra e-adrese obligāti jāizmanto valsts un pašvaldību iestādēm, plānošanas reģioniem, valsts augstskolām un zinātniskiem institūtiem, publiskiem nodibinājumiem, prokuratūrai un
privātpersonām, kam deleģēts valsts pārvaldes uzdevums. No 2020. gada e-adresi
lietos tiesas, zvērināti tiesu izpildītāji un
maksātnespējas administratori.
Kam cilvēks var sūtīt vēstules no savas
e-adreses?
Katrs iedzīvotājs vai uzņēmējs no savas
e-adreses varēs sūtīt vēstules valsts un pašvaldību iestādēm. Nevarēs sūtīt citiem iedzīvotājiem vai uzņēmējiem.
Ar kurām konkrēti valsts un pašvaldību iestādēm varēs sazināties caur e-adresi? Vai varēs sazināties ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem?
Ar visām iestādēm, kas ir iekļautas Uzņēmumu reģistra mājas lapā pieejamajā Publisko personu un iestāžu sarakstā: https://
www.ur.gov.lv/lv/regis.... Tās ir gan ministrijas un valsts iestādes, gan pašvaldības
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un pašvaldību iestādes, kā arī pašvaldību
kapitālsabiedrības, piemēram, komunālie
dienesti un skolas.
Ja persona (iedzīvotājs vai uzņēmējs)
būs izveidojusi e-adresi portālā Latvija.
lv, iestādes, sūtot vēstuli personai, portālā,
meklējot pēc personas koda vai uzņēmuma
reģistrācijas numura, uzzinās, ka personai
ir a-adrese, un šajā gadījumā vēstuli sūtīs uz
e-adresi nevis uz deklarēto adresi.
Par naudu un atbildību
Cik e-adreses projekts izmaksā no nodokļu maksātāju kabatām?
E-adreses īstenošanas izmaksu avots ir
ES struktūrfondu, precīzāk – Eiropas Reģionālā attīstības fonda, nauda, bet valsts
budžets segs nepieciešamās uzturēšanas
izmaksas - sākot no 2019. gada summa būs
255 221 eiro gadā. Saskaņā ar aprēķiniem
valsts varētu ietaupīt aptuveni 1,4 miljonus
eiro gadā, ja 90% dokumentu aprites valstī
būtu elektroniska.
Cik šī e-risinājuma izstrāde izmaksāja
un kas finansēja?
Lai nodrošinātu iespējami racionālu līdzekļu izlietojumu, e-adrese ir ieviesta uz
jau esošu risinājumu bāzes portālā Latvija.
lv. Kopējās e-adreses centralizēto risinājumu izstrādes un ieviešanas izmaksas, ietverot risinājuma izstrādi, datu sniedzēju reģistru pielāgošanu, papildus infrastruktūru
e-adreses lietotāju dokumentu glabāšanai
tiek finansētas no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.
Kāds labums no e-adreses projekta būs
valstij un sabiedrībai?
E-adrese ir ērtākais un izdevīgākais saziņas veids cilvēkiem ar valsti. E-adrese ļaus
izvēlēties elektronisko kā primāro saziņas
veidu ar iestādēm – oficiālā saziņa vairs
nebūs piesaistīta fiziskai vietai – piekļuve
jebkurā laikā un no jebkuras vietas pasaulē (arī ārvalstīs dzīvojošajiem). Savukārt
valsts, saskaņā ar aprēķiniem, varētu ietaupīt aptuveni 1,4 miljonus eiro gadā, ja 90%
dokumentu aprites valstī būtu elektroniska.
E-adrese nodrošinās ātrāku, ērtāku un,
kas būtiski, drošāku, kā arī efektīvāku saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp
valsts pārvaldi un privātpersonām.
Par drošību
Kāpēc vēstules no valsts / pašvaldības
iestādēm nevar saņemt uz privāto e-pastu?
E-adreses risinājumu var pielīdzināt drošam internetbankas risinājumam – slēgtā
vidē, vienotajā pakalpojumu portālā Latvija.lv, ikvienam e-adreses lietotājam būs
pieejams personificēts konts, kas nodrošinās ziņojumu sūtīšanu, saņemšanu un
glabāšanu. Arī bankas svarīgu informāciju
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nesūta uz e-pastu, bet uz internetbanku –
drošu vidi, kas pasargāta no maldināšanas
riskiem.
Vai e-adreses lietošana ir droša?
E-adrese pielīdzināma drošam internetbankas risinājumam – slēgtā vidē portālā
Latvija.lv ikvienam e-adreses lietotājam ir

pieejams personificēts konts, kas nodrošina
saziņu ar valsts pārvaldi – vēstuļu nosūtīšanu, saņemšanu un glabāšanu.
E-adreses risinājums neparedz ziņojumu
apriti ārpus e-adreses. Tas garantēs datu uzglabāšanas drošību un aizsardzību.
Vairāk informācija pieejama mana.latvi-

