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Biedrībā “7 balles” norisinājās tradicionālais Jaunpils novada
audžuģimeņu un aizbildņu salidojums

Audžuģimeņu salidojumu atklāj Jaunpils ND priekšsēdētāja L. Gintere 12.07.2019.
Struteles “Graudiņos” biedrībā “7 balles”

Kaspara Brikuļa vadībā top krāsainā smilšu mandala 12.07.2019.

Pasākumu atklāja Ligita Gintere, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja un Dace Adiņa, Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem.
Ģimeņu ikdienas dzīve reizēm nav viegla, reizēm trūkst atbalsta,
padoma, reizēm vienkārši draudzīgs atbalsta plecs, tāpēc šī kopā
būšanas diena jau ceturto gadu ieņem nozīmīgu vietu ģimeņu savstarpējā komunikācijā.
Diena bija radoša, aktīva un pozitīvām emocijām bagāta.
Bērni kopā ar vecākiem veidoja vēja zvanus, vēja dzirnaviņas,
koka “vingrotājus” un košās smilšu mandalas. Mammām bija iespēja pašām izgatavot savu gaļas dēlīti.
Vecāki dalījās pieredzē īpašajā vecāku sarunu aplī kopā ar psiholoģi Irinu Rosicku.
Biedrībā “7 balles” allaž valda harmoniska gaisotne, arī 4. audžuģimeņu salidojums aizritēja radoši, harmoniski un priekpilni!
Izsakām ģimenēm pateicību par atsaucību un dalību pasākumā.
Paldies sakām mājas saimniekiem Anetei Krūmiņai, Kasparam
un Reinim Brikuļiem.
Baiba Rasa Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: B. Rasa

Sveiks, jaunpilniek!
Ar neviltotu sajūsmu un lielu nepacietību gaidām svētdienu,
kad 3x3 saiets sāks ieskandināt Jaunpili. Nedēļas garumā varēsim
mācīties viens no otra, līdzdarboties dažādos notikumos un piedzīvojumos, iegūt jaunas draudzības, baudīt kultūras pasākumus,
apzināties un sajust, ko mums katram nozīmē būt latvietim.
Priecājamies, ka arī Tu esi nolēmis piedalīties Jaunpils 3x3!
turpinājums 2.lpp.

www.jaunpils.lv

1

2019. gada

AKTUALITĀTES
turpinājums no 1.lpp.

Reģistrācija saietam notiks svētdien
(21.07.) plkst. 12.30 - 14.00 pie Jaunpils vidusskolas. Kad ieradīsies, meklē galdiņu ar
uzrakstu “Vietējie”, kur
• iegūsi plašāku informāciju gan par konkrētās dienas, gan visas nedēļas plānotajiem notikumiem un lietu kārtību;
• saņemsi savu vārda karti, kas kalpos kā
ieeja visās 3x3 saieta aktivitātēs (izņemot

ēšanu un nakšņošanas telpas).
Plkst. 15.00 esi aicināts piedalīties saieta
atklāšanā un karoga pacelšanā pie Jaunpils
vidusskolas.
Pielikumā pievienojam gan visas nedēļas
aktivitāšu plānu, gan informāciju par to, ko
der zināt un kas var noderēt saieta laikā.
Ja tomēr uz šo laiku nepaspēsi, tad vēlāk
droši atrodi 3x3 Infocentru, kas būs izvietots skolas 3. stāvā. Tāpat tur arī nedēļas
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laikā varēsi iegūt sev nepieciešamo informāciju.
Ja zini vēl kādu jaunpilnieku, kurš būtu
gribējis piedalīties 3x3, taču laicīgi nepaguva pieteikties saietam, droši ņem līdzi viņu
uz reģistrāciju.
Uz tikšanos jau šonedēļ!
Jaunpils 3x3 vadītāji
Ieva un Eduards Krūmiņi

Pēc 20 gadiem 3x3 atgriežas Jaunpilī, jūlija pēdējā nedēļā Jaunpilī
pulcēsies vairāki simti nometnes dalībnieki
Šī gada otrais 3x3 saiets no 21. līdz 28. jūlijam norisināsies Jaunpilī.
Jaunpils ir gleznaina vieta, kur Zemgales līdzenums pakāpeniski pāriet
paugurotā Austrumkursas augstienē. Jaunpils
novads var lepoties ar
bagātīgu kultūras mantojumu – viduslaiku pili,

muižas parku, dažādiem arhitektūras pieminekļiem un Krišjāņa Barona, kurš dzimis Jaunpils novada Struteles muižā, vārdu.
Jau 1999. gadā 3x3 baudīja Jaunpils novada iedzīvotāju viesmīlību un atsaucību,
kad saietā pulcējās vairāk nekā 200 latviešu no Latvijas un visas pasaules, lai dalītos
pieredzē, runātu par kopīgajām vērtībām,
lēktu dančus, sadziedātos un viens otru bagātinātu. Šogad saietā plānots pulcēt ap 300
dalībnieku, kam pievienosies arī vietējie in-

teresenti, kas vēlēsies un būs gatavi iekļauties mūsu 3x3 saimē šajā nedēļā.
Informējam, ka sakarā ar nometnes organizāciju būs satiksmes ierobežojumi pie
skolas, kā arī pavisam neliels ceļa posms no
bērnudārza līdz Kalna skolai tiks slēgts.
Lai izdevusies nedēļa!
Informācija: www.3x3.lv,
www.jaunpils.lv

Latvijas Valsts policija un Jaunpils novada domes pašvaldības policija atkārtoti vēlas atgādināt par
veicamajiem pasākumiem lai nodrošinātu sava kustamā un nekustamā īpašuma drošību:
• izejot no mājokļa to aizslēgt (ieteicams slēgt ieejas durvis arī gadījumos, kad dodamies pie miera un citos gadījumos, kad tiek
zaudēta iespēja konstatēt ciemiņa ierašanos),
• novietojot velosipēdu stāvēšanai, to pieslēgt, novēršot iespēju svešai personai piesavināties Jums piederošo braucamrīku,
• neatstāt sev piederošas lietas visiem pieejamās koplietošanas telpās,
• pieskatīt ne tikai savu, bet arī kaimiņu īpašumu un par nepiederošu personu atrašanos tajā ziņot Valsts policijai (110) vai Jaunpils novada domes pašvaldības policijai (29155434).
Dodoties savās ikdienas gaitās atcerēsimies par savu un savu apkārtējo drošību, kas būs lielisks ieguldījums domājot par mūsu
mājām – Jaunpili kā drošu un patīkamu vietu kur dzīvot, strādāt un atpūsties!

