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2019. GADA
- NOVEMBRIS -

Jaunpils novada domes lēmumi
2019.gada 31.oktobra domes sēdē izskatīti šādi jautājumi:
Apstiprināts lēmums “Par priekšlikumu “Jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības sistēmas un uzlabošana Jaunpils novadā
apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā īpašuma “Mazie Ezergaiļi”
zemes gabala atsavināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par zemes gabala “Saules Amatnieki” atsavināšanu”.
Apstiprināts lēmums “ Par nekustamā īpašuma “Saules lauki” zemes gabala atsavināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Gaismas””.
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Spriņģu Strautiņi””.
Apstiprināts lēmums “Par izmaiņām Jaunpils novada ielu un ceļu
sarakstā”.
Apstiprināts lēmums “Par konkursa “Skaista mana sēta”- 2019
rezultātiem”.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada domes 2019.gada
28.marta saistošo noteikumu Nr.4/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jaunpils
novada pašvaldībā” precizēšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils vidusskolas direktora mēneša
algas likmi”.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem Nr.11/2019 2019. gada
30.maija Saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””.
Apstiprināts lēmums “Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienā”.
Apbalvojuma
kandidāts

Ierosinātājs

Abāšinu ģimenei

Pensionāru biedrība “Jaunpils”

Aija Pahmurkina

SIA “Mārksmens” Jaunpils “Top”

Ilmārs Birģelis

SIA “Īves grupa”

Ilze Inkina

Jaunpils vidusskola

Ineta Skricka

Jaunpils vidusskolas arodbiedrība

Inga Papendika

PA “Jaunpils”

Ita Lapsa

Jaunpils novada domes deputāti

Līva Krūmiņa

SIA “Līvas grupa”

Marita Birģele

SIA “Līvas grupa” “LaTS” kolektīvs

Staņislavs Bugaičuks

Dāmu klubs “Vīgriezes”

Velga Pavlovska

Austra Sipeniece un Jaunpils novada
iedzīvotāji

Vineta Vaite

Jaunpils pasta nodaļas kolektīvs

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.
(K. Skujenieks)

Sveicam Latvijas Proklamēšanas 101. gada dienā!
Novēlu ikvienam sirdī, domās un darbos
būt kopā ar Latviju!
Aicinu svētkos būt kopā!
Jaunpils novada domes vārdā
priekšsēdētāja Ligita Gintere

Lepojamies! Jaunpils – Viesatu
mazpulks starp laureātiem
zemkopības ministrijas konkursā
“Sējējs 2019”

Piektdien, 1. novembrī, Latvijas Lauksaimniecības universitātē
Jelgavā zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Valsts prezidents
Egils Levits un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece sveica
Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2019” laureātus un veicināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, tostarp arī jaunos
turpinājums 2.lpp.

www.jaunpils.lv
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AKTUALITĀTES
turpinājums no 1.lpp.

APSTIPRINĀTI
Ar Jaunpils novada domes
2019.gada 28.marta sēdes lēmumu Nr.26
Precizēti ar Jaunpils novada domes
2019.gada 31.oktobra sēdes lēmumu Nr.129

Saistošie noteikumi Nr. 4/2019
Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Jaunpils novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu un
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu
Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. ciemus, uz kuru teritorijās esošām
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības;
1.2. decentralizēto kanalizācijas sistēmu,
kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles
un uzraudzības kārtību;
1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un
nosēdumu izvešanai no decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām;
1.4. prasību minimumu asenizatoriem;
1.5. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu
reģistrācijas kārtību;
1.7. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību,
tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā
jomā;
1.8. decentralizēto kanalizācijas sistēmu
īpašnieku un valdītāju pienākumus;
1.9. atbildību par saistošo noteikumu
pārkāpumiem.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. nodrošināt kārtību decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem;
2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas,
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zemniekus, pārtikas ražotājus un mazpulkus.
Lepojamies ar novada mazpulcēniem un vadītāju Līgu Bierandi par augstajiem sasniegumiem un aktivitāti iegūstot nomināciju
“Rītdienas Sējējs – mazpulks”.
Svinīgajā pasākumā mazpulka vadītāja bija kopā ar vienu no aktīvākajām mazpulka dalībniecēm Demiju Riekstiņu un laureātes
sveica novada domes deputāte Dace Adiņa.
Ar lepnumu par novadnieku darīšanu!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību vadītāja
Foto no ZM arhīva
savākšanas, transportēšanas), uzraudzības
un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides
aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu
izmantošanu;
2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Jaunpils novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām
fiziskajām un juridiskajām personām Jaunpils novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir
decentralizētās kanalizācijas sistēmas.
II Ciemi, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
neattiecas šajos noteikumos noteiktās
prasības.
4. Šo noteikumu prasības neattiecas uz
viensētām un Jaunpils novada ciemiem:
4.1. Saule, Jaunpils pagasts;
4.2. Veclauki, Jaunpils pagasts;
4.3. Jurģi, Jaunpils pagasts;
4.4. Strutele, Jaunpils pagasts;
4.5. Struteles muiža, Jaunpils pagasts;
4.6. Brandavas, Jaunpils pagasts;
4.7. Jaunsēži, Jaunpils pagasts;
4.8. Josti, Jaunpils pagasts;
4.9. Leveste, Jaunpils pagasts;
4.10. Rāvi, Viesatu pagasts;
III Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā
5. Jaunpils novada dome nodrošina:
5.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu
reģistra izveidošanu un uzturēšanu;
5.2. asenizatoru reģistrāciju, informācijas
par asenizatoriem publicēšanu un reģistra
uzturēšanu;
5.3. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai
centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību ievēroša- nas kontroli;