Jaunpils vēstis

9.

ja.lv/eadrese vai https://www.latvija.lv/lv/
BUJE...
kā arī Jaunpils novada domes klientu apkalpošanas centrā.
Baiba Rasa
sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja

Dzimtasarakstu nodaļas ziņas
2019. gada 1.janvārī Jaunpils novadā bija
deklarēti 2343 iedzīvotāji, un tas ir par 73
iedzīvotājiem mazāk, nekā 2018.gada 1.janvārī.
2018. gadā Jaunpils novada Dzimtsa-

rakstu nodaļā salaulāti 56 pāri, tajā skaitā
38 svinīgā ceremonijā. No tiem 12 pāri
bija Jaunpilnieki. Jaunpils baznīcā pagājušā
gadā notikušas 6 laulības.
Novadā piedzimuši 20 bērniņi, no tiem

15 zēni un 5 meitenes. Neparastākie vārdiņi – Enola, Raiens. Populārākie vārdi 2018.
gadā ir Markuss un Ričards. Markuss bija
populārākais vārds arī 2017.gadā.
Mūžībā aizgājuši 37 novada iedzīvotāji.

Par godu Starptautiskajai ģimenes dienai aicinām pieteikties laulībām
Reizi gadā maija mēnesī, par godu Starptautiskajai ģimenes dienai, Jaunpils novadā
dzīvojošie vecāki, kuri dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un ir atzinuši paternitāti bērnam (bērniem), var noslēgt laulību Jaunpils
pils laulību zālītē svinīgā ceremonijā, maksājot tikai valsts nodevu EUR 14,00. Svinīgo ceremoniju apmaksā pašvaldība.
2019.gadā to varēs izdarīt 11.maijā. Iesniegumus Dzimtsarakstu nodaļā gaidīsim
līdz 2019.gada 10.aprīlim.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja:
Dzidra Krastiņa

Jaunpils pils Laulību zāle

Pieejams atbalsts ar tūrismu saistītu pakalpojumu un
mārketinga aktivitāšu īstenošanai
Lauku atbalsta dienests informē, ka no
2019.gada 4.februāra līdz 2019.gada 4.martam būs iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai lauku tūrisma attīstības veicināšanai.
Pasākuma “Sadarbība” apakšpasākuma
“Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai” mērķis ir veicināt sadarbību starp
mazajiem ekonomikas dalībniekiem ar
lauku tūrismu saistītu pakalpojumu un
mārketinga darbību īstenošanā - lauku tūrisma pakalpojumu virzība un attīstīšana

tirgū, mārketings un mārketinga kampaņas
popularizēšanai lauku vidē un jaunu tirgu
sasniedzamības paplašināšana.
Kārtas pieejamais publiskais finansējums
ir 613 084,82 eiro, atbalsta intensitāte 80%
no attiecināmajām izmaksām un iesniegto
projektu iesniegumu īstenošanas beigu termiņš ir 2023.gada 30.jūnijs.
Atbalsta pretendenti var būt sadarbības
grupas: mazie ekonomikas dalībnieki –
lauku tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kā
arī biedrības vai nodibinājumi.

Plašāka informācija par katru atbalsta
pasākumu pieejama dienesta mājaslapā
www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” →
“Projekti un investīcijas”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu.
Projektu pieņemšanas kārta izsludināta
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros.

Aicinām jauniešus piedalīties ikgadējā karjeras izglītības
programmas ĒNU DIENĀ, kas norisināsies 13.februārī
Ēnu devēji aicināti reģistrēt savas vakances tiešsaistes karjeras izglītības biržā skolu
jauniešiem portālā www.enudiena.lv. Savukārt no 14. janvāra pieteikšanos piedāvātajām vakancēm uzsāks arī skolēni, potenciālie ēnotāji.

Kā ik gadu –arī 2019. gadā Jaunpils novada domes kolektīvs ar prieku gaidīs ēnotājus. Piedāvājam ēnot šādas specialitātes:
pašvaldības izpilddirektors, projektu vadītājs, grāmatvedis, pašvaldības policists,
sabiedrisko attiecību speciālists, veselības
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veicināšanas speciālists, jaunatnes lietu
speciālists, sekretārs.
ĒNU DIENAS mērķis ir veicināt skolēnu
izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu
turpinājums 10.lpp.

