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Jaunpilī viesojas jauniešu draugs no Japānas
Pie Jaunpils jauniešiem ciemos bija ieradies draugs no Japānas Jaunpils Šinširo
-jaunietis Yusuke Furuichi. Jaunieši iepazinās pasaules Jaunpiļu konferencē Šinširo
pilsētā un uztur draudzību, komunicējot
caur sociālajiem tīkliem.
Jaunieši tikās Jaunpils vidusskolā, kur
ārzemju viesis bija sagatavojis prezentāciju
par sevi, savu pilsētu un tūrisma aplikāciju-vienu no pasaules Jaunpiļu alianses jauniešu projektiem. Jaunpils jaunieši iepazīstināja ar savu novadu, jaunieši apmeklēja
Jaunpils pili, iepazinās ar pils vēsturi, apmeklēja izlaušanās istabu, Jaunpils Amatu
māju, pašvaldību un vakarpusē devās uz
ledus baleta izrādi Rīgā.
Priecājamies par jauniešu draudzību un
sadarbību!
Baiba Rasa
JND Sabiedrisko attiecību un tūrisma
nodaļas vadītāja

Jaunpils jaunieši, kas viesojās Japānā, uzņem draugu no Šinširo Jaunpils:
No kreisās: R. Fišers, R. Muško, Y. Furuichi, T. Birģele, K. K. Krastiņa, N. Smeltere,
A. Grāvīte, K. Leimane, A. Mertena. 06.03.2019. Jaunpils vidusskolā

Priecājamies iesaistīties Ēnu dienā
Kā ik gadu –arī 2019. gadā Jaunpils novada domes kolektīvs ar prieku gaidīja ēnotājus.
Šogad ēnotājs iepazīst Attīstības nodaļas
vadītājas Vijas Zīvertes darbu un visu par
un ap valsts un starptautiskajiem projektiem un novada attīstības plānošanu.
Priecājamies par Rūdolfa Fišera dalību
Ēnu dienā Jaunpils novada domē!
ĒNU DIENAS mērķis ir veicināt skolēnu
izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu
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.
Uz tikšanos citu gadu!
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja
Foto: B. Rasa

No kreisās: R. Fišers, L. Veinberga, E. Vaivare, V. Zīverte Jaunpils ND Attīstības nodaļā
13.02.2019.
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Jaunpilniek!
Vai arī tev rūp jauniešu nākotne Jaunpilī? Aicinām tieši Tevi dalīties ar savām idejām, padomiem vai ierosinājumiem ar Jaunpils jauniešiem speciāli tam veidotā forumā.
Jauniešiem ir svarīgas jūsu domas! Atnāc!
2. aprīlis plkst. 18:00 Jaunpils vidusskola
Jaunpils novada jauniešu domes priekšsēdētāja
Nikola Smeltere

Izpilddirektora informācija
Ziņo P.Baranovskis
Atskaite par padarītajiem darbiem starp
sēdēm janvārī un februārī.
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Labiekārtošanas nodaļa veica ziemas
periodam raksturīgos darbus- tīrīja sniegu
janvārī un novāca kokus vietās, kur vasarā
tiks veikti remontdarbi. Labiekārtošanas
nodaļa laboja nodaļas automašīnu Renault
Master.
2. Turpinās darbi pie budžeta sastādīšanas un pieņemšanas.
Apstiprināts lēmums “Par barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšanu Jaunpils novadā 2019.gadā”’.
Apstiprināts lēmums “Par PA “Jaunpils”

Domes sēdes lēmumi
Amatu mājas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā”.
Apstiprināts lēmums “Par 2019.gada projektu konkursu “Darām paši””.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada domes 2018.gada publiskā pārskata sagatavošanas kārtību”.
Apstiprināts lēmums “Par lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Jaunpils
vidusskola” 1. projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai”.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem
Nr.1/2019 2013.gada 27.marta Saistošajos
noteikumos Nr.4 “Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā” “.

APSTIPRINĀTI
ar Jaunpils novada domes
21.12.2018. lēmumu Nr.172
(protokols Nr.11, 9.p)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 14/2018
“Grozījumi 2014. gada 28. augusta saistošajos noteikumos
Nr. 9 „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā”
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. pantu astoto daļu.

Izdarīt Jaunpils novada 2014. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr9. “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 priekšsēdētājs, ņemot vērā Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegto informāciju, noteicis
ar rīkojumu un kas izsludināts, plašsaziņas līdzekļos, kā arī 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 esošām ūdenskrātuvēm Jaunpils
novada teritorijā Jaunpils novada priekšsēdētāja noteiktajā paaug-

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem
Nr.2/2019 2011.gada 18.decembra Saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Jaunpils novada
pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem””.
Apstiprināts lēmums “Par degvielas normām pašvaldībai piederošajai tehnikai un
transportam”.
Apstiprināts lēmums “Par pašvaldībai
piederošo transportlīdzekļu un mehānismu
izmantošanas tarifiem”.
Apstiprināts lēmums “Par amatu sarakstu, kuru ieņemošās amatpersonas ir pakļautas reālām dzīvības veselības apdraudējumam”.
Apstiprināts lēmums “Par 3x3 saieta norisi Jaunpilī”.

stinātas ledus bīstamības periodā izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz septiņdesmit euro.”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi Nr.14/2018 “Grozījumi 2014. gada 28. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 9 „Par sabiedrisko kārtību
Jaunpils novadā” nepieciešami, lai efektīvi
kontrolētu cilvēku nevēlamu atrašanos
uz aizsalušām ūdenskrātuvēm, tādejādi
maksimāli novēršot nelaimes gadījumu
iespējamību.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi 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. pantu astoto daļu.
Saistošo noteikumu izdošanas
mērķis – maksimāli efektīvi , veicot
kontroles pasākumus, novērst nelaimes
gadījumu iespējamību uz aizsalušajām
ūdenskrātuvēm.
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3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai ir
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

Nav.

5. Informācija par
Administratīvajām
procedūrām.

Nav.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām.

Jaunpils vēstis

3.

Izstrādes procesā tika iesaistīti sabiedrības
pārstāvji, no kuriem ticis saņemts
ierosinājums par šādu normatīvā akta
grozījumu. Izmantotais sabiedrības
līdzdalības veids – noteikumu aktīva
pielietošana iedzīvotāju sabiedriskās
kārtības un drošības labā. Sabiedrības
pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi
vai iebildumi – maksimāli novērst
nelaimes gadījumu iespējamību uz
Jaunpils novadā esošajām publiskajām
ūdenskrātuvēm rudens, ziemas un
pavasara mēnešos.