5.4. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu
izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;
5.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu
ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli.
5.6. Jaunpils novada dome nodrošina
informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās
uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
saņemšanu apliecinošu dokumentāciju.
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var
kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā
kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja
rekvizīti.
IV Minimālais biežums notekūdeņu un
nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
6. Pašvaldības administratīvās teritorijas
robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz Jaunpils notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām (NAI).
7. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā
ar šādu formulu:
I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes).
Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo līdz
vienai zīmei aiz komata uz leju. Ja rezultāts
lielāks par 1, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais
ūdens patēriņš mēnesī (m3), tiks noteikts
saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu;

www.jaunpils.lv

2019. gada

novembris

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes
tilpums kubikmetros.
Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi
jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:
Ig = MxI, kur – M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu
noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.
Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas reize mēnešos.
Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.
8. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts
sekojoši:
8.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie
ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto
notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar
patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu
izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā
ar 7.punktā norādīto formulu, aprēķinā
ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo
ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes
līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu,
ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli
ierīkotu ūdens mēriekārtu;
8.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā
īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens
patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par
patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā
uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir
nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus
par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens
daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa
mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad
notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto ūdens patēriņa normu, kas sastāda 1m3
mēnesī uz vienu iedzīvotāju.
9. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu
izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena)
reize gadā.
10. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus
novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu
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ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka
vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās
tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas
ekspluatācijas nosacījumiem.
V Decentralizēto kanalizācijas sistēmu
kontroles un uzraudzības kārtība
11. Pašvaldības noteiktā kontroles institūcija ir tiesīga :
11.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu
attaisnojuma dokumentu esamību;
11.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma
un apsaimniekošanas prasību ievērošanas
kontrolei;
11.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas
atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;
11.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.
12. Ja Jaunpils novada pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai radušās šaubas
par decentralizētās kanalizācijas sistēmas
apsaimniekošanas prasību ievērošanu un
tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam,
Jaunpils novada pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai, ir tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašniekam:
12.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;
12.2. veikt decentralizētās kanalizācijas
sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie
atbilstoša komersanta, kas specializējies
šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;
12.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas
sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēm, sedz:
12.3.1. pašvaldības noteiktā kontroles
institūcija, ja decentralizētās kanalizācijas
sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts
novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā

saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu
koncentrācijas nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās;
12.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja, decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu
analīzēs, tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas
sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību.
12.4. veikt decentralizētās kanalizācijas
sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās
kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu,
vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
VI Prasību minimums asenizatoriem
13. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš
atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Jaunpils novada pašvaldībā.
14. Prasību minimums asenizatoram:
14.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos dokumentus atbilstoši MK noteikumos
Nr. 384 un šajos saistošajos noteikumos
noteiktajām prasībām un to izsniegšanu
decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;
14.2. veikt Jaunpils novada administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās
kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu
un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;
14.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim
nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;
14.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;
14.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas
aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas
rezultātā;
14.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu
bīstamo atkritumu, kuru savākšanai norturpinājums 4.lpp.
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matīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un
prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas
sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;
14.7. līdz kārtējā gada 1.februārim iesniegt Jaunpils novada domei rakstveida
deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā
gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu
apjomu pašvaldības teritorijā. Deklarācijā jānorāda izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjoms atskaites periodā no visiem
Jaunpils novada pašvaldībā apkalpotajiem
klientiem kopā, kā arī par katru klientu
atsevišķi, norādot klientu, objekta adresi,
izvešanas reizes gadā, izvesto notekūdeņu
kubikmetru daudzumu un norādi, kam ir
nodoti attīrīšanai izvestie notekūdeņi.
Deklarāciju iesniedz klātienē, nosūta pa
pastu vai elektroniski normatīvajos aktos
par elektronisko dokumentu noformēšanu
noteiktajā kārtībā.
VII Asenizatoru reģistrācijas kārtība
15. Papildus MK noteikumos Nr.384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators
iesniedz Jaunpils novada domē rakstveida
iesniegumu, kuram pievieno 16. punktā
norādīto rakstveida informāciju.
16. Reģistrācijas veikšanai asenizators
iesniedz attiecīgus dokumentus, apliecinot,
ka:
16.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas
Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;
16.2. iesnieguma iesniegšanas dienā
asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu,
tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro;
16.3. ir noslēgts līgums ar PSIA „Jaunpils
KS”.
17. Šo noteikumu 15.punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt:
17.1. personīgi Jaunpils novada domē;
17.2. pa pastu;
17.3. elektroniski normatīvajos aktos par
elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.
18. Lai veiktu reģistrāciju, Jaunpils novada dome pārbauda iesniegto informāciju
un pārliecinās par:
18.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona;
18.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par
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ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.
19. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Jaunpils novada domei šo
noteikumu 18. punktā minēto informāciju
apliecinošus dokumentus.
20. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja
tas ir izpildījis šo noteikumu prasības, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus,
un pēc to izvērtēšanas pašvaldības administrācija ir atzinusi, ka asenizators atbilst
šajos noteikumos izvirzītajām prasībām.
21. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts
15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā
saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti
visi noteikumos norādītie nepieciešamie
dokumenti.
22. Jaunpils novada dome trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē
pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par
asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas
gadījumā Jaunpils novada dome nosūta
rakstveida informāciju asenizatoram par
trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to
novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi
netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti
tiek atgriezti asenizatoram.
23. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi,
kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, dome anulē attiecīgā asenizatora reģistrācijas faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš par
to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir
3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas iesniegt pašvaldībai šo
noteikumu 14.7. punktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.
24. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu 15 (piecpadsmit)
darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas iesniedzot rakstveida iesniegumu
domē, kurā tiek norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem
apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas

novembris

fakta apstrīdēšana neaptur noteikumu
23.punktā norādītā paziņojuma darbību
un neatbrīvo asenizatoru no šo noteikumu
23.punktā paredzētās informācijas iesniegšanas.
25. Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties
uz Jaunpils novada domes lēmumu, ar kuru
atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.
26. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija
ir anulēta, balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai
anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas
licence Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas, pamatojoties uz
kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas
izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības
apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.
27. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek
veikts atbilstošs ieraksts.
VIII Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība
28. Jaunpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā
esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma
nav reģistrēta, iesniedz Jaunpils novada
domei pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.
29. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai
veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies
notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms,
deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu
skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā
pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām šo noteikumu 28. punktā norādītais
apliecinājums jāiesniedz personiski, jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu.
IX Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi
30. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašnieka vai valdītāja pienākumi, papildus
MK noteikumos Nr.384 noteiktajiem, ir
šādi:
30.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā
decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;
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30.2. segt izmaksas pašvaldības kontroles institūcijai, kas saistītas ar notekūdeņu
paraugu analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas
vielas, kuras neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām
izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;
30.3. nodrošināt pašvaldības kontroles
institūcijas pilnvarotam pārstāvim piekļuvi
decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās
tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas
prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;
30.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt
Jaunpils novada domei atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par
veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās
ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek
ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos
notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā
jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī;
30.5. uzrādīt pašvaldības kontroles institūcijai decentralizēto kanalizācijas pa-

kalpojumu saņemšanu pierādošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu
attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati
par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums, pakalpojumu
sniedzēja rekvizīti un darījuma summa.
X Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
31. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt
un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas šādas
amatpersonas:
31.1. pašvaldības policijas amatpersonas;
31.2. sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja
tiesības sastādīt administratīvo protokolu
viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos;
31.3. citas pašvaldības institūcijas.
32. Par šo saistošo noteikumu prasību
neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām – līdz

350 EUR, juridiskām personām – līdz 1400
EUR.
33. Administratīvos protokolus izskata
pašvaldības Administratīvā komisija.
34. Administratīvais sods šo saistošo
noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
XI Noslēguma jautājumi
35. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos
noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un
normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz
2021. gada 31. decembrim.
36. Jaunpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2021.gada
31.decembrim iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam
pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas
sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.
37. Saistošie noteikumi publicējami izdevumā “Jaunpils vēstis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Jaunpils novada domes saistošo noteikumu Nr. 4/2019
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jaunpils novada pašvaldībā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti ievērojot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta
ceturtās daļas 5.punktu, kas paredz, ka pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros
paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka:
1) decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;
2) minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām;
3) prasību minimumu asenizatoriem;
4) asenizatoru reģistrācijas kārtību;
5) decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;
6) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā
pašvaldības kompetenci minētajā jomā;
7) decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;
8) atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav būtiskas ietekmes

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sabiedrību
(mērķgrupām) un uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu mērķgrupa ir decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji Jaunpils
novada teritorijā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieki vai valdītāji.

turpinājums 6.lpp.
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turpinājums no 5.lpp.