10. Jaunpils vēstis
turpinājums no 9.lpp.

karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes
profesiju un atbilstoši sagatavoties darba
tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba
iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.
Pagājušajā gadā ĒNU DIENĀ 2018 piedalījās 1542 ēnu devēji, kuri piedāvāja ko-
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pumā 8044 vakances, kas bija par 17% vairāk nekā 2017.gadā. Uz piedāvātajām vakancēm pretendēja 49 000 reģistrētu ēnotāju. ĒNU DIENĀ 2018 pieprasītākās profesijas bija programmētājs (294 pieteikumi),
ārsts (274), radio diktors (255), gaisa kuģa
stjuarts (204). Savukārt ēnu devēju piedāvātākās profesijas bija sabiedrisko attiecību
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speciālists (162 vakances), projektu vadītājs/direktors (124 vakances), ugunsdzēsējs/glābējs (118 vakanču).
Uz tikšanos 13. februārī Ēnu dienā!
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja

Jaunpils novadnieki – jubilāri 2019. gadā
Pirms 375 gadiem

ɶɶ 1644. gada 23. jūnijā dzimis Frīdrihs
II fon der Reke - vācbaltu muižnieks,
Jaunpils pils īpašnieks

Pirms 315 gadiem

ɶɶ 1704. gada 7. novembrī dzimis Hākens
Vilhelms Morics – Jaunpils draudzes
mācītājs dažas dienas 1734. gadā

Pirms 280 gadiem

ɶɶ

1739. gada 1. augustā dzimis Oto
Ludvigs Rozenbergers - garīdznieks
ɶɶ 1739. gada 12. augustā dzimis Georgs
Pēteris Magnuss fon der Reke - vācbaltu muižnieks, Jaunpils pils īpašnieks

Pirms 265 gadiem

ɶɶ

1754. gada 20. maijā dzimusi Elīza
(Šarlote Elizabete Konstance) fon der
Reke (dzimusi Medema) - vācbaltu
rakstniece, sabiedriska darbiniece

Pirms 250 gadiem

ɶɶ

1769. gada 17. februārī dzimis Oto
Benjamins Gotfrīds Rozenbergers izglītības darbinieks

Pirms 235 gadiem

ɶɶ 1784. gada 10. septembrī dzimis Fridrihs Pēteris Kristians Bernevics - garīdznieks

Pirms 155 gadiem

ɶɶ

1864.gada 23.novembrī dzimis Ģederts Kūla – priekšzīmīgs lauksaimnieks, Struteles pagasta vecākais
(1924-1931)

Pirms 150 gadiem

ɶɶ

1869. gada 25. februārī (9. martā)
dzimis Frīdrihs Johans Bernevics - garīdznieks, vācu tautības luterāņu mācītājs, grāmatniecības apskatnieks

Pirms 145 gadiem

ɶɶ 1874. gada 5. martā Villa Lizete (Zetiņa) - Rasmas tēla prototips J. Jaunsudrabiņa „Vēja ziedos”

ɶɶ 1874. gadā dzimusi Anete Gruntmane
- politiski represētā
ɶɶ 1874. gadā dzimis Fricis Rumba –
skolotājs, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris

Pirms 140 gadiem

ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ

ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ

1879. gada 12. jūnijā dzimis Aleksandrs Štrāls - mākslinieks
1879. gada 18. jūnijā dzimis Aleksandrs Šmeils - Jaunpils dzirnavu
īpašnieks
1879. gada 30. augustā dzimis Kārlis
Roberts Gulbis - lauksaimnieks
1879. gada 7. novembrī dzimis Fricis
Rihards Judovics - priekšzīmīgs lauksaimnieks Jaunpils pagasta „Strautmaļos”
1879. gadā dzimusi Olga Šmite - politiski represētā
1879. gadā dzimusi Līna Mitrevica politiski represētā
1879. gadā dzimusi Marija Pēpulis politiski represētā
1879. gadā dzimusi Jete Ingevica - politiski represētā

Pirms 135 gadiem

ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ

1884. gada 17. janvārī dzimis Hugo
Kārlis Grotuss - gleznotājs, skolotājs,
uzņēmējs
1884. gada 24. jūnijā dzimis Augusts
Baksts - 1905. gada revolūcijas dalībnieks
1884. gada 20. septembrī dzimis Teodors Mazvērsītis – Struteles pamatskolas pārzinis
1884. gadā dzimis Roberts Sproģis politiski represētais
1884. gadā dzimis Valters Krīgers –
Jaunpils draudzes mācītājs
1884. gada 25. novembrī dzimis Pauls
Lode – Nopelniem bagātais skolotājs

Pirms 130 gadiem

ɶɶ

1889. gada 28. jūlijā dzimis Fridrihs
Sproģis – augsta ranga ierēdnis, Triju
Zvaigžņu ordeņa kavalieris, militārpersona, Pirmā pasaules kara dalīb-
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nieks, politiski represētais
ɶɶ 1889. gadā dzimusi Marija Braucēja skolotāja
ɶɶ 1889. gadā dzimusi Helēna Helfrehts
- politiski represētā