Lielapsauju ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

Jaunpils novadā tiek īstenots Latvijas
vides aizsardzības fonda līdzfinansēts projekts „Publiskās ūdenskrātuves Lielapsauju ezers apsaimniekošanas plāna izstrāde”,
projekta Nr. 1-08 / 79 / 2018.
Projekta mērķis ir izstrādāt -Lielapsauju
ezera apsaimniekošanas plānu kā būtisku
resursu pašvaldības attīstībai, integrējot
plānā teritorijas izmantošanu, vides aizsardzību, zivsaimniecības resursu attīstību un
rekreācijas infrastruktūras plānošanu. Ilgtermiņā izstrādātais publiskās ūdenskrātuves apsaimniekošanas plāns būs pamats
tālākai pašvaldības darbībai, plānojot visefektīvāko ezera saimniecisko izmantošanu
nākotnē, lai tā būtu esošos resursus saglabājoša un uzlabojoša, rekreācijas attīstību
veicinoša, kā arī saimnieciski izdevīga.
Uz šo brīdi dokumenta izstrāde ievirzījusies noslēguma fāzē. To veic SIA “Reģionālie projekti”. Plāna pamatsadaļas būs:
• Esošās situācijas raksturojums un novērtējums
• Plāna sasaiste ar vietēja mēroga plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem
• Ezera apsaimniekošanas pasākumi un
plānotā izmantošana
• Plāna ieviešanas uzraudzības un monitoringa veikšanas noteikumi
• Priekšlikumi pašvaldības saistošajiem
noteikumiem, nosakot saimnieciskās darbības nosacījumus
2018.gada vasarā un rudenī tika veikta
esošās situācijas un līdzšinējo dokumentu analīze, kā arī objekta apsekošana dabā
un ūdens analīžu ņemšana un analīžu rezultātu izvērtēšana. Iedzīvotāju aptauja
tika organizēta laika posmā no 2018. gada
6. novembra līdz 2. decembrim. Tā bija
pieejama tīmekļa vietnē www.jaunpils.lv

, pašvaldības sociālā tīkla Facebook lapā
“Jaunpils novads”, kā arī pieejama Jaunpils
novada pašvaldībā drukātā veidā. Aptaujā
piedalījās 57 iedzīvotāji. Ir izstrādāts iedzīvotāju aptaujas kopsavilkums, kurā kā šobrīd lielākie izaicinājumi apsaimniekošanai
tiek minēti:
• Piekļuves iespējas ezeram (gan ceļi, to
stāvoklis, gan arī zonas - atpūtai, gājējiem,
transportlīdzekļiem u.c., nepieciešams piekļuves iespējas tauvas joslai no Apsauju puses) (22 atbildes);
• Jāiekārto publiska atpūtas vieta, peldvieta (15 atbildes);
•Nepieciešams sakopt vidi, apkārtni, atkritumu savākšana (5 atbildes);
• Vides stāvoklis, tai skaitā, aļģu ziedēšana (4 atbildes);
• Ezera aizaugšana, t.sk., nepieciešams izpļaut aizaugumu pie peldvietas (4 atbildes);
Savukārt, kā primāri risināmie jautājumi
tiek minēti: atrisināt piekļuves iespējas un
iekārtot atpūtas vietu, pludmali, apkārtējo
vidi sakopjot un labiekārtojot.
(Aptaujas kopsavilkums skatāms http://
jaunpils.lv/valsts%20atbalsts.php)
Virszemes ūdens paraugi Lielapsauju ezerā tika noņemti vietās pie Bikstupes ietekas
ezerā un Bikstupes iztekas no ezera tuvumā
2018. gada 27. septembrī. Paraugu noņemšanu veica LATAK akreditēta SIA “AMECO
vide” laboratorija atbilstoši LVS ISO 5667-4
Ūdens kvalitāte Paraugu ņemšana. 4. daļa:
“Norādījumi paraugu ņemšanai ezeros un
ūdenstilpnēs”, bet paraugu laboratorisku
analīzi veica LATAK akreditēta SIA “Vides
audits” laboratorija.
Ekspertu vērtējums - Salīdzinot iegūtos analīžu rezultātus ar MK 2002.gada
12.marta noteikumu Nr. 118 “Noteikumi
par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”
noteiktajiem piesārņojuma kritērijiem, ezera ūdens kvalitāte raksturojama kā apmierinoša. Analīžu rezultāti parāda, ka ezerā
ar Bikstupes ūdeņiem ieplūst paaugstināts
kopējo organisko vielu saturs uz ko norāda
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ķīmiskais skābekļa patēriņš, bet tuvāk Bikstupes iztekai, tas 1,5 reizes samazinās, kas
norāda, ka ezerā ieplūstošie ūdeņi atšķaidās
un kopējais organisko vielu saturs samazinās, tomēr tas joprojām saglabājas diezgan
augsts, ko arī daļēji ietekmē ezera ziemeļu
un rietumdaļā ezera gultnē uzkrājies sapropelis.
Bez tam arī Lielapsauju ezeram pieguļošais apmežotais Ēnavas purvs ietekmē
ūdens kvalitāti, jo visdrīzāk virszemes un
gruntsūdens noteces rezultātā tas pienes
bagātīgu organisko materiālu, jo paraugu noņemšanas laikā ezerā ūdens bija nedaudz iedzeltenes pat brūngans, kas norāda
uz paaugstinātu humusvielu saturu ezera
ūdenī. Tāpat ezera ūdens kvalitāti ietekmē
sadzīves un ražošanas notekūdeņi, kas var
rasties no apdzīvotu vietu neatbilstošas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas
vai ražošanas uzņēmuma notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārslodzes, tomēr par to objektīvāk varētu spriest pēc ilgstošāka virszemes ūdens kvalitātes monitoringa.
turpinājums 4.lpp.
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turpinājums no 3.lpp.

Kopumā Lielapsauju ezerā ūdens kvalitāte veidojusies dabisko un antropogēno
faktoru mijiedarbības rezultātā: dabiskie
procesi - virszemes un gruntsūdens notece
no sateces baseinā pieguļošajām meža un
purva teritorijām, kā arī jūtama antropogēnā ietekme no intensīvās lauksaimniecības
un komunālo notekūdeņu piesārņojuma,
kas nonāk Bikstupē un tālāk Lielapsauju
ezerā un pazemina ezera ūdens kvalitāti.
Kopumā ūdens kvalitāte ir apmierinoša,
ezers patreiz spēj akumulēt un degradēt

ienākošo piesārņojuma apjomu, taču būtu
ieteicams perspektīvā plānot pasākumus
ezera ūdens kvalitātes uzlabošanai un piesārņojuma slodzes samazināšanai.
Novembra sākumā notika darba sanāksme, kurā piedalījās pašreizējie Lielapsauju
ezera piekrastes zemju īpašnieki, pašvaldības un SIA “Reģionālie projekti” pārstāvji.
Apkopojot esošās situācijas izpētes,
veikto analīžu rezultātus, izstrādātas rekomendācijas vides kvalitātes uzlabošanai
un teritorijas apsaimniekošanas veikšanai,
kas rezultējas Rīcību plānā nākamajiem 10
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gadiem. Lielapsauju ezera apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķi nosaka trīs galvenos
uzsvarus, lai ezera apsaimniekošana un iedzīvināšana nestu gaidītos rezultātus:
1) Nodrošināt ilgtspējīgu ezera apsaimniekošanu;
2) Nodrošināt ezera ekosistēmas stāvokļa
uzlabošanos;
Vija Zīverte
Jaunpils novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja
Laine Šildere
SIA “Reģionālie projekti” speciāliste

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu
Saskaņā ar 2019.gada 28. februāra Jaunpils novada domes lēmumu (Nr.13) publiskajai apspriešanai tiek nodots Lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Jaunpils
vidusskola” 1.redakcija.
Lokālplānojuma publiskās apspriešanas
termiņš noteikts četras nedēļas 8.03.2019 –

5.04.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 27.03.2018. plkst. 17:30 Jaunpils
novada domē Ērģelniekos Jaunpilī.
Priekšlikumi iesniedzami līdz 2019.gada
5.aprīlim Jaunpils novada domē, “Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils
novads, LV-3145, vai arī sūtot elektroniski:

dome@jaunpils.lv.
Ar lokālplānojumu var iepazīties Jaunpils
novada domē tās darba laikā: pirmdienās,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no
8:00 - 17:00, piektdienās no 8:00 - 14:00 vai
interneta vietnē www.jaunpils.lv un ģeoportāla “Geolatvija.lv”.