Domes sēdes lēmumi
Jaunpils novada domes izpilddirektors
Pēteris Baranovskis ziņo par padarītajiem
darbiem jūnijā:
1. Ar vienotu gājienu, krāšņiem koncertiem un sportiskā garā tika aizvadīti Jaunpils novada svētki. Jaunpils novada svētkiem nopietni gatavojās Labiekārtošanas
nodaļa- pļāva zāli parkā, Jaunpils centrā un
rūpējās par puķēm.
2. 22.jūnijā Jaunpils mototrasē norisinājās Nacionālā kausa 4.posma un Līgo kausa
izcīņa. Par sabiedrisko kārtību motokrosa
teritorijā rūpējās Jaunpils novada Pašvaldības policijas darbinieki un palīgi.
3. Jūnija mēnesī pie Jaunpils ūdensdzirnavām darbu uzsāka biozālespļāvēji- aitas.
4. Jūnijs tradicionāli ir izlaidumu mēnesis. Jaunpils vidusskolā aizvadīti divi skaisti
izlaidumi.
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5. Arī jūnijā SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” notika dalībnieku sapulces, kā rezultātā šajā domes
sēdē iesniegti divi ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” saistīti jautājumi.
6. Ceļu greiderēšanai šobrīd tiek izmantots ārpakalpojums.
7. Grants ceļu pārbūvei Jaunpils novadā
tiek gatavota dokumentācija darbu nodošanai.
8. 29.jūnijā notiks Piejūras senioru festivāls “Pie jūras dzīve mana” un starts Nakts
AutoFotoOrientēšanās braucienam.

2019.gada 28.jūnija Domes sēde Nr.7:
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils vidusskolas pirmsskolas grupas izveidošanu”.
Apstiprināts lēmums “Par pašvaldības
budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu SIA “BONSO””
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada domes publisko pārskatu 2018.gadam”
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā
īpašuma “Mediņi” atsavināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma “Pie Grāvīšiem” privatizāciju”.
Apstiprināts lēmums “Par dzīvokļa Nr.2
daudzdzīvokļu mājā “Jaunsēži” atsavināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā
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īpašuma “Jurģu Vizbuļi” atsavināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Pašvaldības ceļa saīsināšanu un izmaiņām
Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā”.
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Kalna Priedaiņi” zemes vienības sadalei” .
Apstiprināts lēmums “Par pašvaldības īpašuma “Piesaules” atsavināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par pašvaldības īpašuma “Jaunpils ezers”
daļas iznomāšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Par
Jaunpils novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto
zemesgabalu nomas maksu” galīgās redakcijas apstiprināšanu”
Apstiprināts lēmums “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksu”.
Apstiprināts lēmums “ Par atlīdzību privāto tālruņu lietotājiem”.
Apstiprināts lēmums “Par SIA “Trīs priedes” iesniegumu”.
Apstiprināts lēmums “Par domes un domes komiteju sēžu grafiku 2019.gada 2.pusgadam”.
Apstiprināts lēmums “Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai
Ligitai Ginterei ”.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada domes 2019.gada
30.maija lēmuma Nr.63 (protokols Nr.6, 7.punkts) “Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA” pamatkapitāla
palielināšanu” atcelšanu”
Apstiprināts lēmums “Par atlīdzību privāto automašīnu lietotā-

jiem”.
Domes sēdes Nr.8 lēmumi
Izpilddirektora informācija
Ziņo P.Baranovskis
Atskaite par padarītajiem darbiem jūlijā
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Labiekārtošanas nodaļa strādā novada teritorijas sakopšanā.
Pļauj zāli, kopj dobes, kā arī veic citus labiekārtošanas un uzturēšanas darbus. Darbu izpildes kvalitātes uzlabošanas nolūkā, šogad
tika izmainīta darbu izpildes stratēģija un darbinieki, kas veic zāles
pļaušanu, visi vienlaicīgi strādā vienā objektā.
2. Grants ceļu pārbūves projektā darbi faktiski ir pabeigti. Tiek
gatavota projekta izpildes dokumentācija iesniegšanai būvvaldē.
3. Tika izvērtēti piedāvājumi Jaunpils pils apkures katla nomaiņai.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils vidusskolas pirmsskolas grupas telpu izveidošanu un finansējuma piešķiršanu”.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem bērnu dienas centra “Zemenīte” amatu un amatalgu sarakstā”.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils pils apkures katla nomaiņu”.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada pašvaldības SIA
„Jaunpils pils” pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem”.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrības atskaiti”.

Dome, komiteja

Jūlijs

Augusts

Septembris Oktobris

Novembris

Decembris

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komiteja

3.

7.

4.

9.

6.

4.

Attīstības komiteja

3.

14.

11.

16.

13.

11.

Finanšu komiteja

3.

21.

18.

23.

20.

11.

Domes sēde

18.

29.

26.

31.

28.

19.

Komiteju sēdes notiek trešdienās plkst. 15.00
Domes sēdes notiek plkst.9.00.
Nepieciešamības gadījumā sēžu norises laiks var mainīties.

Informācija vecākiem - Jaunpils vidusskolā tiks atvērta jauna
pirmsskolas grupiņa, laipni aicināti!
Jaunajā mācību gadā Jaunpils vidusskolas sākumskolas ēkā tiks atvērta vēl viena
pirmsskolas grupa. Tas dos iespēju pirmsskolas grupā ”Zemenīte” uzņemt vairāk
mazo audzēkņu.
Līdz jaunā mācību gada sākumam jaunajai pirmsskolas grupai tiks sagatavotas un
iekārtotas telpas visam nepieciešamajam,

nodrošinot pilnvērtīgu grupas darbību:
telpa ēdināšanas vajadzībām, telpa pusdienas miegam, telpa nodarbībām, garderobes skapīši, kā arī tualetes telpā tiks veikti
pārkārtojumi, pielāgojot to mazo bērnu
vajadzībām. Telpas ar starpsienu tiks norobežotas no sākumskolas 1.-4.klašu skolēnu telpām, bet ieeja pirmsskolas grupas

audzēkņiem būs atsevišķi no pārējiem. Ar
audzēkņiem strādās divas audzinātājas un
auklīte.
Uz tikšanos Jaunpils vidusskolā!
Jānis Liepiņš
Jaunpils vidusskolas direktors

Realizēsim projektu Jaunpils jauniešu uzņēmējdarbības un
nodarbinātības uzlabošanai novadā