Pirms 125 gadiem

ɶɶ 1894. gada 12. novembrī Fricis Jaunkalns – Jaunpils aptiekas īpašnieks, sabiedrisks darbinieks
ɶɶ 1894. gada 20. decembrī dzimis Krišs
Ķergalvis - l/a „Dzirkstele” valdes
priekšsēdētājs (1948-1953)
ɶɶ 1894. gadā dzimis Alfrēds Tuppe –
strēlnieks, Jaunpils izpildu komitejas
priekšsēdētājs 1919. gadā

Pirms 120 gadiem

ɶɶ 1899. gada 11. aprīlī dzimis Rūdolfs
Ķilps – veterinārārsts, pedagogs
ɶɶ 1899. gada 21. oktobrī dzimusi Ilze
Vīnkalne - skolotāja
ɶɶ 1899. gadā dzimusi Antonija Ozolzīle
- pēckara daktere Jaunpilī
ɶɶ 1899. gadā dzimis Augusts Freimanis
- politiski represētais

Pirms 115 gadiem

ɶɶ 1904. gadā dzimusi Emma Neilande politiski represētā
ɶɶ 1904. gadā dzimusi Alīse Jauce - politiski represētā
ɶɶ 1904. gada 2. februārī dzimis Jānis
Vilhelms Luksis – mācītājs, teoloģijas
mācībspēks, Jaunpils draudzes mācītājs (1947-1948)

Pirms 110 gadiem

ɶɶ

1909. gada 19. septembrī dzimis Žanis Valdheims – latviešu mākslinieks,
domātājs un filozofs
ɶɶ 1909. gada 31. decembrī dzimusi Līna
Šinta (Pone) – izglītības un sabiedriskā darbiniece
ɶɶ 1909. gadā dzimis Alberts Grīns –
kalējs, Jaunpils zirgu apkalēju skolas
meistars
ɶɶ 1909. gadā dzimis Artūrs Grīnfogels politiski represētais
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Pirms 105 gadiem

ɶɶ 1914. gada 30. maijā dzimis Herberts
Hugo Tone – Latvijas Armijas virsnieks, politiski represētais, Atmodas
laika aktīvists
ɶɶ 1914. gada 14. jūlijā dzimis Artūrs
Apse - politiski represētais
ɶɶ 1914. gadā dzimusi Elza Dzelzgalve politiski represētā
ɶɶ 1914. gadā dzimusi Anna Vanaga politiski represētā
ɶɶ 1914. gadā dzimusi Marta Veinberga
– ilggadēja Jaunpils pašvaldības darbiniece

Pirms 100 gadiem

ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ

1919. gada 22. februārī Aleksandrs
Mutulis - politiski represētais
1919. gada 26. martā dzimusi Olga
Dadzīte – lopkopības darbiniece
1919. gada 10. jūlijā dzimis Vilis Freidenfelds - politiski represētais
1919. gada 10. novembrī dzimusi Ērika Grante - politiski represētā
1919. gada 10. novembrī dzimusi Biruta Kalniņa - politiski represētā
1919. gada 22. novembrī dzimis Jānis
Pone - ārsts, ķirurgs

ɶɶ
Nozīmīgas
Jaunpils novada
sabiedriskās
aktivitātes un notikumi 2019. gadā
Pirms 375 gadiem (1644)

ɶɶ

Izgatavots Struteles pirmās baznīcas
altāris ar pārējo iekārtu, ko, iespējams
izgatavojis Tobiass Heincs ar saviem
palīgiem – viņa audžudēlu Kristoforu Veidemanu, galdnieku Hansu no
Kurzemes, Andreasu Mikaelsonu un,
iespējams, Franci Hopenštetu.

Pirms 320 gadiem (1699)

ɶɶ Poļu pulkvedis un kambarkungs Kameņecas komandants Johans Zigismunds fon Lēbels (?-1705) un viņa
sieva Benigna Hedviga fon PfeiliceraFranka Struteles baznīcas altāri lika
pārbūvēt, par ko liecina ģerbonis un
gadskaitlis „1699” predellā.

Pirms 235 gadiem (1784)

ɶɶ

Hercoga muižā Vīšeņķos sāk strādāt

INFORMĀCIJA/ PROJEKTI
ārsts Dāvids Heinrihs Gampers (?1798).

Pirms 200 gadiem (1819)

ɶɶ Notika zemnieku nemieri Jaunpils un
Lauku muižās.