Projektu konkurss “Darām paši -2019”

Jaunpils novada dome izsludina mazo
projektu konkursu “Darām paši”.

Konkursā aicina piedalīties ikvienu Jaunpils novadā reģistrētu biedrību vai nodibinājumu, kā arī citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības, kas
darbojas Jaunpils novadā.
Konkursa mērķis ir veicināt Jaunpils novada iedzīvotāju atbildību par savu dzīves
vidi un uzlabot vietējo dzīves kvalitāti.
Konkursa nolikums un projekta pietei-

kuma veidlapa pieejami Jaunpils novada
domes Attīstības nodaļā, un Jaunpils novada mājaslapā www.jaunpils.lv sadaļā “Projekti”.
Projekta pieteikumus var iesniegt līdz
2019.gada 29. martam.
Lai radošums un iedvesma!
Līga Veinberga,
Attīstības nodaļas projektu vadītāja

Pamet gaisā savu ideju!
Jaunpils novada
dome informē, ka no
1. līdz 20. martam
Jūrmalas biznesa inkubatorā tiek pieņemti pieteikumi pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās.
Ja esat aktīvs biznesa idejas autors vai
uzņēmējdarbības uzsācējs, kas darbojas
ne ilgāk par 3 gadiem, esiet aicināti iesais-

tīties inkubatorā un saņemt gan konsultatīvu, gan finansiālu atbalst. Inkubācijas
programmā 50% apmērā biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei,
piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai,
dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām
konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Šo
pakalpojumu iegādi nodrošina LIAA.
Potenciālie inkubatora dalībnieki var iepazīties ar informāciju http://inkubatori.

magneticlatvia.lv/ un sazināties ar Jūrmalas
biznesa inkubatoru (jurmala@liaa.gov.lv ;
+371 62401097), lai vienotos par laiku konsultācijai pirms pieteikuma iesniegšanas.
Informāciju sagatavoja:
Elva Vaivare
Jaunpils novada domes
attīstības nodaļas projektu vadītāja
Tel. 63180960
E-pasts: elva.vaivare@jaunpils.lv

Par onkoloģiskajām saslimšanām. Par fizisko aktivitāšu
pozitīvo ietekmi. Par visu kopā!
21. februāris bija tā diena, kad Viesatās
un Jaunpilī viesojās fizisko aktivitāšu fiziologs Dr. R. Cešeiko. Dakteris ikdienā strādā ar onkoloģisko slimību pacientiem, bet

ne ierastā veidā. Jau vairāku gadu garumā,
dakteris ir pētijis maksimālā spēka treniņa
ietekmi uz onkoloģisko saslimšanu attīstību ārstēšanas procesā. Izrādās, ka gudra
fizisko aktivitāšu izvēle un metadoloģija
paātrina ne tikai onkoloģisko slimnieku,
bet arī dažādu citu saslimšanu ātrāku atveseļošanās procesu. Bet, lai nenonāktu līdz

www.jaunpils.lv

nepatīkamiem brīžiem, dakteris vairākkārt
atzīmēja, ka pareiza fizisko aktivitāšu izvēle
ir labākai labas veselības priekšnoteikums.
Kapēc cilvēki slimo?
Atbilde ir lokāniska: “Viss ir galvā!”. Dakteris ir secinājis, ka harmonijas zaudēšana
ar sevi ir galvenais slimības veicinātājs.
Ikdienā nākas saskarties ar dažādu profe-
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siju, dažādi situētu un dažādu dzīvesveidu
piekopjošiem pacientiem, ko ir skārusi dažādas onkoloģiskas saslimšanas, bet visiem
šiem cilvēkiem ir kas kopīgs. Viņi visi ir
zaudējuši emocionālo, fizisko un mentālo
līdzsvaru. Mūsdienās dzīves ritms ir tik dinamisks un dažāds, ka brīžiem cilvēki nesaprot, kā ar visu tikt gala. Šādās situācijās,
ja ilgstoši netiek meklēti veidi, ka sev palīdzēt, ikviens var nonākt pie tā saucamās
“izdegšanas”, sliktas pašsajūtas, dzīvesprieka zuduma, nomāktības un visbeidzot pie
kādas saslimšanas. Pacienti, kas ir sapratuši
problēmas sakni un harmoniski sevi sakārtojuši, veiksmīgi ir izārstējušies no ļoti
smagām saslimšanām. Problēmu var risināt dažādi. Savukārt dakteris, lai palīdzētu
saviem pacientiem, ir izvēlējies ārstēt caur
fizisko aktivitāšu prizmu.
Viss sarežģītais ir vienkāršs, jeb 4x4 izturības treniņa programma!
Treniņa programmas pozitīvā ietekme uz
veselību slēpjas tajā, ka organisms savā ziņā
tiek “restartēts”. Šī fiziskā aktivitātes laikā tiek aktivizētas gremošanas, elpošanas,
sirds-asinsvadu un nervu sistēmas, kas izpaužas, kā pastiprināta šo sistēmu darbība.
Vienkāršiem vārdiem sakot, organismam
tiek signalizēts, ka nekāda slinkošana nebūs. Tas saistīts ar to, ka mēs katrs varam
teikt, ka es jau fiziski strādāju, daudz paceļu, daudz staigāju un biju dārzā 5 stundas.
Tas viss ir labi, bet tās ir lietas pie kā organisms ir pieradis un pielāgojies. Šī “rutīna” veicina tā saucamo organisma dzīvībai
svarīgo sistēmu pazeminātu darbību jeb
organisma “slinkošanu”. Ilgstoši atrodoties
“slinkošanas” stāvoklī, organisms paliek
aizvien vājāks un ir kāds kritiskais slieksnis, katram gan cits, kad organisms ir tik
vājš, ka rada ideālus apstākļus slimībai un
zemas organisma pretošanās spējas. Lai
izvairītos no nepatīkamiem brīžiem, tiek
rekomendēts divas reizes nedēļa atgādināt
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Seminārs Jaunpilī kopā ar dr. R. Cešeiko. 21.02.2019. “Ērģelniekos”
organismam, ka jābūt stipram un izturīgam.
Dakteris divas reizi nedēļa rekomendē
veikt 4x4 izturības treniņu. Treniņš ir samērā īss un prasa piepūli ko kontrolē pats
aktivitātes veicējs. Treniņš ir sadalīts deviņos posmos, kura laikā soļojot, nūjojot vai
skrienot ir jāmaina pārvietošanās tempi.
Pirmais posms – Iesildīšanās 6 min. Pārvietošanās ir tik ātra, ka elpošanas intensitāte palielinās minimāli;
Otrais, ceturtais, sestais un astotais
posms – Aktīvā daļa 4 min. Pārvietošanās
ir tik ātra, ka ir grūti parunāt, bet nav nepatīkamas sajūtas organismā (aizdusa, duroša
sajūta sānos, izteikti sarkana sejas krāsa);
Trešais, piektais, septītais un devītais
posms – Atpūtas daļa 3 min. Pārvietošanās
ir tik ātra, ka pēc 2 min. var runāt brīvi, nepielietojot pūles.