Projekts ,,Jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības
sistēmas uzlabošana Jaunpils novadā’’.
2018.gadā Jaunpils novads izveidoja dokumentu
„Jaunpils novada domes jaunatnes politikas attīstības

www.jaunpils.lv

programma 2019.-2022.gadam”, kurš izveidots sadarbībā ar Jaunpils jauniešiem. Dokuments sevī ietver galvenās prioritātes, kuras
nepieciešams Jaunpilī attīstīt. Katrai prioritātei noteikti veicamie
uzdevumi un aktivitātes, kā arī sasniedzamie rezultatīvie rādītāji. Izstrādātajā jaunatnes politikas attīstības programmā viena no noteiktām prioritātēm ir Jauniešu nodarturpinājums 4.lpp.
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binātība un uzņēmējdarbība, kas ietver sevī
jauniešu informētību par darba tirgu un
nodarbinātību.
Jaunpils novada domes Jaunatnes politikas attīstības programmā 2019.-2022.
gadam 5.prioritāte ir Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība, kuras ilgtermiņa
mērķis ir 5.1. Veicināt jauniešu nodarbinātību Jaunpils novadā, īstermiņa mērķis
ir 5.1.2. Veicināt jauniešu informētību par
darba tirgu un nodarbinātību un viena no
aktivitātēm - 5.1.2.1. Jaunieši ir saņēmuši
informāciju par ES, valsts un pašvaldības
atbalsta programmām uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai.
Projekta ”Jauniešu uzņēmējdarbības un
nodarbinātības sistēmas uzlabošana Jaunpils novadā” mērķis ir veicināt Jaunpils
novada jauniešu politikas attīstības programmas 2019.-2022. 5.prioritātes „Jauniešu
nodarbinātība, uzņēmīgus” īstenošanu.
Projekta tiešā mērķauditorija būs Jaun-
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pils novada jaunieši. Projekta vajadzībām
tiks atlasīti 30 aktīvi jaunieši, kuri jau šobrīd ir izrādījuši interesi par iesaisti nodarbinātības un uzņēmējdarbības attīstību
veicinošos pasākumos. Projekta rezultātā
30 jaunieši tiks iesaistīti 3 dienu jauniešu
iesaistes pasākumā, iesaistījušies 6 jaunieši un 6 iesaistīto pušu pārstāvji, notikušas
3 fokusētas konsultācijas un sagatavots
priekšlikumu un secinājumu apkopojumsziņojums Jaunpils novada domei.
Projekta ietvaros tiks izstrādāts priekšlikumi un ieteikumi „Jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības sistēmas uzlabošanai Jaunpils novadā. Veicinot Jaunpils
novada jaunatnes politikā noteiktās prioritātes īstenošanas attīstību, tiks sniegts
ieguldījumu gan projekta konkursa mērķī
– izstrādāt ilgtermiņa risinājumu darbam
ar jaunatni, gan īstenota valsts programmā
noteiktā prioritāte „Jauniešu uzņēmīgums,
nodarbinātība”. Programmas ietvaros norisināsies 3 dienu pasākums, kurā jaunieši

saņems apmācības un informāciju par jauniešu iespējām uzņēmējdarbībā, nodarbinātībā, kā arī paši piedalīsies ieteikumu izstrādē Jaunpils novada domei, kas veicinās
gan Jaunpils novada domes jauniešu politikas programmas īstenošanu, gan projekta,
gan valsts programmas mērķu sasniegšanu.
Projekta ilgums 6 mēneši, 08.07.2019.
-22.12.2019.
Projekta
finansējums
3499,80eur. Projektu realizē Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa.
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 1.Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās.1.2. Atbalsts jaunatnes politikas
īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā
līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas
plānošanas dokumentiem.
Ilze Jansone-Peipiņa
Jaunatnes speciāliste

šajā pasākumā.
Latvijas lauki un mazpilsētas ir bagātas ar
daudzveidīgu pieredzi un pilsoniskām un
uzņēmējdarbības iniciatīvām, ko iedzīvotāji, uzņēmumi, organizācijas un pašvaldību
pārstāvji īsteno sociālekonomiskās situācijas un vides uzlabošanai. 4. Lauku kopienu parlamentā prezentētie vairāk nekā 50
pieredzes stāsti atspoguļoja jaunās lauku
paradigmas iedzīvināšanu, ar jaunām pieejām un risinājumiem gan sniedzot atbildes
uz ilgstošiem izaicinājumiem, piemēram,
depopulāciju un jauniešu aizbraukšanu
no lauku teritorijām, pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, gan radoši izmantojot
jaunās tehnoloģijas, pieejas un zināšanas,

kā arī izstrādājot nebijušus risinājumus uzņēmējdarbībā un kopienu vides veidošanā.
Pieredzes veiksmes stāstu iepazīšana un
daudzināšana veicina mūsdienīgām attīstības tendencēm atbilstošu risinājumu integrēšanu rīcībpolitiku izstrādē un attīstītības
dokumentu plānošanā, ar mērķi tuvināt
politikas izstrādātājus un lēmumu pieņēmējus iedzīvotājiem.
Kopienu parlaments notika no 5. līdz
7. jūnijam Jelgavas novada Zaļeniekos. Tas
pulcēja vairāk nekā 200 dalībnieku, tai skaitā Latvijas lauku un mazpilsētu kopienu
pārstāvjus, uzņēmējus, nacionālā, reģionālā
un vietējā darbības mēroga nevalstisko organizāciju biedrus, darbiniekus un atbalstītājus, valsts pārvaldes institūciju pārstāvjus,
Latvijas augstskolu profesorus, docentus,

Jaunās lauku attīstības paradigmas iedzīvināšanai, jāspēcina vietējās
iniciatīvas – secina Lauku kopienu parlamentā