5.Informācija par administratīvajām Saistošo noteikumu izpildes ievērošanu kontrolēs Jaunpils novada dome šo noteikumu
procedūrām
paredzētajā kārtībā un Jaunpils novada pašvaldības policijas amatpersonas.
Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir Jaunpils
novada dome un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms

APSTIPRINĀTS
Ar Jaunpils novada Domes
2019.gada 28.februārī
sēdes Nr. 2 lēmumu Nr.15

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2019
“Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.8
„Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo
palīdzību un pašvaldības pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu,
likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta trešo daļu; Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-

sonas atzīšanu par trūcīgu” un 26.06.2014. Jaunpils
novada domes Saistošajiem noteikumiem nr. 8 “Par
kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu”.

Izdarīt Jaunpils novada 2011.gada 18. decembra Saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par
Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” (turpmāk
tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt Noteikumu 51.1. apakšpunktu
šādā jaunā redakcijā:
“51.1. Personām, kuras slimības laikā vai

atveseļošanās periodā vecuma dēļ, garīga
vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar
veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumisko
apgādnieku vai arī tie nav atzīstami par palīdzētspējīgiem;”
2. Izteikt Noteikumu 51.2. apakšpunktu
šādā jaunā redakcijā:
“51.2. Bērnu invalīdu vai pieaugušo personu ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem likumiskajiem apgādniekiem, ģimenes locekļiem vai citām personām, kuras
nodrošina aprūpes mājās pakalpojumus.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2019 „Par grozījumiem 2011.gada 18.decembra Saistošajos noteikumos Nr.8
„Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi Nr. /2019 „Par grozījumiem 2011. gada 18. decembra Saistošajos
noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības
pabalstiem” nepieciešami, lai nodrošinātu minēto noteikumu atbilstību Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma, MK 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta” ( turpmāk “MK noteikumi Nr.275”) un MK 2008.gada
21.aprīļa noteikumu Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”
(turpmāk – “MK noteikumi Nr.288”) aktuālajām redakcijām.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.
Pantu, likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta trīspadsmito daļu; Ministru kabineta 2010.gada
30.marta noteikumu Nr.299”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu” 19.punktu. un Jaunpils novada domes Saistošajiem noteikumiem nr. 8 “Par
kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – saskaņot 2011. gada 18. decembra Saistošo noteikumu
Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” XIII
nodaļas, pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai, normas ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 8.pantā, MK noteikumos Nr.275 un MK noteikumos Nr.288 noteikto.

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 sabiedrību
(mērķgrupām) un uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz Jaunpils novada iedzīvotājiem.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas Jaunpils
novada iedzīvotājiem.

5.Informācija par administratīvajām Nav
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
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Izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji.
Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva pielietošana Jaunpils novada
iedzīvotāju labā;
Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi- nav.
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Jaunpils novada iedzīvotāji aptaujā pauduši skaidru atbalstu
sava novada pastāvēšanai

Ir noslēgusies aptauja “Par Jaunpils novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām”, kurā Jaunpils novada
iedzīvotāji pauduši skaidru atbalstu, lai
arī turpmāk Jaunpils novads pastāvētu, kā
patstāvīga administratīvā teritorija. 95,4 %
no respondentiem ir balsojuši PAR Jaunpils
novada pastāvēšanu.
Viena mēneša laikā aptaujā piedalījās 479 respondenti un rezultāti ir sekojoši:
PAR Jaunpils novadu, kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas
saglabāšanu, nobalsojuši 433 respondentu,
PRET 21 respondents, savukārt 25 anketas
uzskatāmas par nederīgām, jo nebija nosakāms aptaujas dalībnieks, tā piederība novadam vai balsstiesības.
Jaunpils Klientu apkalpošanas centrā
tika saņemtas 408 respondentu anketas,
Jaunpils bibliotēkā 23, Viesatu pagasta bibliotēkā -45 anketas, savukārt attālināti - 3.
Atbalstu novadam pauduši 433 respondentu, no kuriem 393 ir Jaunpils novada
iedzīvotāji, (kuru deklarētā dzīvesvieta ir
Jaunpils novada teritorija) 31 respondents,
kuru darba vieta ir Jaunpils novadā un 9
respondenti, kuriem Jaunpils novadā pieder nekustamais īpašums.
Pret Jaunpils novadu kā patstāvīgu administratīvo teritoriju ir balsojis 21 respondents. 6 no tiem Jaunpils pagastā un 15
Viesatu pagastā, visi no tiem Jaunpils novada iedzīvotāji.
Jaunpils novada dome izsaka pateicību
visiem aptaujas dalībniekiem. Iedzīvotāju
aktivitāte vērtējama kā laba, aptaujā piedalījušies 21.6 % no 1920 balsstiesīgajiem
iedzīvotājiem.
Aptauja notika no 29. septembra līdz 31.
oktobrim, kurā iedzīvotāji tikai aicināti
izteikt viedokli par Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
piedāvāto administratīvi teritoriālās reformas projektu, kurā paredzēts Jaunpils novadu apvienot ar citu administratīvo teritoriju-Tukuma novadu.
Aptauja tika rīkota pamatojoties uz Jaunpils novada domes 2019.gada 26.septembra