Pirms 185 gadiem (1834)

ɶɶ 29. oktobrī tika izdots Kurzemes guberņas valdes rīkojums par uzvārdu
došanu latviešu zemniekiem. Uzsākta
ģimeņu vārdu – uzvārdu došana Jaunpils muižas zemniekiem.

Pirms 170 gadiem (1849)

ɶɶ Jaunpils baznīcā notikuši remontdarbi, veikta altāra restaurācija, balsināta
baznīca.

Pirms 160 gadiem (1859)

ɶɶ Jaunpils baznīcā izbūvēja divas sānu
luktas, palielinot sēdvietu skaitu līdz
800.

Pirms 110 gadiem (1904)

ɶɶ Dibināta
biedrība.

Jaunpils

krājaizdevumu

Pirms 115 gadiem (1909)

ɶɶ Dibināta Jaunpils 1. Lopkopības pārraudzības biedrība.

Pirms 105 gadiem (1914)

ɶɶ 1. augustā sākās Pirmais pasaules karš.
Kā vēsta Jaunpils pagasta hronika 2/3
no Jaunpils pagasta iedzīvotājiem pametuši savas mājas, lai dotos bēgļu
gaitās svešumā un vēlāk izklīstu pa
visu plašo Krieviju. Daudzi no bēgļu
gaitām vairs neatgriezās.

Pirms 100 gadiem (1919)

ɶɶ 16. martā J.Baloža komandētā Latvijas
armijas Studentu rota atbrīvoja Jaunpili.
ɶɶ 10. aprīlī Jaunpilī dibināta Aizsargu
nodaļa.
ɶɶ 22. augustā savu darbību uzsāka Jaunpils pasta kantoris.
ɶɶ 30. novembrī tika izveidota Valsts
Jaunpils muižas paraugsaimniecība.
ɶɶ Vilhelms fon der Reke pameta Jaunpils pili, ievērojot Agrārās reformas
nosacījumus.

Pirms 95 gadiem (1924)

ɶɶ 1. martā Jaunpils pagastā nodibināja
aizsardžu pulciņu, vadītāja Elza Vilmane.
ɶɶ 6. martā dibināts Jurģu 559. mazpulks.
ɶɶ Atvēra Jurģu 1. pakāpes pamatskolu.

www.jaunpils.lv

Jaunpils vēstis 11.
Pirms 90 gadiem (1929)

ɶɶ Dibināta Jaunpils lopkopības pārraudzības biedrība.
ɶɶ Dibināta Latvijas Sarkanā Krusta
Jaunpils nodaļa.

Pirms 85 gadiem (1934)

ɶɶ 23. jūlijā Jaunpilī viesojās Latvijas
valsts prezidents Kārlis Ulmanis.
ɶɶ 29. jūlijā ielika pamatakmeni Valsts
Jaunpils zirgu apkalēju mācību kalves
ēkai. Būvuzņēmējs Ž.Stoss, arhitekts
Jēpe. Skola sāka darboties 1939. gada
decembrī. Par meistaru tajā sāka strādāt Alberts Grīns (1909-1988).

Pirms 80 gadiem (1939)

ɶɶ Jaunpilī iesvētīja Jaunpils lopkopības
skolas karogu.

Pirms 70 gadiem (1949)

ɶɶ 25. marts – diena, ko nedrīkst aizmirst. Sākās komunistiskā terora represijas pret latviešu tautu, kas skāra
arī Jaunpils novada ģimenes.
ɶɶ 31. decembrī beidza pastāvēt apriņķi
un pagasti. Pamatojoties uz Latvijas
PSR Augstākās padomes 1949. gada
31. decembra dekrētu, apriņķi un
pagasti tika likvidēti. Atbilstoši šim
iedalījumam Jaunpils ciemā darbojās
Jaunpils darbaļaužu deputātu padomes izpildkomiteja.
ɶɶ Pirms 50 gadiem (1969)
ɶɶ Nodibināja Jaunpils pūtēju orķestri.
Kolektīvs beidza pastāvēt 20. gadsimta
80. gadu beigās. Tā vadītājs bija Jaunpils vidusskolas skolotājs Elmārs Helvigs (1932-1978).

Pirms 45 gadiem (1974)

ɶɶ 1. janvārī Jaunpils pils atjaunotajā zālē
pirmo reizi notika Jaungada karnevāls.
ɶɶ Uzņemta Rīgas kinostudijas filma
„Melnā vēža spīlēs”, vairāki skati uzņemti Jaunpils pilī. Filmas režisors
Aleksandrs Leimanis. Kopā ar populāriem latviešu aktieriem masu skatos
filmējās Jaunpils iedzīvotāji un vidusskolas audzēkņi.