4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā
tika izstrādāta rezolūciju ar septiņiem galvenajiem virzieniem, kas būtu jāiekļauj visu
līmeņu attīstības plānošanas dokumentos.
Vairāk nekā 200 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apstiprina rezolūcijā ietverto, ka jāveicina izpratne par viedo kopienu
veidošanu, jānodrošina pievilcīgi apstākļi
dzīvošanai un uzņēmējdarbībai laukos,
efektīvi un ilgtspējīgi jāizmanto vietējie resursi, jāpalielina iedzīvotāju un NVO ietekme pašvaldību lēmumos, plānojot publiskā
finansējuma prioritātes, jāveido atbalsta
programmas arī mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai un videi draudzīgas saimniekošanas principu ievērošanu.
Arī Jaunpils novada pārstāvji- Dace, Inita, Līga, Elva, Velga, Zaiga, Vija piedalījās
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lektorus un studentus, pašvaldību deputātus un dažādu nodaļu un pašvaldību institūciju pārstāvjus, jaunienācējus laukos un
citus jauno lauku paradigmu īstenotājus
un lauku attīstības entuziastus. Parlamenta darbā piedalījās arī ārvalstu pārstāvji no
deviņām valstīm.
Latvijas lauku telpas profesionāļu un en-

tuziastu sanākšana notiek reizi divos gados, un tās mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus
risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku
attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu
sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā
mērogā. Lauku kopienu parlamenta darbības princips balstās un līdzvērtīgu dialogu
/ diskusiju starp kopienu pārstāvjiem un

politikas veidotājiem.
Vairāk informācijas un Kopienu parlamenta rezolūcija pieejama: laukuforums.lv
Kontakti:
Anita Seļicka
Latvijas Lauku foruma izpilddirektore
anita.selicka@gmail.com, 29442492

Dokumentu apliecināšana ar apostille iesniegšanai ārvalstīs –
tagad pie zvērinātiem notāriem visā Latvijā

Kopš 2019. gada 1. jūlija Latvijā izdotu
publisku dokumentu legalizāciju ar apostille veic zvērināti notāri visā Latvijā. Līdz ar
to cilvēkiem, kuriem rodas nepieciešamība
iesniegt Latvijā izdotu dokumentu iestādē
kādā ārvalstī, nav vairs jādodas uz Rīgu, lai
to apliecinātu ar apostille. Tagad šis pakalpojums pieejams jebkurā zvērināta notāra
birojā 30 pilsētās. Turklāt elektroniski izsniegtus dokumentus pie zvērinātiem notāriem iespējams apostillēt arī attālināti.
Runa ir par dokumentiem, kas iesniedzami kādā no Hāgas konvencijas “Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu” dalībvalstīm (valstu saraksts
pieejams Ārlietu ministrijas mājas lapā).
Ko nozīmē – apliecināt ar apostilli?
Lai dokumentiem citā valstī būtu tāds
pats juridisks spēks, kā šeit – Latvijā, ir
nepieciešams apstiprinājums tam, ka dokumentu parakstījusī amatpersona Latvijā
patiešām eksistē un tās paraksts un zīmoga
nospiedums uz dokumenta ir īsts. Tikai tad
vienā valstī sastādīti publiski dokumenti ir

izmantojami arī citā.

Būtiski, ka vienā no Hāgas konvencijas
valstīm ar apostille apstiprināts dokuments
tiek atzīts arī citās tās dalībvalstīs. Tātad –
Latvijā vienreiz ar apostille apliecināts dokuments būs derīgs gan, piemēram, Čīlē,
gan Grieķijā un citās vairāk nekā 100 Hāgas
konvencijas dalībvalstīs.
Kādi dokumenti ir apostillējami?
Darbs vai mācības ārzemēs, pārcelšanās
uz dzīvi citā valstī, laulības vai šķiršanās ar
ārvalstnieku, mantošana vai bankas konta
atvēršana citā valstī – šīs un vēl daudzas
citas situācijas paredz tādu Latvijas iestāžu
izdotu dokumentu apriti, kam nepieciešams apliecinājums no Latvijas valsts puses.
Tie ir, piemēram, skolu un augstskolu
diplomi, dzimšanas apliecības, izziņas par
nesodāmību, laulības apliecības, izziņas, ka
cilvēks neslimo ar tuberkulozi u.tml., arī
pilnvara, kas izdota Latvijā un izmantojama
kādā citā valstī. Tos visus dēvē par publiskiem dokumentiem.

SVARĪGI! Pirms došanās uz jebkuru
ārvalsti, kuras iestādē būs jāiesniedz kāds
dokuments, ieteicams pirms tam jau laicīgi
noskaidrot, vai nepieciešama tā legalizācija
vai apliecināšana ar apostille.
Kā notiek process?
Pie notāra jādodas, līdzi ņemot apostillējamā dokumenta oriģinālu un pasi vai ID
karti. Parasti dokumenta apliecināšana ar
apostilli notiek vienas darba dienas laikā, ja
Paraksta paraugu datubāzē ir dokumentu
izsniegušās amatpersonas paraksta un zīmoga nospieduma paraugs.
Apostille tiek taisīta tikai elektroniski.
Ievadot apostille numuru, to var atrast un
pārbaudīt E-apostille reģistrā: https://notary.lv/apostille/verify/
Notārs ne tikai sagatavos apostilli, bet iekasēs un valsts budžetā pārskaitīs arī valsts
nodevu par dokumenta apliecināšanu, un
tas maksā 25,34 EUR, ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.

Bīstamo atkritumu pieņemšana SIA “AAS “Piejūra”” struktūrvienībā Tukuma pārkraušanas-šķirošanas stacijā
Ar 2019. gada 11. jūliju SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” struktūrvienībā – Tukuma pārkraušanas-šķirošanas stacijā (PŠS) var nodot bīstamos atkritumus.
Sadarbībā ar SIA “CORVUS Company”, Tukuma PŠS ir izvietots
katram bīstamo atkritumu veidam atbilstošs konteiners. Klienti
par maksu var nodot atstrādātas motoreļļas (ūdens saturs līdz 5%
no masas), eļļas filtrus, absorbējošos materiālus un luminiscentās
spuldzes. Savukārt bez maksas var nodot svina akumulatorus un
elektropreces.
Zemāk redzamajā tabulā ir norādītas nodošanas izmaksas katram bīstamo atkritumu veidam:
Atkritumu nosaukums

Atkritumu
klase

Atstrādātas motoreļļas 130208
(ūdens saturs līdz 5%
no masas)

www.jaunpils.lv

Mērvienība

Nodošanas
izmaksas,
EUR (ar PVN)

kg

0,22

Eļļas filtri

160107

kg

0,22

Absorbējošie materiāli 150202

kg

0,61

Luminiscentās spuldzes

200121

gab

0,25

Svina akumulatori

160601

kg

00,00

Elektropreces
200136
kg
00,00
Bīstamie atkritumi ir atbilstoši jāuzglabā, atdalot no pārējiem
atkritumu veidiem. Nepareiza bīstamo atkritumu uzglabāšana un
apsaimniekošana var kaitēt cilvēka veselībai, drošībai, kā arī, radīt
negatīvu ietekmi uz apārtējo vidi.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA
“AAS “Piejūra”” zvanot uz tālr.nr.: 63123306, vai rakstot: info@piejuraatkritumi.lv
SIA “AAS “Piejūra””
sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Ilmane
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Tūrisma informācijas punktā Jaunpils pilī
ikvienam ir pieejams
Jaunpils novada tūrisma ceļvedis

Ceļvedī apkopots viss novada tūrisma
piedāvājums-apskates objekti, izklaides iespējas, naktsmītnes, mājražotāju labumi un
cita praktiska informācija, kas noderēs ikvienam ciemiņam.
Ja dodies braucienā, kur pārstāvi novadu,
droši līdzi paņem drukāto ceļvedi!
Par jebkuru sev interesējošu jautājumu,
aicinām zvanīt +37163180957 vai rakstot
turisms@jaunpils.lv.