sēdē pieņemtā lēmuma Nr. 112 “ Par Jaunpils novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu”.
Aptaujā varēja piedalīties personas, sākot
no 18 gadu vecuma, kuras ir deklarējušas
savu dzīvesvietu Jaunpils novada administratīvajā teritorijā vai kuru darba vieta atrodas Jaunpils novadā, vai pieder nekustamais īpašums, kas atrodas Jaunpils novadā.
Aptaujas veidlapā bija dota iespēja sniegt
komentāru un daudzi izmantoja šo iespēju.
Respondenti, kuri pauduši atbalstu novadam, izteikuši šādus komentārus, pauduši
personīgās pārdomas un arī uzdevuši jautājumus. Ieskats komentāros.
• No iepriekšējās reformas pagājuši tikai
10 gadi. Cik izmaksāja iepriekšējā reforma
un cik izmaksās jaunā reforma? No kurienes tiks ņemti līdzekļi jaunās reformas īstenošanai? Vai mūsu novada labklājība tiks
uzlabota vai taisni pretēji mūsu dzīves kvalitāte pasliktināsies? Piemēri redzami kaimiņu novadu nomales pagastos, kuros pēc
reformas dzīve kvalitāte ir pasliktinājusies.
• 2 reizes minēts -Nevēlos pievienoties
Tukuma novadam!
• 9 reizes minēti komentāri -Ja nav citu
variantu, tad Tukums.
• Ko iegūs pensionāri? Cik izmaksās cilvēki (darbinieki), kuri tiks atlaisti? Cik izmaksās viss pārējais sākot ar rekvizītu, nosaukuma u.c. maiņu.?
• Vēlos saglabāt Jaunpils novadu!
• Par Jaunpils novadu!
• Esmu apmierināta ar Jaunpils pašvaldības darbu, vēlos lai tā saglabā Jaunpils novadu. Esmu Jaunpils patriote un ar to ļoti
lepojos!
• Strādāt, cīnīties, lai panāktu, ka Jaunpils
novads pastāvīgs.
• Bet pasekojot valdības sarunām un
pausto nostāju, nekur neesmu atradusi informāciju par atbalstu mazajiem novadiem,
ja tādus pieļaus saglabāt. Ja domājam pašpārvaldes aparātus saglabāt uz iedzīvotāju
rēķina-paaugstinot zemes un īpašuma nodokļus, tas ir absurds. Tie jau tā ir lieli. Ja
vēlamies saglabāt savu novadiņu, jābūt ļoti

lielām iekšējam pārmaiņām.
• Mēs esam pašpietiekami!
• 3 reizes minēts, ja gadījumā ir administratīvā reforma, tad vēlētos pievienoties
Dobeles novadam.
• Lai Jaunpils saglabā savu identitāti!
• Pilnīgi apšaubāms pētījums, kuru prezentēja ministrs tikšanās reizē Pilī.
• Uzskatu, ka novadu reforma ir bezjēdzīga līdzekļu izšķērdēšana.
• Reformai jānotiek tikai brīvprātīgi-piespiedu kārtā vēlamākais ir Dobeles novads
kā tuvākās lielākās pašvaldības vieta.
• Biežāk rūpēties par pagasta ceļiem!
• Esam pašpietiekami.
• Tagad mēs esam centrs, bet apvienojoties –nomale.
• Gribam dzīvot novada centrā. Tukuma,
Dobeles novadi mums ir nomale.
• Samazināt ierēdņu skaitu pagastā.
• Mēs Jaunpils novadā visus šos desmit
gadus esam dzīvojuši ļoti labi. Mums nekas netrūka, pašvaldība ļoti pretimnākoša,
ka pievienos Tukumam, mūs neviens vairs
nesadzirdēs.
• Pašpietiekams novads, pārskatāms, sakārtots.
• Sakārtota iestāžu vide.
• Novadā ir spēcīgi uzņēmēji, kuru materiālajam ieguldījuma jāpaliek novada teritorijā.
Respondenti, kuri ir balsojuši PRET
Jaunpils novadu kā pastāvīgu administratīvo teritoriju, minējuši šādus komentārus:
• Pievienoties Tukuma novadam!
• Esmu par 5-6 apriņkiem, kuros ir apriņķu iedzīvotāju vēlēti deputāti. Novados
tikai pārvalde (iecelta).
• Pievienot Tukumam
• Pievienot Jaunpili Tukuma novadam!
Paldies par atsaucību, dalību aptaujā un
komentāriem!
Baiba Rasa
Aptaujas organizēšanas
komisijas priekšsēdētāja
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja

VISS AKTUĀLĀKAIS www.jaunpils.lv
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Jaunpils novads kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks” iestādīja
rododendru “Lana”!