Vienmēr var atrast attaisnojumus, lai nedarītu :) Un viens no galvenajiem ir sāpes
locītavās vai mugurā. Bruņojoties ar pacietību un regularitāti, bruņojoties ar mērenību un labsajūtas ievērošanu 4x4 treniņā,
ar laiku šī nodarbe normalizēs Jūsu organisma iekšējos procesus un samazinās vai
novērsīs sāpes locītavās un mugurā.
Ja ir kādi interesējoši jautājumi par šo
tēmu, aicinu sazināties ar Dr. R. Cešeiko vai
Jaunpils novada veselības veicināšanas speciālistu A. Fridrihsosonu pa m.t. 29379004
vai e-pastu: andris.fridrihsons@jaunpils.lv
LAI IKVIENU PAVADA VĒLĒŠANĀS
BŪT VESELAM!
Pasākums risināsies projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/077 “Vesels Jaunpils novadā”
ietvaros. Projektā organizētie pasākumi ir
bezmaksas

Sludinājums par biedrības „Kandavas Partnerība”
LEADER projektu iesniegumu konkursa 7. kārtu

lauku attīstībai 2014.–2020. gadam
apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (apakšpasākuma kods –
19.2.) aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātē “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” atbilstoši

2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju”.
Projektu iesniegumu pieņemšanas ter-
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miņš: 26.03.2019. – 26.04.2019. Projektu
īstenošanas vieta – Kandavas Partnerības
teritorija: Kandavas novads, Jaunpils novads, Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti Tukuma novadā.
Kopējais izsludinātais finansējums:
457158,59 EUR. Izsludinātas šādas Rīcības pa stratēģiskajiem mērķim: 1.Rīcība
“Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un
attīstībai” (Mērķis M1 – Veicināt mikro,
mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un
turpinājums 6.lpp.
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attīstību) – 244 680,58 EUR ; 2.Rīcība “Atbalsts vietējās teritorijas
sakārtošanai” (M2 – Atbalstīt publiskās infrastruktūras attīstību,
pieejamo dabas resursu, vēsturiskā un kultūrvēsturiskā mantojuma attīstītību, racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu) – 94
623,67 EUR; 3.Rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” (Mērķis M3 - Veicināt sabiedrisko aktivitāšu attīstību)
– 107 616,74 EUR; 4.Rīcība “Atbalsts izglītojošiem pasākumiem”
(Mērķis M3 - Veicināt sabiedrisko aktivitāšu attīstību) – 10 237,60
EUR;
Projektu īstenošanas termiņš: 1)ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - projekta īstenošanas termiņš 2 gadi no
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas dienas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu; 2) pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 3)ja
projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu
saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu
summas - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumu iesniegšana: TIKAI ELEKTRONISKI: Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS),
https://eps.lad.gov.lv/login.
Kontaktinformācija: Administratīvā vadītāja: Inta Haferberga,
tālr. 28390394, e-pasts: intaha@inbox.lv. Cita informācija: Ar Kandavas Partnerības attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) mērķiem, rīcībām, projektu vērtēšanas
kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties: 1)biedrības „Kandavas Partnerība” birojā Talsu
ielā 11, Kandavā; 2)biedrības mājaslapā: www.kandavaspartneriba.
lv; 3) informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta
dienesta mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-uninvesticijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/.

Jaunpils muzeja ziņas
Dīvains ir gada trešais mēnesis – tā sākums ir ziema, bet beigas
jau pavasaris ar martam piederīgo sudraba pūpolzaru rokā norāda
uz debesīm un sauli, kas aicina mūs tiekties ar skatu un darbību
augšup. Kārlis Skalbe teicis: “Nenodosimies zemes rūpēm, lai neaizmirstam debesis. Kam nav savu debesu, tam nav arī savas zemes”. Marts ir īpašs ne tikai dabā, bet šogad to esam iecerējuši bagātināt kā atceres laiku Latvijas armijas, Neatkarības kara un Jaunpils 100-gadei veltītu pasākumu 22. martā pie Jaunpils vidusskolas
un izstādēm Jaunpils muzejā. Aicināti visi piedalīties!
Uzsākta vērienīga muzeju priekšmetu digitalizācija
Jaunpils muzejs iesaistījies ERAF projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija”, kura ietvaros tiks digitalizēti 68000 Latvijas akreditēto muzeja krājumā esošo priekšmetu. Visi attēli tiks
iekļauti Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā un būs brīvi
pieejami ikvienam interesentam apskatei internetā. Projekta virsuzdevums ir nodrošināt Latvijas kultūras mantojuma plašu pieejamību sabiedrībai digitālajā vidē, kas kalpo par pamatu nacionālās
identitātes stiprināšanai, nodrošinot ilgtspējīgu kultūras mantojuma saglabāšanu digitālajā formā, kā arī iekļaušanu vienotā Eiropas
un pasaules kultūras digitālajā telpā. No Jaunpils muzeja krājuma
projekta ietvaros tiks ievadīti 400 priekšmeti. Februāra mēnesī
Jaunpils muzeja krājuma glabātāja Zinta Arika veica šo priekšmetu atlasi pēc noteiktiem kritērijiem un noteikta standarta saraksta

sastādīšanu. Krājumu priekšmetu digitalizācija notiks muzejā uz
vietas rindas kārtībā.
Par biedrībām Latvijā un Jaunpilī
23. februārī Rīgas Latviešu biedrībā notika Ilzes Būmanes grāmatas “Latviešu biedrības Latvijā: vēsture vai nākotne?” atvēršana.
Grāmata ir veltījums Rīgas Latviešu biedrības 150 gadu jubilejai
un 22 biedrībām Latvijā. Esam lepni, ka Ilze Būmane grāmatas sagatavošanas procesā iekļāva arī muzeja sagatavoto informāciju par
biedrību vēsturi Jaunpilī. Tā nu stāsts par Jaunpils biedrību vēsturi iekļauts ļoti skaistā un vērtīgā izdevumā, kurā 224 lappuses
ilustrētas ar latviešu biedrību un novadu muzeju fotoattēliem un
dokumentu kopijām. Tās noslēgumā ir Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša vēlējums. Ar jaunizdotās grāmatas eksemplāru var iepazīties Jaunpils muzejā.
Atzinība Latvijas muzeju kopdarbam
2018. gada 4. maijā Latvijas Nacionālajā muzejā tika atvērta izstāde, kas veltīta Latvijas simtgadei. Šo izstādi pirmo reizi veidoja
68 Latvijas muzeji. Ar savu pienesumu no Jaunpils vēstures tajā
piedalījās arī Jaunpils muzejs. Šis tik tiešām bija izcils muzeju kolēģu darbs no izstādes ieceres līdz gala rezultātam un izstādes atklāšanas brīdim. Lielu un mazu muzeju darbinieki tika šajā procesā
iesaistīti no izstādes plānošanas brīža. Visu laiku tika sniegta informācija par norises gaitu. Arī Jaunpils muzeja darbinieces pieda-
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Lūgums palīdzēt
Viens no īpašiem objektiem Jaunpils kultūrvēsturiskajā centrā ir Jaunpils
ūdensdzirnavas, kuras soli
pa solītim tiek atdzīvinātas. Katrs priekšmets, katra foto liecība, saistīta ar šo
vietu, ir īpaša un izzināma.
Mūsu muzejā nonākusi
fotogrāfija, kurā redzama
simpātiska, jauna sieviete iesvētībās. Foto attēls
atrasts pie dzirnavām. Ja
atpazīstat minēto sievieti,
vai ir minējumi, kas viņa
varētu būt, lūdzam piezvanīt uz muzeju pa telefonu
20223423.

lījās šajā procesā un ieguvušas pieredzi tāda liela mēroga izstādes
veidošanā. Tādēļ vēl jo lielāks gandarījums, ka izstāde saņēmusi
balvu – Kilograms kultūras. Balvai šobrīd jau tiek meklēta atbilstoša vieta kopizstādē, bet ikviens muzejs saņēmis īpašu pateicību no
Latvijas gadsimta darba grupas un tās vadītājas Irinas Zeibārtes.
Prieks strādāt kopā!