Tūrisma informācija drukātā veidā pieejam informācijas kastēs Jaunpils veikaliņos, kā arī klientu apkalpošanas centrā.
Atgādinām, ka Jaunpils tūrisma ceļvedis
pieejams arī mobilajā aplikācijā.
Lai saulaina un patīkamiem pārsteigumiem bagāta vasara!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Arī šogad par Jaunpils parka
zālienu rūpējas aitas
Pērn aizsāktā Ideja tieši par ekoloģisko parka apsaimniekošanu radās iedvesmojoties no līdzīgiem piemēriem Anglijā un Īrijā,
kur vēl aizvien aitas izmanto zāliena noganīšanai parkos ap senām
muižām.
Aitas ir ainavisks akcents, kas organiski iederas lauku parka ainavā. Parkā šogad sastopamas ir četras aitiņas.
Visa parka teritorija ir publiski caurstaigājam, nožogojums kalpo tikai aitām. Apmeklētājiem nožogotā teritorija ir brīvi pieejama
jebkurā diennakts laikā, tikai lūdzam rūpīgi aizvērt aiz sevis vārtiņus! Aicinām iedzīvotājus ievērot dzīvnieku labturības nosacījumus, nebarot tos.
Aicinām vietējos iedzīvotājus un viesus dodoties pastaigās īpaši
parūpēties par suņu atrašanos pavadā un ievērot sabiedriskās kārtības un drošības noteikumus.
Saistībā ar aitu drošības jautājumiem, ja rodas aizdomas par bojātu nožogojumu, lūdzam ziņot Jaunpils Labiekārtošanas
nodaļas darbiniekiem pa tālruni 26160025
Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziņot, ja
aitiņas izkļuvušas no nožogojuma.
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Šoreiz vēlamies izteikt pateicību
aktīvajiem un atbildīgajiem novada
jauniešiem, kas parūpējās par aitu
atvešanu atpakaļ. Paldies!

Lai saulaina un jauka laika pavadīšana vasarā
jūs priecē ik uz soļa,
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
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Pasākuma plāns
31. augusts

Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā
Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā/novadā

PASĀKUMI

Laiks

Apraksts

Vieta

01.08.
08:40

Jaunpils novada dārza svētki
Jaunpils novads
Dalības maksa 10.00 EUR. 840 Dalībnieku pulcēšanās un reģistrēšanās pie „Tirgus namiņa” pretī veikalam TOP. Pieteikties un samaksāt dalības maksu var pie: Zentas Plezeres - tel. 26342462, Birutas
Šteinas - tel. 28369562, Dzidras Krastiņas – tel. 29199878

10.08.

Kapu svētki
Viesatu pagastā: Rāvu kapi plkst.11.00, Vēžu kapi plkst. 12.00
Jaunpils pagastā: Rubuļu kapi plkst. 14.00

Jaunpils un
Viesatu pagasts

10.08.
VIDUSLAIKU SVĒTKI “ĒVERĢĒLĪBAS PILS GALMĀ”
No
Barona prombūtnē Jaunpils pils Mūks aicina uz svētkiem!
plkst.15:00 No plkst. 12:00 Amatnieku un mājražotāju tirgus pils laukumā
Tirgotāji var pieteiktie pa tel. 28301408.
No plkst. 15:00 Svētki pilī un apkārtnē:
Liepājas ceļojošā cirka “BezTemata” komediantu kumēdiņi “Sanāciet, sanāciet! Pirmoreiz…”, Cirka
priekšnesumi, Zīlnieces un mīmi, Mūka stāsti Vīna pagrabā,
Radošās apvienības “Spiediens” improvizācijas šovs, Mārtiņa Burbuļi, Ineses Ziņģītes iedvesmas stāsti
un dzīves gudrības,
Tēviņu mājas vīnu degustācija, Mūka iecienītās svētku riktes*
Viduslaiku sētas “Niedru lija” aktivitātes*, Lielformātu spēles, Radošās aktivitātes, Prāta un spēka
mežģi
No plkst. 19:30 Vakara koncerts ar Lieni Šomasi un Jāni Moiseju
No plkst. 21:00 Zaļumballe pils pagalmā, grupa “Bitīt’ Matos”
Ieejas biļešu cenas svētkiem pieaugušajiem ir 8.00 EUR, bērniem no 7 g.v. - 5.00 EUR ( līdz 6 g.v. bezmaksas), ballē visiem - 5.00 EUR, bet, izvēloties dienas biļeti, svētki un balle - 10.00 EUR.
*Aktivitātes par atsevišķu maksu.

Jaunpils pils un
apkārtne

13.,27.08.
18:30

Kartavkalna apļi-skriešanas seriāls

Kartavkalns

12.-13.08.

Māras laiks - maizes laiks. Vasaras laiks. Rasas rosme saullēktā. Meditatīvā dziedāšana saulei. Klusēšanas laiks dabā. Svaigēšana brokastīs (kokteiļi un salāti ar ziediem, zaļais biezpiens).
1. meistarklase - Savvaļas aptieka un mājražošana: ziedu sīrupi, ziedu izvilkumi eļļā un degvīnā, ziedu
skrubji, ziedu ziedes ar vasku, ziedi garšaugu pulverī. Veģetārās pusdienas.
2. meistarklase - Augu mācība un zaļās receptes.
3. meistarklase - Augi rituālos un ziedojumos.
Radošā nodarbe: Ziedu vainagi, ziedu paklāji, ziedu slotas.
Veģetārās vakariņas. Klusēšanas laiks dabā. Uguns rituāls saulrietā.
Sīkāka informācija pa tel. 28301408

Jaunpils Amatu
māja un apkārtne

16.08.
17:00

VIESATU PAGASTA SVĒTKI – ĢIMEŅU DIENA
Stafetes, sportiskas aktivitātes bērniem

Viesatu birzīte

17.08.