119 Latvijas pašvaldības kopā ar Rīgas domi un
SIA “Rīgas meži” 18.oktobrī, pie Mežaparka Lielās
estrādes stādīja rododendrus, tādējādi rotājot simbolisko latviešu savienošanās un kopā sanākšanas
vietu. Svinīgajam pasākuma tika dots nosaukums
“Rododendru krāšņums dziesmu priekam”.
Pašvaldības katra savu rododendru stādīja atbilstoši novada vai pilsētas atrašanās vietai kultūrvēsturiskajos novados – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē,
Latgalē un Rīgā.
Ligita Gintere, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja kopā ar palīgu -Aivi Krūmiņu, parkā iestādīja rododendru “Lana”. Pašvaldība saņēma sertifikātu par iestādīto košumkrūmu.Pie katra no tiem
tiks izvietota attiecīga informatīva plāksne.
Lai koši zied!
Pasākums īstenots, sadarbojoties idejas autoram
SIA “Rīgas meži” ar Latvijas Pašvaldību savienību
un Rīgas domi.
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma
nodaļas vadītāja

Sveicam jaunpils novada audžuģimenes

Ligita Gintere, Jaunpils ND priekšsēdētāja sveic audžuģimenes 15. gadu jubilejā

Sargā savu dvēselīti
Lai tā tālus ceļus iet
Un tāpat kā zelta saule
Augšup aust un lejup riet
Tu jau zini, gaisma paliks
Dieva dēlu azotēs
Sargā savu dvēselīti
Tā vēl daudziem noderēs
/Guntars Račs/
Sirds siltums, mīļums un patiesa vēlme
dāvāt daļiņu sevis ir tie vārdi, ar kuriem
raksturojamas Jaunpils novada audžuģime-

8

Krūtaiņu ģimene 18. 10. 2019. Blīdene

nes.
18. oktobrī Brocēnu novada Blīdenes pagastā kopā pucējās audžuģimenes, atzīmējot 15. gadu jubileju.
Jaunpils novada dome izsaka pateicību
pirmajām apmācītajām audžuģimenēm,
kas šogad atzīmē šo jubileju: Karabeško
ģimenei, Šulcu ģimenei, Šteinu ģimenei,
Krūtaiņu ģimenei, Zentai Raciņai, Ievai

Googei, Sintijai Briedei, kā arī izsakām pateicību par sadarbību Jolantai Semjonovai.
Svinīgajā pasākumā audžuģimenēm paldies par nesavtīgo darbu teica Ligita Gintere, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja,
kā arī citi aicinātie viesi.
Lai sirds gaišums, prieks un kopā būšanas prieks ikvienā ģimenē!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: Andrejs Sergejevs

www.jaunpils.lv

2019. gada

novembris

AKTUALITĀTES

Aicinām iesaistīties aptaujā
Gatavojot Jaunpils novada domes 2020.gada budžetu tiek organizēta dzīvotāju aptauja, aktualizējot Jaunpils novada attīstības
programmā noteiktās rīcības un investīciju plānu. Pasākums tiek
veikts, lai aktualizētu/noteiktu konkrētas no iedzīvotāju vajadzībām izrietošas prioritātes infrastruktūras attīstībai.
Ļoti aicinām iesaistīties aptaujā.

To varēs izdarīt, aizpildot papīra formā Jaunpils ND Klientu apkalpošanas centrā, Jaunpils bibliotēkā, Viesatu pagasta pārvaldē un
Viesatu bibliotēkā, kā arī elektroniski pašvaldības mājas lapā.
Aptauja notiks no 12.novembra līdz 3.decembrim.
Jaunpils novada domes
Attīstības nodaļa