Pirms 30 gadiem (1989)

ɶɶ 16. martā notika PSRS Tautas deputātu vēlēšanas, kurās no Tukuma rajona ievēlēti LTF atbalstītie deputāti A.
Dandzbergs, E. Grinovskis.
ɶɶ 6. maijā LPSR AP pieņēma lēmumu
par zemnieku saimniecībām. Izveidojās pirmās septiņas tā sauktās Breša
zemnieku saimniecības.
turpinājums 12.lpp.

12. Jaunpils vēstis
turpinājums no 11.lpp.

ɶɶ 23. augustā, pieminot Molotova – Ribentropa akta parakstīšanu, notika
akcija „Baltijas ceļš”. Akcijā piedalījās
Jaunpils pagasta iedzīvotāji.

Pirms 25 gadiem (1994)

ɶɶ

18. novembrī Pēc Jaunpils pagasta
padomes priekšsēdētājas L. Ginteres
iniciatīvas iznāca Jaunpils pagasta
padomes izdevuma „Jaunpils Vēstis”
pirmais numurs. Pirmā atbildīgā par
izdevumu bija Jaunpils pagasta bibliotekāre Dina Priedniece.

Pirms 20 gadiem (1999)

ɶɶ

ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ
ɶɶ

16. martā atjaunoja Sarkanā Krusta
nodaļa Jaunpilī. Tās priekšsēdētāja
līdz pat 2018. gadam bija Dace Antone, kad nodaļa beidza pastāvēt. 1999.
gada 10. septembrī atvēra ziedojumu
nodaļa „Stropiņš”.
1. aprīlī Jaunpils baznīcai no Liepājas
atveda un uzstādīja jaunu zvanu.
22. jūlijā 3x3 nometnes dalībniekus ar
savu klātbūtni pagodināja Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.
21. augustā Jaunpilī tika svinētas pirmās Viduslaiku dzīres.
18. decembrī iesvētīja viesu māju
„Bramaņi”, kur saimnieko Štolceru ģi-

PROJEKTI
mene.
ɶɶ 26. decembrī ar jaunu altāri, altārgleznu, kanceli un baznīcu soliem Ziemassvētkus sagaidīja Struteles baznīca. Pasākumā piedalījās Latvijas evaņģēliski
luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis
Vanags.

Pirms 15 gadiem (2004)

ɶɶ 15. oktobrī Latvijas Pasts sērijā „Latvijas pilis” izdeva pastmarku, ko rotā
Jaunpils pils attēls. Tās mākslinieks
Ludis Danilāns. Vienlaikus ar pastmarku izdeva arī Jaunpilij veltītu aploksni.
ɶɶ 13. novembrī notika pirmais Jaunpils
iedzīvotāju forums, kurā piedalījās 87
jaunpilnieki, kurā nolēma paši saviem
spēkiem īstenot projektus.
ɶɶ Dibināta tituliem bagātā grupa “Vocalica” (vad. A. Plezers). 2014. gada
29. novembrī grupa ar koncertu “Desmit gadi mūzikā” atzīmēja desmit
gadu jubileju.

Pirms 10 gadiem (2009)

ɶɶ 18. septembrī atklāja atjaunoto estrādi Jaunpils parkā.
ɶɶ 15. oktobrī atklāja bērnu uzraudzības
istabu „Zemenīte”. Par audzinātājām
sāk strādāt Agita Trokša un Gunta

janvāris 2019
Kaudze.
6. jūnijā notika Eiropas Parlamenta
un Latvijas pašvaldību vēlēšanas. Par
Jaunpils novada domes priekšsēdētāju
ievēlēja Ligitu Ginteri.
ɶɶ 1. jūlijā izveidojās Jaunpils novads,
apvienojoties Jaunpils un Viesatu pagastiem.
ɶɶ 17. decembrī bijušajās SIA “Jānītis”
telpās savu veikalu TOP atvēra SIA
“Mārksmens”.
ɶɶ Dibināts Viesatu kultūras nama teātris “Pupuķis”. Pirmā izrāde notika
2009. gada Jāņu pasākumā.
ɶɶ

Pirms 5 gadiem (2014)

ɶɶ

1. janvārī par Latvijas valsts oficiālo
naudu kļuva – eiro.
ɶɶ 9. augustā Viduslaiku svētku laikā tika
atklāta strūklaka ezerā.
ɶɶ 4. septembrī atklāja Saieta centru un
rokdarbu darbnīcu biedrībā “7 balles”
– “Graudiņos”. Vadītāji Kaspars Brikulis un Anete Krūmiņa.
ɶɶ 11. oktobrī notika jaundibinātā Jaunpils teātra pirmizrāde M. Neilanda
lugai “Osis”. Režisors Māris Neilands.
Plašāku informāciju par minētajiem notikumiem var iegūt Jaunpils muzejā
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un
Zinta Arika

Pasākuma plāns
FEBRUĀRIM
Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā
Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā/Jaunpils vidusskolā/Jaunpils “Ratā”/novadā
PASĀKUMI
Laiks

Apraksts

Vieta

24.01.