VIESATU PAGASTA PIEAUGUŠO SPORTA SVĒTKI
Viesatu laivas
Plkst. 5:00 Makšķernieku sacensības
piestātne,
No plkst. 10:00 Sporta sacensības pieaugušajiem -minifutbols, volejbols, strītbols, stafetes un individu- birzīte
ālās disciplīnas
~ Ap plkst. 22:00 Zaļumballe, muzikante Zane no Saldus

20.-22.08.

Jaunpils jauniešu nometne Engurē.
Aicinām nometnei pieteikties jauniešus vecumā no 13-30 gadiem. Dalība bezmaksas, informācija Ilze
Jansone-Peipiņa tel. 26164405

Engures novads

24.08.

Kapu svētki Jaunpils pagastā Vītiņu kapi plkst.10.00, Spriņģu kapi plkst.11.00, Lauku kapi plkst.12.30,
Sveikuļu kapi plkst.14.00, Meža kapi plkst.15.00

Jaunpils novads

turpinājums 8.lpp.

www.jaunpils.lv
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turpinājums no 7.lpp.

Laiks

IZSTĀDES

Apraksts

Vieta

JAUNĀS
09.– 31.08.

Tematiskā izstāde
JAUNPILS VIDUSLAIKU SVĒTKIEM - 20

Jaunpils muzeja
Ekspozīciju zāle*

23.- 30.08.

Vēsturiska izstāde
BALTIJAS CEĻAM - 30

Jaunpils muzeja
Ekspozīciju zāle*
TURPINĀS

30.05.- 30.08. Vēsturiskā izstāde
JAUNPILS NOVADS AR PATSTĀVĪBU UN PĀRI VISAM- NEATKARĪBU
Jaunpils novada izveides 10. jubilejai veltīta izstāde

Jaunpils muzeja Pils
galerija*

29.06.- 09.09. BEZGALĪGAIS STĀSTS
Jaunpils muzeja
Arnolda, Jāņa un Anda Aigaru fotogrāfiju un Jāņa Žimanta skulptūru izstāde
Izstāžu zāle*
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas,
citiem muzeja ieejas biļete*
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. 28717075)
Viesatu bibliotēka (t. 28352654)

Jaunpils novada 5. dārzu svētki – ceļojums pa novada skaistākajiem
dārziem - 1.augustā.

Aicinām mūsu novada iedzīvotājus,
kaimiņus no tuvākiem un tālākiem novadiem, kā arī visus pārējos uz ceļojumu pa
Jaunpils novada skaistākajiem dārziem
Svētku norise:
8.40-9.00 Dalībnieku pulcēšanās un reģistrēšanās pie „Tirgus namiņa” pretī veikalam TOP
9.00 Svētku atklāšana
9.30 Ceļojums pa novada skaistākajām

sētām: Bebru ielas pirts, Normundas Šternbergas dārzs pie „Tālavām”, Baumaņu ģimenes dārzs „Pakaviņi”, Bunkšu ģimenes sēta
„Vanadzēni”, Zvaguļu ģimenes sēta „Dzērves”
12.30 – 13.30 Pusdienas Jaunpils vidusskolā
13.40-17.00 biedrība „7 balles”, Mežgaļu
ģimenes vēsturiskā sēta „Rūši”, Noslēgums
Miķelsonu ģimenes pagalmā „Kārkliņi”.

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”

• Ar fonda “Ziedot.lv” palīdzību saņēmām mēbeles priekš pensionāru telpām –
grāmatu plauktu, datorgaldu un skapīšus.
Ar šī paša fonda palīdzību ir iespēja apmeklēt kultūras pasākumus gan Rīgā, gan
Dzintaru koncertzālē. Esiet atsaucīgi kad
tiek piedāvāta šī iespēja, jo ielūgumi uz pasākumiem bezmaksas, tikai pašu transports
nokļūšanai.
• 16. jūlijā “Rata” telpās notika mūsu ie-

cienītās lektores Dainas Reinfeldes lekcija
un 30. jūlijā notiks Melitas Svilpes nodarbība. Šie pasākumi ir projekta “Vesels Jaunpils novadā” ietvaros. Nodarbību sākums
plkst. 13:00 ar kafijas pauzi līdz 16:45. Būs
nodrošināts transports dalībnieku atvešanai un aizvešanai. Pieteikties pie koordinatoriem.
• 21.- 22. augustā pieredzes brauciens pa
Kurzemes pusi, “projekta “Darām paši “ie-

Lai kļūtu par Jaunpils novada dārzu svētku dalībnieku, līdz 30.jūlijam piesakies un
samaksā dalības maksu– 10,00 eiro. Pasākuma laikā tiks nodrošināts autobuss, kā
arī pusdienas un launags. Pieteikties un
samaksāt dalības maksu var pie: Zentas
Plezeres - tel. 26342462, Birutas Šteinas
- tel. 28369562, Dzidras Krastiņas – tel.
29199878, Elgas Valaines – tel. 28817966
vai Dzintras Augules – tel. 29166570

tvaros.
• 27. jūlijā plkst. 13:00 Valdeķu kultūras
namā ielūdz Kandavas draugi.
• 17. augustā Zebrenē senioru balle. Sīkāka informācija vēlāk. Pieteikties pie Kristīnes Pētersones.
• Trešdienās var nodot makulatūru.
Informāciju sagatavoja
Austra Sipeniece