Veselības veicināšanas nometne Jaunpilī

Līdzsvara nodarbības uz Slackline lv trenažieriem 22.10. 2019. Jaunpilī

Jaunpils vidusskolas 7.-9. klase no 22.-24.
oktobrim piedalījās Veselības veicināšanas
nometnē
Jaunpils jaunieši veselības veicināšanas
nometnē apguva dažādas zināšanas un
prasmes par veselīgu dzīvesveidu, kā arī
aktīvi nodarbināja gan prātu, gan ķermeni.
Nometnes programmā bija ietvertas dažāda veida nodarbības, viena no interesantākajām- enerģētiskā vingrošana, kopā ar
Andri Fridrihsonu. Nodarbībās kustības
apvienotas ar ķermeņa un prāta apzinātības
praksi -pozitīvai, harmoniskai un radoši
piepildītai ikdienai.
Līdzsvara treniņi jauniešiem notika kopā
Slackline lv treneriem. Kā uzsver treneri,
lielāka nozīme līdzsvara un koordinācijas
vingrojumos ir nevis redzamajiem skeleta
muskuļiem, bet gan rumpja dziļajai muskulatūrai, kas mugurkaulu un iegurni palīdz
noturēt nekustīgu. Jo spēcīgāka dziļā muskulatūra, jo labākam līdzsvaram vajadzētu
būt - dziļā muskulatūra palīdz sagrupēt
ķermeni, noturēt mugurkaulu un iegurni
fiksētā pozīcijā, lai nebūtu rotācijas, svārstības un mēs negāztos.
Kopā ar Ievu Zāgmani jaunieši izzināja

www.jaunpils.lv

dabas un mākslas dziedinošās iespējas, savukārt kopā ar skolotāju Inetu Miķelsoni
un nometnes vadītāju Anitu Hanzeni, spēlēja prāta un āra spēles.
Uztura speciālists jauniešus iepazīstināja
ar vitamīnu un minerālvielu nozīmi uzturā.
Jaunieši iepazināsar vispārīgu informāciju par uztura speciālista profesiju. Ieguva
praktiskas zināšanas par IT pielietojamiem
resursiem saistībā ar uzturu - kur meklēt informāciju, rēķināt kalorijas, sastādīt
ēdienkartes u.tml. Būs arī praktiska veselīgu brokastu gatavošana un degustēšana.
Kopā ar “Papardes zieda” lektoriem jaunieši apguva zināšanas par attiecībām. Kā
palīdzēt veidot draudzīgas attiecības, risināt konfliktus, rosināt aizdomāties par
atbildību attiecību veidošanā. Nodarbībās
tiks izspēlētas dažādas lomu spēles, kurās
jaunieši var uzlabot savas argumentācijas
spējas, prasmes izteikt savas vēlmes un spēt
uzklausīt citus. Tiks diskutēts par tādiem
jautājumiem kā iepazīšanās, konfliktu risināšana, šķiršanās, bailes, cieņa pret otru
cilvēku. Pusaudžu vecumā svarīgi ir veicināt drošu, cieņpilnu un uzticamu attiecību
veidošanu un uzlabot komunikācijas pras-

mes.
Nometnes programmā bija iekļautas nodarbības par atkarībām, ar mērķi mazināt
atkarības raisošu vielu lietošanu jauniešu
vidū. Tika veicināta resursu apzināšana
sevī, lai mazinātu risku kļūt atkarīgam.
Jaunieši ne tikai apguva zināšanas, bet
aktīvi un veselīgi pavadīja laiku, dodoties
pārgājienā uz purva ezera Mellīzeri, devās
aplūkot Ēnavas purvā ražošanas procesu,
kā arī devās pārgājienā uz Lielapsauju ezeru. Pārgājienos bija dažāda veida uzdevumi.
Lai priekpilnas, aktīvas un pozitīvām
emocijām bagātās šīs nometnes dienas dod
enerģiju jauniešiem un pasniedzējiem!
Jaunpils novada domes projekta
Nr.9.2.4.2./16/I/077 “Vesels Jaunpils novadā” pasākums Nr.4.2.1. - veselības veicināšanas nometne Jaunpils vidusskolas 7.-9.
klases skolēniem. Projekts tiek finansēts no
Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: B. Rasa

9

2019. gada

AKTUALITĀTES

novembris

Esi līdzsvarā – šūpojies pa divi!
Jaunpils novada domes finansētajā jauniešu iniciatīvu projektu konkursā tika atbalstīts projekts “Esi līdzsvarā – šūpojies pa
divi!”, kuru realizēja Jaunpils vidusskolas
skolnieks Deivids Riekstiņš. Projekta mērķis - uzlabot un padarīt sakārtotāku Levestes sporta laukumu.
Projekta gaitā Deivids ar citiem jauniešiem biedrībā “7 balles” izveidoja bērniem
balansa šūpoles. Darbs tika ieguldīts arī
veidojot divas kastes, kuras paredzētas, tam
lai Levestes sporta laukumā bumbas un
mantas vairs nemētātos apkārt, bet atrastos
vienā vietā. Kā arī, lai sporta laukums būtu
sakoptāks, tika izveidotas un uzstādītas 2