Darba grupas vadītāja Irina Zeibārte ar balvu, Toms Ķikuts un
H2E pārstāvji Holgers Elers un Ingūna Elere. Foto no https://www.
satori.lv/article/apbalvoti-kilograms-kulturas-2018-laureati-devinas-kategorijas

Uz tikšanos Jaunpils muzeja izstāžu zālēs un pasākumos!
Informāciju sagatavoja
Ligija Rutka, Zinta Arika

Par kūlu

Pavasarim atnākot, pamazām izzuduši arī sniega kalni, siltajā
saulē sāk uzsilt gaiss un vide mums apkārt. Līdz ar sniega pazušanu mums skatam atklājās viens no pirmajiem pavasara vēstnešiem – pērnā kūla. Ir dažādas iespējas un pieejas kūlas novēršanai.
Tādēļ vēlos vērst uzmanību uz to, kas noteikts ar šo lietu saistītajos
normatīvajos aktos un kāda atbildība paredzēta par šo prasību neievērošanu.
Pirmām kārtām, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
(LAPK) 51. panta 2. daļa paredz atbildību par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu
kūlas veidošanos. Atbildība par šajā pantā noteikto prasību neievērošanu ir paredzēta fiziskajām personām no simt četrdesmit
līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt
līdz divtūkstoš deviņsimt euro. Ja skaista vide un sakopta apkārtne
nav pietiekami motivējošs apstāklis lai parūpētos par savu īpašumu, tad iespējamā naudas soda apmērs gan varētu būt pietiekami
motivējošs.
Otrkārt, LAPK 179. panta ” Ugunsdrošības prasību pārkāpšana”
4. daļa paredz atbildību arī pašiem kūlas dedzinātājiem - no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro.
Šajā sakarā vēlos atgādināt to, ka situācijā, kad paši nespējam
veikt visas nepieciešamās darbības lai novērstu kūlas veidošanos
savā īpašumā, tad ir iespēja griezties novada Domē un risināt šo
jautājumu par sadarbību ar Domi šī jautājuma risināšanā.
Mums – Jaunpils iedzīvotājiem ir ļoti paveicies ar vietu, kur dzīvojam! Jaunpils novadā vide ir sakārtota, lauki apstrādāti, cilvēki
smaidīgi. Tādēļ, lai nodrošinātu sakoptās un drošās vides uzturēšanu šādā līmenī vai lai to uzlabotu, ierosinu iesaistīties iedzīvotājus

un ziņot par jebkādiem pārkāpumiem, kas ir konstatēti Jaunpils
novada teritorijā! Rūpēsimies par savu novadu kopā!
Vēlu Jums visiem īpaši siltu un patīkamu pavasari, uz tikšanos!
Jānis Siliņš
Jaunpils pašvaldības policijas vecākais inspektors

Par barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšanu
Jaunpils novadā 2019. gada 13. maijā
Latvijas Republikas Saeima 2017. gada
22. jūnijā pieņēma likumu “Par 1991. gada
barikāžu dalībnieka statusu” un ar likumu

noteikts, ka barikāžu dalībnieka statusu
apliecinošu apliecību izsniedz 1991. gada
barikāžu dalībnieku biedrība. Sakarā ar ba-
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rikāžu dalībnieku lielo interesi par Statusa
apliecības saņemšanu, 1991. gada barikāžu
turpinājums 8.lpp.
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biedrība ir radusi iespēju, pirmdienās apliecības barikāžu dalībniekiem izsniegt Latvijas novados.
Barikāžu dalībnieka statusa apliecību var
iegūt personas, kas ir reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu no
apbalvojuma veidiem – Piemiņas zīmi vai
Pateicības rakstu. Jaunpils novadā tādā statusā ir vairāk kā 200 personas. No otrdienas

līdz piektdienai apliecības tiks izsniegtas tikai 1991. gada barikāžu muzeja ēkā, Rīgā,
Krāmu ielā 3.
Ierodoties uz apliecību saņemšanu, līdzi jābūt Piemiņas zīmes apliecībai vai
pateicības rakstam (oriģinālam vai kopijai) un Personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).
Jaunpils novadā apliecību izsniegšana
notiks

marts 2019
2019. gada 13. maijā no plkst. 11.00 16.00
Jaunpils novada domes sēžu zālē
Plašāku informāciju var iegūt arī pa telefonu 20223423 (Jaunpils muzejs)
Lūgums šo informāciju izlasīt pašam un
pastāstīt pārējiem, kā arī sekot līdzi paziņojumiem.

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…
o 6. martā plkst.10:00 pensionāru telpās
koordinatoru sapulce.
o 16. martā plkst.13:00 senioru draugi
Vītiņos aicina uz draudzības pasākumu.
Pieteikties pie Kristīnes Pētersones.
o 22. martā plkst. 16:00 Viesatu kultūras
namā mūsu biedrības organizētais draudzības vakars senioriem ar 15 draugu kolektīviem. Pieteicoties samaksāt 2 EUR dalības

maksu un norādīt transporta nepieciešamību.
o Atvainojos par iepriekšējā avīzītes numurā nepareizi norādīto biedru naudas
summu. Biedru naudas maksa gadā 5 EUR,
kura jāsamaksā līdz 30. jūnijam kārtējā
gadā.
o Ja ir vēlēšanās jūlija otrajā pusē ir iespēja pieteikties 4 dienu ekskursijā uz Balt-

krieviju.
o 11.-16.augustā Kandavas seniori aicina
pievienoties viņu organizētajā ekskursijā uz
Karpatiem. Ekskursijas cena 280 EUR.
o 22. un 23. augustā biedrība organizē
ekskursiju pa Kurzemi( Saldus, Skrunda,
Aizpute, Ventspils, Pope). Sīkāks apraksts
būs pieejams piesakoties .
Informāciju sagatavoja A. Sipeniece