Karjeras dienas pasākumi 8.-12.klasēm Tukumā

Jaunpils vidusskola

30.01.
17:30-18:30

Iepazīstināšana ar elpošanas tehniku, “Ieslēdz sirdi” (Heart Lock in Technique), kas var
palīdzēt saglabāt mieru stresa situācijās, pirms svarīgiem notikumiem, eksāmeniem u.c.   

Jaunpils “Rats”

02.02. Pl.18:00

Žetonu balle 12. klasei.

Jaunpils vidusskola

05.02. 10:00

SUPERVAROŅI INTERNETĀ! 6-gadīgie bērni apgūs droša interneta vidi

Jaunpils bibliotēka

07.02.
10.00-13.00

Donoru diena

Jaunpils vidusskola

09.02.
22:00

MĪLESTĪBAS BALLE.Spēlēs grupa “Zvaigžņu lietus’’, kamīnzālē darbosies kafejnīca.
Ieejas biļete iepriekšpārdošanā 5.00 EUR MC DUS Jaunpils un Jaunpils pilī, 7.00 EUR
pasākuma dienā

Jaunpils pils
Lielā zāle

16.02.
22:00

SĀRTĀ BALLĪTE. Spēles Atis Auzāns ar grupu, ballītē aicināti ierasties sārtā tērpā vai ar
sārtu aksesuāru, būs mazi pārsteigumiņi!
Balles laikā darbosies Kokteiļu bārs – alkoholiski un bezalkoholiski kokteiļi no “Dienvidi
Plus”
Ieeja 5.00 EUR, galdiņu rezervācija pa t. 20249771 (Agita), t. 28717075 (Inga)

Viesatu kultūras
nams

www.jaunpils.lv
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Jaunpils vēstis 13.

21.02.
Pl. 11:00
Pl. 15:00

Fizisko aktivitāšu nozīme savas labsajūtas un veselības saglabāšanā.Tikšanās ar fiziologu
Rūdolfu Cešeiko.
Pl.11:00 Viesatās, pl. 15:00 Jaunpilī
Dalība bezmaksas. Informācija zvanot A. Fridrihsonam tel.29379004

Jaunpils domes sēžu
zālē
Viesatu kultūras
namā

22.02.

Vecāku diena

Jaunpils vidusskola

26.02. 14:30

LASĪTĀJU KLUBIŅA “LASĪTPRIEKS” TIKŠANĀS

Jaunpils bibliotēka

IZSTĀDES
Laiks

Apraksts

Vieta

01.02.- 28.02.

Ivetas Skrastiņas foto izstāde “Kurzemes eņģeļi”

Jaunpils muzeja
Izstāžu zāle*

04.02. -28.03.

Jaunpils dižvīru mantojums.
Māksliniekam Hugo Kārlim Grotusam -135
Izstādes pirmajā dienā kino filmas “Mērijas ceļojums” izrādīšana

Jaunpils muzeja Ekspozīciju
zāle*

05.02.- 01.03.

Aktierim Kārlim Sebrim-105

Viesatu bibliotēka

12.02.- 12.03.

Rakstniecei Margaritai Stārastei -105

Viesatu bibliotēka

01.12. - 31.01.

Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji - tēma ”Latviskās lietas”

Viesatu bibliotēkā

03.12. – 28.02.

Valda Opmaņa gleznu izstāde “Ziedi”

Jaunpils muzeja
Izstāžu zāle*

JAUNĀS

TURPINĀS

04.12. – 28.02.
Jaunpils muzeja krājuma jaunieguvumu izstāde
Jaunpils muzeja Izstāžu zāle*
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem muzeja ieejas biļete
NODARBĪBAS
Laiks

Apraksts

Vieta

29.01., 26.02. 17:30-18:30

Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm

Viesatu bibliotēka

22.,29.01. 05.12.19.02.
Pl.15:00 -17:00

Radošās nodarbības kopā ar Ievu Zāgmani

Jaunpils “Rats”

27.01., 10.02., 24.02.
10:00-14:00 /14:00-16:00

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem. Pasniedzēja Aija Prince
Dalības maksa

Jaunpils bibliotēka

21.,28.01. 04., 11.02.
Pl. 17:00-18:00

Ģitārspēle
Jaunākie un pieredzējušie ģitāras spēlētāji. Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

21., 28.01. 04.,11.02.
Pl. 18:10-19:10

Ģitārspēle. Pieaugušie un jaunieši ar ģitārspēles iemaņām
Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

12.02. 17:30

Pārruna “Vai varu justies drošs interneta pasaulē?”