Piejūras festivāls “Pie jūras dzīve mana,, Jaunpilī pulcē četrus simtus
dalībnieku un viesu
Ar patiesu prieku un lielu gandarījumu
esam Jaunpilī uzņēmuši piejūras festivāla
,, Pie jūras dzīve mana,, četri simti dalīb-
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niekus un viesus.
Tas bija gan liels izaicinājums un arī liels
gods, šo festivālu rīkot Jaunpilī. Tā bija liela
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atbildība no pašvaldības puses, gan pils un
kultūras dzīves puses.
Visiem esot, kā vienotai komandai, festivāls izdevās, nesot līdzi labi padarīta darba
sajūtu.
Pasākumu atklāja novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere un arī festivāla
krustmāte Gunita Dzene. Ar skaistu lielgabala šāvienu un kopējo gājienu, visi devāmies uz parku, kur dziedot dziesmu par
jūru, tika pacelts karogs.
Svētki sākas ar katra kolektīva sveicienu,
gan dejojot, dziedot, spēlējot akordeonu.
Koncerts bija brīnišķīgs. Pēc koncerta viesi varēja apskatīt pili, baznīcu, dzirnavas.
Visus pārsteidza Jaunpils sakoptā vide un
skaistā Jaunpils. Ciemiņi varēja ballēties
muzikantu ,,Zaļā galma kapela,, pavadījumā.
Tā bija tikšanās ar ļoti mīļiem draugiem
un paziņām, jo festivāls jau notiek piekto
gadu.
Liels paldies novada domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei par lielo atbalstu! Lielu
darbu ieguldīja arī Silva Nordena. Paldies
arī Kristīnei Liepiņai un Ingai Krūtainei.
Ļoti atraktīvi un patīkami pasākumu
vadīja Andris Fidrihsons. Paldies viņam!
Paldies arī mūsu pienotavas direktoram
Viesturam Krilovam par atbalstu un garšīgiem sieriem! Lai viesi būtu paēduši, rūpējās Oskars un Daila ar savu komandu.
Ļoti garšīgi! Jaunpils domes priekšsēdētāja
un pasākuma krustmāte ieradās ar laivu,
vedot līdzi piejūras karogu. Visi viesi veda

AKTUALITĀTES

Piejūras festivāla ,,Pie jūras dzīve mana,” atklāšana Jaunpilī

līdz, tikai savai vietai raksturīgus, ziedus,
smilgas, vīgriezes un arī dadžus, kurus liekot ziedu ugunskurā, veidojām ļoti skaistu
ziedu dekoru. Par šo pasakaino ugunskuru
paldies Nelijai. Viņa dekorēja gan laivu, gan
parka estrādi. Bija ļoti skaisti!
Paldies! Lai viss izdotos talkā nāca meitenes un arī Baiba un Aija. Paldies arī viņām!
Liels paldies arī “Vīgriezes,, meitenēm, jo
kopā mēs esam liels spēks!
Lai Jaunpils vēsturiskais parks, pašā
vasaras plaukumā, izskatītos krāšņiem
ziediem ziedošs, mēs izdomājām darbiņu,
kas visus mūs iepriecinātu un arī ciemiņi
priecātos. Pēc pavasara ziedu noziedēšanas,
parka dobi vajadzēja atdzīvināt ar krāšņiem

vasaras ziedu stādījumiem. Mēs izdomājām
lūgt stādus čaklajiem dārzkopjiem un puķu
un ziedu mīļiem. Liels bija mūsu pārsteigums, ka visi uzrunātie jaunpilnieki piekrita ziedot stādus priekš parka dobes. Mums
tikai atlika sastādīt. Paldies Dzintrai Misai,
Zintai Sergejenko, Skaidrītei Zorikai, Uldim Ginteram un Diānai Bērziņai! Paldies
par jūsu dāsnajām sirdīm!
Šis darbiņš bija ļoti svētīgs, tikai žēl. ka
tik īsu brīdi krāšņie ziedi varēja rotāt parka
dobi. Tas bija projektiņš,, Darām paši,, un
tas kaut uz īsu brīdi, mums izdevās. Liels
prieks par jaunpilniekiem, jo visiem mums
patīk ziedi un vasaras krāšņums!
Inta Krūmiņa

Ceļu un tiltu remontdarbi straujiem soļiem rit uz priekšu

Šīs vasaras laikā notiek Bikstupes tilta
-autoceļā V1457 Annenieki - Jaunpils pārbūves darbi. Ir slēgta Pils iela posmā pie
Jaunpils pils, taču Pils laukums ir atvērts.
Darbi ilgs līdz rudenim. Darbus veic SIA
“Rīgas tilti”. Tilta pārbūves izmaksas tiek
segtas no valsts budžeta līdzekļiem un sastāda 634344,11 EUR ieskaitot PVN.
Aizvien aicinām smagās tehnikas un
traktortehnikas vadītājus izmantot apbraucamo ceļu gar Raibaļu kūts kompleksu, savukārt vieglo automašīnu vadītāji aicināti
izvēlēties pārvietoties pa Bebru ielu- šķērsojot koka tiltu.
Remontdarbu laikā lūdzam ievērot ceļu
satiksmes ierobežojumus.
Lai gan šobrīd ceļu satiksmes dalībniekiem remontdarbi sagādā neērtības, jau
drīz rudenī Bikstupei pāri sliesies jauns un
moderns tilts.
Uz tikšanos rudenī jaunā tilta atklāšanas
svētkos!

www.jaunpils.lv

Bikstupes tilta remontdarbi 17.07.2019. Jaunpilī
turpinājums 10.lpp.
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turpinājums no 9.lpp.

Lauku atbalsta dienestā apstiprinātais
projekts Nr. 18-08-A00702-000081 “Grants
ceļu pārbūve Jaunpils novadā” tuvojas noslēgumam.
Projekta mērķis bija veikt investīcijas
pašvaldības grants seguma ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Projekta ietvaros tika pārbūvēti 5 prioritārākie, pašvaldībai piederošie, grants
ceļi- kopumā 11.28km garumā, Jaunpils un
Viesatu pagastos.
Grants ceļu pārbūve tiek veikta autoceļiem:
1) Ķimsīši- Veclauki, posmiem 0.002.65km un 4.40 – 5.07km
2) Būru ceļš – 0.00- 1.76 km
3) Lemeši- Leveste – 0.00 – 1.93 km
4) Pavāri – Pīlādži – 0.00- 2.28 km
5) Sparvas – Kaulaiņi – posmiem 0.001.50km un 4.40- 4.89 km.
Būvdarbus veic SIA ”Strabag”, būvuzraudzības veic SIA ”Tomus”. Pārbūves gaitā
tika atjaunots nolietojies ceļu segums, iztīrīti un izbūvēti no jauna sāngrāvji, noņemts
apaugums, kas kavē ūdens noteci, nomainītas nolietojušās caurtekas, lai nodrošinātu ūdens atvadi no autoceļa,kā arī veikta
drenāžas akas tīrīšana un pārbūvētas lauksaimniecības tehnikai piemērotas nobrauk-

Jaunā ceļa virskārta uz Sparvu ceļa 17.07.2019.

tuves uz īpašumiem.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 329
044.04, no kurām projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 955 555.55. ELFLA atbalsta
finansējums ir 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas, t.i. EUR 860 000.00

un Jaunpils novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projekta neattiecināmās
izmaksas sedz Jaunpils novada pašvaldība.
Projekta īstenošanas termiņš – 2019.
gada 25.novembrim.