LPF Domes sēde
Latvijas pensionāru federācijas domes
sēdē PNB bankas telpās Rīgā 2019.gada
25.februārī 122 dalīborganizācijas pārstāvēja ap 70 domes locekļi. Valdes priekšsēdētājs Andris Siliņš pensionāru stāvokli
raksturoja drūmās krāsās. Nevienlīdzība
sabiedrībā pieaug. Pensiju indeksācija atpaliek no vidējās algas pieauguma. AS Olainfarm, SIA “Latvijas aptieka” un arī Labklājības ministrija savu iekšējo problēmu dēļ
no 2019.gada vairs neatbalsta LPF, tāpēc
savas darbības nodrošināšanai LPF līdzšinējo divu nomāto telpu vietā tagad izmanto
tikai vienu. No gada sākuma ieviestais iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā
minimuma paaugstinājums pensionāriem
uz 270 EUR ( 2020.gadā tas būs 300 EUR,
bet 2021.gadā – 330 EUR), kā arī iespēja
pēc pieprasījuma iesniegšanas valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā 12 mēnešus
saņemt 50% no mirušā laulātā pensijas ir
niecīgi ieguvumi.
LPF iesniegusi priekšlikumus SIA “Latvija valsts meži” ar lūgumu finansēt pensionāru avīzes izdošanu un Saeimas budžeta un finansu komisijai par 15000 EUR
iekļaušanu valsts budžetā 2019.gadā LPF
darbības saglabāšanai.
Domes sēdē tika pieņemts lēmums atbilstoši statūtiem sasaukt LPF kārtējo kongresu 2019. gada 18.maijā.Gatavojoties kongresam katram reģionam (Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme, Rīga ) savā konferencē jāizvirza 2 kandidāti jaunajai valdei.
Tika atbalstīti priekšlikumi par senioru
rokdarbu tirdziņa rīkošanu Lieldienās Rī-

gas dzelzceļa stacijā un senioru ansambļu
sadziedāšanās svētku rīkošanu vasaras otrajā pusē.
Interesi izraisīja PNB bankas un “Mēness
aptiekas” kopīga prezentācija senioriem 55
– 75 gadu vecumā, iepriekš sazinoties pa telefonu 67011400, saņemt recepšu medikamentus līdz 150 EUR vērtībā ar samaksas
termiņu līdz 6 mēnešiem. Pa minēto telefonu var precizēt šī pakalpojuma saņemšanas
iespēju, ja seniors ir vecāks par 75 gadiem,
ja nav PNB bankas klients vai ja tuvumā
nav “Mēness aptieka”. Prezentācijā tika paziņots, ka pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā nesamaksātā summa paliek PNB un
“Mēness aptiekas” zaudējumos.
Jaunā labklājības ministre Ramona Petraviča domes sēdē ieradās palielas filmētāju
komandas pavadībā. Savā runā viņa atzīmēja, ka:
- 2019.gada budžetā pensionāriem būtiskas izmaiņas nav iespējamas,
- līdz šim darbojusies laukos, labi pārzina stāvokli un gatava sēdēt pie viena galda
Labklājības ministrijā izveidotajā Senioru
lietu padomē kopā ar LPF, lai domātu ko
mainīt,
- iztikas minimuma groza izstrādāšanai
ir izsludināts LM konkurss,
- 2020.gadā minimālais ienākums valstī
tiks paaugstināts no 64 uz 94 EUR,
- risināt jautājumu par atbalstu zobu protezēšanā,
- risināt jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu vai atcelšanu
vienīgajam mājoklim ar ierobežotu lielu-
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mu.
Uz jautājumu kāpēc nenoliek deputāta
mandātu R.Petraviča atbildēja, ka tas nepieciešams, lai darbojoties Saeimas budžeta
un finansu komisijā pamatotu nepieciešamību iedalīt 15000 EUR LPF darbības nodrošināšanai.
Sēdes noslēgumā dome pieņēma rezolūciju.
Latvijas Pensionāru federācijas Domes
sēdes
REZOLŪCIJA
2019. gada 25. februārī LPF Dome, iepazinusies ar valdības Deklarācijas 8. punktā
un LM sagatavotajā valdības Rīcības plāna
111.1. punktā paredzētajiem pasākumiem
pensionāru nabadzības un ienākumu nevienlīdzības mazināšanai, ir pārliecināta, ka
šie pasākumi būtiski nepalielinās pensionāru ienākumus un nenovērsīs arvien lielāka
skaita pensionāru ienākumu nonākšanu
zem nabadzības riska robežas, jo vidējās algas pieauguma temps valstī vairākkārt pārsniegs vidējās pensijas pieauguma tempu,
kā tas ir noticis pēdējos gados. 2018. gadā
zem nabadzības riska robežas bija ap 84%.
pensionāru ienākumu pret 74% 2017. gadā.
Deklarācijā paredzētā pensiju indeksācija
pēc pašreiz spēkā esošās likumdošanas palielinās ienākumu nevienlīdzības pieaugumu pašu pensionāru vidū un nesamazinās
pensionāru nabadzības pieaugumu, par ko
liecina 2018.gada 1. oktobra tā sauktā “neparedzēti lielā pensiju indeksācija”, pēc kuras pensionāru skaits ar ienākumiem zem
nabadzības riska robežas pieauga par 10%
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pret 2017.gadu.
No 2018. gada 1. janvāra pensionāra ar
iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamais minimums bija noteikts par 20 eiro
lielāks un sasniedza 250 eiro mēnesī, bet
2018.gada nabadzības riska robeža noteikta 405 eiro mēnesī, kā rezultātā ar nodokli 2018.gadā tika aplikti daudz trūcīgāki
pensionāri kā 2017.gadā.. Līdzīga situācija
veidojas 2019. gadā, rezultātā tas palielinās

pensionāru skaitu, kas saņem ienākumus
zemākus par iztikai nepieciešamo.
Ņemot vērā, ka valdības Deklarācijā nav
minēts neviens jauns mehānisms, kas mazinātu pensionāru ienākumu nevienlīdzības pieaugumu un lai novērstu tendenci, ka
valstī pieaug maznodrošinātu iedzīvotāju
skaits un pieņemtu lēmumus, kas patiesi
vērsti uz ienākumu nevienlīdzības mazināšanu, LPF ierosina nekavējoties pie Saeimas

Jaunpils vēstis

9.

Sociālo un darba lietu komisijas izveidot
apakškomisiju pensionāru problēmu risināšanai, pieaicinot tās darbā kompetentus
valdības, sociālo zinātņu un pensiju organizāciju pārstāvjus.
LPF aicina 13.Saeimu uzņemties atbildību par situācijas uzlabošanu, panākot zem
nabadzības riska esošo pensionāru ienākumu pieaugumu virs nabadzības riska robežas.
01.03.2019. Kārlis Ķergalvis

Pasākuma plāns
no 19. MARTA līdz 14. APRĪLIM
Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā
Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā

PASĀKUMI

Laiks

Apraksts

22.03.
13.00-16.00

VARĒJĀM, VARAM UN VARĒSIM AIZSARGĀT SAVU ZEMI - LATVIJU
Pasākums veltīts Latvijas armijas, Neatkarības kara un Jaunpils atbrīvošanas 100-gadei.
Tematiskas aktivitātes visu vecuma dalībniekiem:
“Vēstures stunda” par Jaunpils atbrīvošanu
1919. gada 17. martā kopā ar vēsturnieku Māri Ribicki
Aktivitātes bērniem, jauniešiem un interesentiem
Šķēršļu josla, granātu mešana, munīcijas piegāde,
1909. gada parauga telts celšana.
Frontes mākslas darbnīca
Karavīru sadzīves priekšmetu izgatavošana.
Vēsturisko armijas formas tērpu, sadzīves piederumu un ieroču apskate ar iespēju
fotografēties
Medmāsa Neatkarības kara laika tērpā visiem piedāvās siltu tēju
Pasākumu organizē Jaunpils muzejs, sadarbībā ar Jaunpils vidusskolu un Māri Ribicki.