Viesatu bibliotēka

13.02.

Izbraukuma bibliotēka
~ 10:30 Strutele (pie “Jaunsētām”)
~ 10:50 Saule (centrā)
~ 11:10 Leveste (pie veikala)
~ 11:30 Jurģi (pie “Ozoliņiem”)
~ 11:45 Jurģi (“Kalnpriedaiņi”)
Informācijai un pasūtījumiem: tel. 63182195 vai 20299152, e-pasts: biblioteka@jaunpilspils.lv

Strutele, Saule,
Leveste, Jurģi

21.02. 10:00

Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” 1. nodarbība
4-gadīgiem bērnudārza audzēkņiem

Jaunpils bibliotēka

22.02. 12:00 - 17:00

Keramikas nodarbība Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

26.02.17:30 -18:30
Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm
Viesatu bibliotēka
Brīdinām, ka pasākumu norise 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).
Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai!
Pasākumu organizatori: Jaunpils pils (t. 26101458), Jaunpils kultūras nams (t. 29296334), Jaunpils muzejs (t. 20223423), Jaunpils pagasta bibliotēka (t. 63182195), Jaunpils Amatu māja (t. – 28301408), Viesatu kultūras nams (t. 20249771), Viesatu bibliotēka (t. 28352654)
Jaunpils “Rats” (t. 26563460), Jaunpils vidusskola (t. 26464378), Veselību veicinošie pasākumi novadā (t.29379004)

www.jaunpils.lv

14. Jaunpils vēstis
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Pievienojies Jaunpils jauniešu domei
Šī gada 5. janvārī Jaunpils jauniešu domes pārstāvji tikās 2019. gada pirmajā sapulcē. Iesākot jauno gadu, plānoja
un risināja jauniešiem aktuālas tēmas. Viena no idejām - hokeja un slidošanas diena Jaunpilī. Vai tieši Tu tajā piedalītos? Seko jaunumiem Facebook un Instagram Jaunpils Jaunieši.
Ja esi ideju pilns jaunietis 13-30 gadiem, kuram rūp Jaunpils jauniešu dzīve novadā, droši pievienojos Jaunpils
novada jauniešu domei. Nav svarīgi mācies, strādā vai vienkārši baudi dzīvi. Pieteikties var sūtot sms uz telefonu
22403788 norādot, ka vēlies pievienoties Jaunpils novada jauniešu domei.

Lepojamies! Jaunpils Amatu māja saņem kultūras zīmi
“Latviskais mantojums”
Kultūras zīme “Latviskais mantojums”
tiek pasniegta tiem Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko
kultūras mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Zīme izveidota pēc „Lauku ceļotāja”
iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās
kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo
mūsdienās. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas,
kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt
un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem,
mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos
svētkus.
Jaunpils Amatu mājas vadītāja Velga Pavlovska kultūras zīmi saņēma 29.11.2018.
gadā.
Lepojamies un sveicam no sirds!
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja
Foto: “Lauku ceļotājs” arhīvs

Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde un Jaunpils Amatu mājas vadītāja Velga Pavlovska 29.11.2018. Rīgā

Decembrī novadā piedzimuši divi puisīši.
Sveicam vecākus!

Dzīvi nedrīkst vien dzīvot
Un vīnu ar steigu dzert;
Vajag iet caur pasauli mīlot
Un baudu no mirkļa tvert!
Par grūtībām nedrīkst domāt,
Tās vajag darīt un viss;
Var akmeņi būt tev somā
Un tās var būt debesis!
Un vecumu nedrīkst gaidīt;
Tas jau tāpat reiz nāks.
Ja vari par likstām smaidīt,
Tad laiks tevi nepanāks!
/Gunta Kraulere /  

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 22.01.2019.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180957, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Jaunpils novada dome nozīmīgās
jubilejās sveic janvāra jubilārus.
Stipru veselību, mīlestību un saticību!

Pateicība

Izsakām pateicību Lienei Didrihsonei par atsaucību un
pretimnākšanu svarīgos dzīves brīžos un pasākumos.

Jurģu meitenes

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).

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.
(M. Jansone)

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem: Jēkabu
Amatnieku, Skaidrīti Klepermani, Valiju Piņķi, Edgaru Piņķi kapu
kalniņā pavadot.
Ceļi tik īsi, bezgala īsi,
Garas, tik garas uz turieni kāpnes.
Viena klusuma tagad būs vairāk.
/A. Skalbe/

www.jaunpils.lv

Pensionāru Biedrība “Jaunpils”
izsaka līdzjūtību
Annas Freidenfeldes tuviniekiem
viņu zaudējot.