Remontdarbi uz Annenieku ceļa rit pilnā sparā,
pirmā asfalta kārta jau uzklāta!
Informējam, ka aizvien notiek būvdarbi
autoceļa Annenieki-Jaunpils (V1457) posmā
no 0,025. līdz 4,4. kilometram.
Tiek veikta 4,4 km garā grants posma pārbūve. Darbu ietvaros tika izbūvēts šķembu
un smilts pamats un tiks ieklāts divu kārtu
asfalta segums. Ceļš būs platāks un augstāks,
kas veicinās tā ilgmūžību.
Būvdarbus veic SIA “Saldus ceļinieks” un
to kopējās izmaksas no valsts budžeta ir 2,9
milj. EUR ar PVN.
Ceļa posmā noteikti ātruma ierobežojumi
līdz 50 km/h un 70 km/h, remontdarbu laikā tiek organizēta reversā satiksmes kustība,
kuru regulē 3 luksofori. Gaidīšanas laiks līdz
5 minūtēm, taču asfalta klāšanas laikā tas tiks
pagarināts.
Projekta vadītājs K. Siksna aicina autobraucējus būt saprotošiem, nebraukt iekšā
norobežojumos, ievērot ceļa zīmes, lai neapdraudētu savu un ceļa darbinieku drošību.
Lai droša pārvietošanās pa līdzeniem ceļiem.
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Jaunā asfalta pirmā virskārta uz Annenieku ceļa 17.07.2019.

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko Attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja
Foto:B. Rasa

www.jaunpils.lv
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Lauku diena “Jožos”

Lauku dienas “Jožos” 2019. No kreisās G. Sproģe, G. Sproģis, L. Gintere, P. Baranovskis.

“Jožu” lauku diena ir kļuvusi par ikgadēju un nozīmīgu pasākumu Jaunpils novadā,
pulcējot uz lauka tos, kam saimniekošana laukos ir gan sirds lieta, gan ienākuma
avots. Arī šogad- uz svaigi nokulta labības
lauka, viesmīlīgie “Jožu” saimnieki Guna
un Gunvaldis Sproģi lauku dienās sagaidīja
lauksaimniekus un zemniekus no tuvākām
un tālākām lauku saimniecībām.
Pēc svinīgā pasākuma atklāšanas, sanākušie varēja nodoties jaunākās lauksaimniecības tehnikas paraugdemonstrējumu
un tehnikas apskatei, stendu apmeklējumam, bērnu izklaidēm gaisa pilīs un net
tikai.

Kamēr vīri ar ziņkāri sekoja līdzi ikgadējām “Väderstad” tehnikas demonstrācijām,
vērojot praktiskā darbībā Tempo V12, Carrier 650 aprīkotu ar CrossCutter diskiem
un Opus 400 rugaines kultivatoru, “Ag
Tech” demonstrācijās un stāstos par jaunumiem augsnes analīzēs, GPS stūrēšanas
sistēmām, meteostacijām, slāpekļa laboratoriju un citiem precīzās lauksaimniecības
risinājumiem, kā arī iepazinās ar “Ar Agro”,
“Timac Agro”,”Baltic Agro”, “Cross Chem”
“Agrimatico” , Bio energy”, “Roundup”,
“Profi”, “Witraktor” citu firmu pārstāvju
piedāvājumu viedai un praktiskai saimniekošanai laukos, tikmēr šogad īpašu pārstei-

Lauku dienas “Jožos” 18. 07.2019.

gumu mazajiem lauku dienu apmeklētājiem bija sarūpējis “Avesco Cat”-atvedot sev
līdzi rotaļu ekskavatorus un traktoriņus.
Protams, gardas pusdienas, smeķīgs alutiņš un “Lauku muzikantu” vieglās melodijas pašā vasaras pilnbriedā- radīja tikai
“Jožiem” piemītošo lauku dienu īpašo atmosfēru.
Lai ražīgs gads ikvienam, kas saimnieko
Jaunpils novadā!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja
Foto:B. Rasa

Izsaku sirsnīgu paldies Aijai Mizgai, par
palīdzību, mana kaķīša ārstēšanā.
Zoja

Jūnijā novadā piedzimusi
meitenīte
Sveicam vecākus!

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

Jaunpils novada dome
nozīmīgās jubilejās
sveic jūlija gaviļniekus!

Laimīga laulība nes sevī mieru un drošības sajūtu,
kas neizgaist pat dzīves nestundās.

Apsveicam Gitu un Ivanu Aļeksejevus
kāzu dienā!

Pateicības
Izsakām pateicību visiem, kuri juta
līdzi un bija kopā ar mums uz mūžu no
Izdora atvadoties.
Liels paldies par atbalstu un palīdzību
SIA “ Joži” kolektīvam, īpaši Gunai,
Gunvaldim, Mārai un
kafejnīcas “ Līvas” kolektīvam,
īpaši Dagmārai un Raivo.
Sērojošie Izidora Čepuļa piederīgie.

Jurģu iedzīvotāji

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).

www.jaunpils.lv

VISS AKTUĀLĀKAIS
www.jaunpils.lv
11

2019. gada

AKTUALITĀTES

jūlijs

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek
Un atmiņas kā krāšņs zieds.
		(J. Silazars)

Visdziļākā līdzjūtība
piederīgajiem
Ženiju Gulbi,
Ainu Beķeri,
Viktoru Ivačovu,
Ernu Burkāni
pēdējā gaitā pavadot.
Jaunpils novada dome
Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst.
Mīļas rokas ziedus noklās,
Un tev silti vienmēr būs.
(A. Straube)

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību Mārim Beķerim
māmiņu mūžībā pavadot.
SIA “Līvas Grupa” kolektīvs
Klusiem soļiem māmuliņa
Mūzām durvis aizvērusi,
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.
/V.Kokle-Līviņa/

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību Mārim Beķerim
ar ģimeni, no māmiņas
atvadoties.
“Vējiņu” un “Aizvēju” māju
iedzīvotāji
No mūža kamola pa dzijai attinusi,
Iet tālus ceļus vecmāmuļas sirds.
(L. Vāczemnieks)

Skumju brīdī esam kopā ar
Andu Feldmani un
tuviniekiem
vecmāmiņu aizsaulē pavadot.
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Aiz Tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.

Pensionāru Biedrība “Jaunpils” izsaka līdzjūtību Birutai
Šteinai un Guntim Gulbim māmuļu, mūsu ilggadējo
biedri Ženiju Gulbi zaudējot.
JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 24.07.2019.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180957, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”.
Metiens 950 eks.

www.jaunpils.lv