Pie Jaunpils vidusskolas

22.03. 16:00

STARPNOVADU PENSIONĀRU BALLE
Sīkāka informācija pie koordinatoriem

Viesatu
kultūras nams

23.03. 22:00

DISKOBALLE. Latviešu deju mūzika, 80.- 90. gadu ārzemju hīti
DJ GUNCH un vadītāja Sindija.
Ieeja: 5.00 EUR
Galdiņu rezervācija pa tel. 29296334

Jaunpils pils
Lielā zāle

25.03. 12:00

1949. GADA 25. MARTA DEPORTĀCIJAS PIEMIŅAS PASĀKUMS
Izbraukums uz piemiņas vietu Bikstos.
Jaunpils represēto ļaužu atmiņas video ierakstos.

Bikstu stacija, Jaunpils
muzeja Izstāžu un
Ekspozīciju zāle

25.-29.03.

Atvērtās dienas Jaunpils KAC –
e iespējas ikdienai

Jaunpils KAC

26.03. 15:00

DIGITĀLĀS IESPĒJAS JAUNPILS KAC
Par iespējām stāstīs klientu apkalpošanas centra speciāliste Dina Didrihsone

Jaunpils bibliotēka

27.03. 17:30

Lokālplānojuma publiskā apspriešana

Jaunpils novada domes
sēžu zālē “Ērģelniekos”

28.03. 14:00

LASĪTĀJU KLUBIŅA “LASĪTPRIEKS” TIKŠANĀS

Jaunpils bibliotēka

29.03. 20:00

SALONVAKARS “LATVIEŠU TAUTASDZIESMAS DŽEZĀ”
Laura Amantova džeza kvartets.
Vietu skaits ierobežots
Ieeja: 5.00 EUR, cenā ir iekļauta glāze vīna

Jaunpils pils Lielā zāle

www.jaunpils.lv

Vieta

turpinājums 10.lpp.
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turpinājums no 9.lpp.

31.03. 11:00

CITĀDI KREKLI Vakarēšana kopā ar stāstnieci Līgu Reiteri
Meistarklase: kā tikt no krekla līdz kleitai,
citādās kreklu piegrieztnes un audumi
Dalība – ziedojums

Jaunpils
Amatu māja

01.04. 17:00

Informatīvs seminārs par LEADER projektu iespējām.
Dalība bezmaksas

Jaunpils “Rats”

02.04. 18:00

Jaunpils novada jauniešu forums.

Jaunpils vidusskola

05. - 07.04.
11:00 -15:00

SATIEC SAVU MEISTARU
5.04. Keramika Velga Melne
6.04. Adīšana Tautiskie cimdi Ņina Bondare
Izšūšana ar pērlēm Līga Zvirgzde  
7.04. Skalu pīšana  Anita Muižniece

Jaunpils
Amatu māja

07.04.
15:00

JAUNPILS TEĀTRA PIRMIZRĀDE DŽ. MORISONS “KAFE LILI”,
režisors M. Neilands

Jaunpils pils
Lielā zāle

13.04.
Laiks tiks
precizēts

JAUNPILS KORA 95 GADU JUBILEJAS KONCERTS

Jaunpils pils
Lielā zāle

Laiks

Apraksts

IZSTĀDES

Vieta

JAUNĀS
11.03.- 03.06.

Latvijas armijas. Neatkarības kara un Jaunpils atbrīvošanas
100-gadei veltīta atceres mēneša ietvaros
Izstāde
“KARA UN SADZĪVES AINAS MODELISMĀ”
MĀRA LEJAS MINIDIORĀMAS
Izstāde
ES SAVU TĒVZEMI DZIRDU...
Izstāde veidota no Jaunpils muzeja krājuma un sadarbībā ar Zantes Kurzemes cietokšņa
muzeju un Ēriku Kazminu

Jaunpils muzeja
Izstāžu zāle*

12.03.- 15.04.

Foto izstāde
IVETA SKRASTIŅA
“KURZEMES EŅĢEĻI”

Jaunpils muzeja
Izstāžu zāle*

18.03.- 31.03.

Vēsturiskā izstāde
1949. GADA 25. MARTA REPRESIJU
PIRMS 70 GADIEM ATCEREI VELTĪTA IZSTĀDE

Jaunpils muzeja
Ekspozīciju zāle*

01.04.- 26.04.

Tematiskā izstāde
LIELDIENAS GAIDOT

Viesatu bibliotēka

01.04.- 01.05.

Novadpētniecības izstāde
NO VIESATU PAGASTA VĒSTURES

Viesatu bibliotēka

TURPINĀS
01.02.- 31.03.

Talsu muzeja ceļojošā izstāde
“IEPAZĪSIM PUTNUS!”

Jaunpils bibliotēka

04.02. -28.03.

Vēsturiskā izstāde
JAUNPILS DIŽVĪRU MANTOJUMS.
MĀKSLINIEKAM HUGO KĀRLIM GROTUSAM -135

Jaunpils muzeja
Ekspozīciju zāle*

12.02.- 12.03.

Tematiskā izstāde
“RAKSTNIECEI MARGARITAI STĀRASTEI -105”
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem muzeja ieejas biļete*

Laiks

Apraksts

22.03., 29.03.,
05.04., 12.04.
12:00 -17:00

KERAMIKAS NODARBĪBA
Dalības maksa

NODARBĪBAS

Viesatu bibliotēka

Vieta
Jaunpils Amatu māja

www.jaunpils.lv
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07.03., 21.03. 10:00

LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS PROGRAMMAS “GRĀMATU STARTS”
NODARBĪBAS

Jaunpils bibliotēka

24.03.
10:00-14:00 /
14:00-16:00

GLEZNOŠANA PIEAUGUŠAJIEM/ BĒRNIEM. Pasniedzēja Aija Prince
Dalības maksa

Jaunpils bibliotēka

29.03. 17:30-18:30

PRIEKŠĀ LASĪŠANAS STUNDA
AR RADOŠU DARBOŠANOS ĢIMENĒM

Viesatu bibliotēka

06.04. 11:00

LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS PROGRAMMAS “GRĀMATU STARTS”
NODARBĪBAS

Jaunpils 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)

Jaunpilniek, nāc 3x3 pulkā!

2019. gada 21.-28. jūlijā par savām mājām Jaunpili izvēlējies vispasaules latviešu
ģimeņu saiets 3x3. Tā ir kultūras notikumiem un dažādām nodarbībām, sarunām,
pieredzēm un emocijām piepildīta nedēļa,
kurā aicināti līdzdarboties arī Jaunpils iedzīvotāji.
Vai arī tev nereti ir tā sajūta, ka esi lepns par savu latvietību? Vai arī tu domā, ka
stipras ģimenes ir mūsu tautas spēks? Vai
arī tev ir sajūta, ka mācīties nekad nav ne
par agru, ne par vēlu? Vai arī tu novērtē tos
mirkļus, ko pavadi kopā ar savējiem? Ja uz
kaut vienu jautājumu atbildēji ar pārliecinošu “Jā!”, tad arī Tu esi aicināts vasarā pievienoties 3x3 saieta dalībnieku pulkam.
3x3 kustība
3x3 ir kustība ar senu vēsturi. Tās pirmsākumi meklējami 1981. gadā Amerikas
Savienoto valstu Garezerā – vienā no trimdas latviešu centriem. Savukārt kopš pirmā
Latvijas 3x3 saieta 1990. gadā Madlienā
ikgadēji notiek divi saieti jūlija mēnesī. Saieti tiek rīkoti visu vecumu latviešiem no
visiem kontinentiem, lai padziļinātu un
paplašinātu latviskās zināšanas, stiprinātu
ģimenes, sekmētu latviskas draudzības, vei-

cinātu latvisku kopības izjūtu, kā arī attīstītu latvisko kultūrvidi. Šogad viens no 3x3
vispasaules latviešu ģimeņu saietiem notiks
Jaunpilī no 21. līdz 28. jūlijam, savukārt
otrs – Vecpiebalgā.
3x3 ir nedēļu ilgs pasākums, kas piepildīts ar jaunām zināšanām, prasmēm, emocijām un pieredzi. Katru dienu mācīsimies
viens no otra un strādāsim dažādās ievirzēs
(nodarbībās) trīs darba cēlienos. Ieviržu
klāsts būs saistošs visu vecumu interesentiem ar iespēju gan prātot un runāt, gan
ar paša rokām iemēģināt kādu amatu, gan
iekustināt ķermeni un balsi. Ik vakaru baudīsim kultūras programmu, lēksim dančus,
sadziedāsimies, klausīsimies dažādu cilvēku pieredzes stāstos.
Jaunpils saimnieku godā
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 no visas Latvijas un citām
valstīm, kā arī vietējos iedzīvotājus, kas vē-
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las un ir gatavi pievienoties 3x3 saimei. Saiets ar aktivitātēm, dziesmām un dančiem
pieskandinās visu Jaunpili – sākot ar vidusskolu, beidzot ar pili, dzirnavām, estrādi un
amatu māju.
Rakstu rakstus izrakstīju
Saieta pamattēma – raksti – to daudzajās
nozīmēs un interpretācijās. Mēs katrs varam un gribot, negribot savas dzīves laikā
rakstām visdažādākos rakstus – apzinātus,
neapzinātus, simetriskus, reizēm absolūti
abstraktus. Tāpat veidojas mūsu dzīves un
mūsu dzimtas raksti, krāšņam pavedienam
vijoties. Vai mēs apzināmies rakstu nozīmi – pierakstā, jostā, dejā, dzimtas rakstos,
dabas veidotos musturos, sava likteņa rakstos... vai raksts raksta rakstītāju?
Tava iespēja pievienoties
Jau drīzumā tiks izsludināta pieteikšanās
kārtība un nosacījumi, lai arī Tu varētu kļūt
par vienu no 3x3 saieta dalībniekiem, jūlija pēdējās nedēļas garumā gan apmeklējot
nodarbības, gan dažādus kultūras pasākumus, gan dancojot, gan dziedot 3x3 Nīkšanā ik vakaru ar citiem savējiem – latviešiem. Seko informācijai!
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SIA “Piejūra” kapitāla daļu turētāju (dalībnieku)
paziņojums
Pašvaldību (Jūrmalas pilsētas dome, Talsu novada dome, Tukuma novada dome,
Kandavas novada dome, Engures novada
dome, Dundagas novada dome, Jaunpils
novada dome, Mērsraga novada dome,
Rojas novada dome) kapitāla daļu turētāja
pārstāvji SIA “Piejūra” (turpmāk – Sabiedrība), ārkārtas sapulcēs 2019. gada 6. un 12.
martā, izskatot Sabiedrības valdes pārskatu
par 2018. gada finanšu darbību, Sabiedrības
valdes plānu un priekšlikumus uzņēmuma
maksātspējas uzlabošanai, iepazīstoties ar
AS “Swedbank” sniegto informāciju, uzklausot neatkarīgā revidenta – SIA “Auditorfirma Inspekcija” viedokli un, iepazīstoties ar Tukuma novada domes speciālistu
izlases kārtā veikto Sabiedrības iepirkumu
un finanšu dokumentu pārbaudi, ir kon-

statējuši faktus, kas norāda uz Sabiedrības valdes nesaimniecisku un, iespējams,
prettiesisku rīcību, neapzinātu vai apzinātu bezdarbību un iespējamiem normatīvo
aktu pārkāpumiem.
Ņemot vērā konstatēto, paziņojam, ka
Sabiedrības valde ir zaudējusi kapitāla daļu
turētāju (dalībnieku) uzticību un tiek atsaukta pilnā sastāvā, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 74. panta otrās
daļas 1.punktā noteikto kārtību. Ar dalībnieku sapulces lēmumu par Sabiedrības pagaidu valdes locekli 2019.gada 12.martā ir
iecelts Ēriks Zaporožecs kura galvenais darba uzdevums ir nodrošināt nepārtrauktu
sadzīves atkritumu pakalpojuma sniegšanu, organizēt Sabiedrības iekšējās revīzijas

veikšanu, 2018.gada pārskata sagatavošanu
un 2019.gada budžeta izvērtēšanu, kā arī
regulāru kapitāla daļu turētāju (dalībnieku)
informēšanu par situāciju uzņēmumā. Pēc
revīzijas ziņojuma saņemšanas dalībnieki
lems par tālāko rīcību atbilstoši Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam. Pēc pagaidu pasākumu veikšanas tiks lemts par Sabiedrības
valdes skaitlisko sastāvu un atklāta konkursa izsludināšanu uz valdes locekļa amatu.
Sabiedrības pagaidu valdes loceklis Ēriks
Zaporožecs ir profesionālis atkritumu apsaimniekošanas jomā, ir pieredze krīzes
menedžmentā, kā arī loģistikā.
Informējam, ka SIA “AAS Piejūra” pieejamie pakalpojumi tiks nodrošināti bez pārtraukuma esošajā apjomā.

Sakarā ar Eiropas parlamenta vēlēšanām 2019.gada
25.maijā Jaunpils novada vēlēšanu komisija līdz 2019.
gada 11.aprīlim lūdz pieteikt kandidātus Viesatu
vēlēšanu iecirkņa komisijai
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
• reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
• ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
• attiecīgās novada vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis drīkst izvirzīt un pieteikt
ne vairāk kā piecus kandidātus.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
• kurš prot latviešu valodu;
• kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
• kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
• kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
• kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikumus iesniegt: Jaunpils novada vēlēšanu komisijai, “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, informācija pa
telefoniem: 26183001 vai 29455786

Tā gribējās ilgāk te palikt –
Lazdu gravās un ziedošās pļavās,
Starp ozoliem zaļiem un šalcošiem bērziem…
/M. Jansone/

Brīdi laika man dzīvot,
Nedzīvot saules mūžu;
Ūdenim, akmenim,
Tiem dzīvot saules mūžu.

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem,
Alvi Prani, Melitu Vanagu
mūžībā pavadot.

Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas
Un tava mūža stāsts.
(J. Rūsiņš)

www.jaunpils.lv

Pensionāru Biedrība “Jaunpils” sēro
par biedrības biedru Jāņa Delikatnija
un Alvja Praņa aiziešanu mūžībā un
izsaka līdzjūtību piederīgajiem.

Izsakām līdzjūtību Alvja Praņa
tuviniekiem.
Mājas “Rosmes” iedzīvotāji.
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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 perso-

Doma ir radoša. Cilvēks dzīvi
veido no domām, no stundas
stundā un no minūtes minūtē.
Lai radošas domas priecē ikdienu!

nas datiem, izmantojama un apstrādājama atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai
(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis).

Februārī Jaunpils novadā piedzimusi
meitenīte.
Jaunpils novada dome nozīmīgās jubilejās
sveic marta gaviļniekus!

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 19.03.2019.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa,

Sveicam vecākus!

VISS AKTUĀLĀKAIS
www.jaunpils.lv

t. 63180957, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.
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