atkritumu urnas. Vēl tika iegādāts neliels
sporta inventārs.
Deivida realizētā projekta mērķis ir sasniegts! Deividam iegūts ieskats gan projektu rakstīšanā un realizēšanā, gan gūtas
dažas iemaņas kokapstrādē. Varbūt vēl nedaudz pietrūka laiks un pieredze, lai iekļautos sevis uzstādītajos termiņos, bet projekta
komanda ir gandarīta par paveikto. Milzīgs
paldies jāsaka - Jaunpils novada domei
par finansējuma piešķiršanu, biedrībai “7
balles” un Kasparam Brikulim par ieteikumiem, vietas un darba inventāra nodrošināšanu, Agrim Šulcam, Agitai Trokšai, un
jauniešiem – Kristiānai Krīgertei, Demijai
Riekstiņai, Klāvam Sīmanim par iesaistīšanos un palīdzēšanu darbos.
Līga Veinberga

Publicē vadlīnijas sociālās izolācijas mazināšanā
Noslēdzas Erasmus+ projekts “Mazināt
vientulību mācoties” un tiek publicētas
labo piemēru vadlīnijas sociālās izolācijas un vientulības mazināšanā. Vadlīnijas
izstrādātas sadarbībā ar partneriem no
četrām valstīm vadošais partneris Dacorum Community Action (Lielbritānija) un
partneri Frederacja FOSa (Polija); Universidade Senor de Evora (Portugāle ) Jaunpils
novada dome.
Vadlīnijas ietver astoņus piemērus un
ieteikumus mazas kopienas grupas veidošanā. Projekta partneri viesojoties Jaunpils
novadā 2018.gada jūnijā, izvēlējās divus
labās prakses piemērus atbilstoši iepriekš

izstrādātiem kritērijiem. Viena no izvēlētajām aktivitātēm - dabas mākslas pastaiga,
bet otra- ēst gatavošana vieno paaudzes.
Projekta vadošais partneris informē: “Šis
ceļvedis būs interesants ikvienam, kurš
strādā ar vecāka gadagājuma cilvēkiem vai
neaizsargātiem cilvēkiem, kuri ir pakļauti
sociālās izolācijas riskam, vai tiem, kas strādā sabiedrības iesaistīšanās procesā. Tajā ir
idejas, ko var veikt ar mazām izmaksām,
viegli pielāgojot un ir pierādītas kā veiksmīgas.”
Vadlīnijas un ieteikumi tuvākajā laikā
būs pieejami arī latviešu valodā.
Vairāk informācija par projektu atrodama:
http://jaunpils.lv/combating.php;
Facebook lapā: Combat-Loneliness-

Through-Learning;
Youtube.com Combat loneliness through
learning

Pensionāru Biedrībā „Jaunpils”...
• 22. novembrī plkst. 17:00 Smārdes seniori ielūdz uz pasākumu Šlokenbekas kultūras namā. Braucam ar autobusu. Pieteikties līdz
16. novembrim.
• 27. novembrī plkst.11:00 pensionāru telpās koordinatoru sapulce.
• 12. decembrī plkst.18:00 pils kamīna zālē piedalīsimies „Darām paši”projektu noslēguma pasākumā.
• 18. decembrī plkst. 11:00 pensionāru telpās koordinatoru sapulce.
• 27. decembrī plkst. 16:00 Auces seniori aicina kopā aizvadīt Ziemassvētkus Auces kultūras centrā. Pieteikties līdz 24. decembrim.
Informāciju sagatavoja
Austra Sipeniece
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PASĀKUMU PLĀNS

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

PASĀKUMI

Laiks

Apraksts

15.11 14.00

Dārzkopju cildināšanas diena
Lipsku ģimenes pieredze garšaugu un dārzeņu garšvielu pulveru gatavošanā, zīmols
“Absolūts ēd”
Bezmaksas

Jaunpils muzeja izstāžu
zāle

16.11. 18.00

Latvijas 101. gadadienas pasākums
Novada domes priekšsēdētājs Ligitas Ginteres svētku uzruna, Domes apbalvojumu
pasniegšana, koncerts.
Pasākumu vadīs Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks.

Jaunpils pils
Lielā zāle

16.11 21.00

Valsts svētku balle ar grupu “Es un Viņš”
Ieejas maksa 5.00 EUR. Balles laikā darbosies krodziņš

Jaunpils pils
Lielā zāle

18.11. 13:00

Latvijas proklamēšanas gada diena, koncerts

Viesatu kultūras nams

23.11.

Svecīšu vakars. Rāvu kapi 14.30, Vēžu kapi 16.00

Viesatu pagastā

24.11.

Svecīšu vakars Vītiņu kapi. 14.00, Lauku kapi 15.30, Meža kapi 17.00

Jaunpils pagastā

24.11. 15:30

Filma “Dvēseļu putenis”

Jaunpils pils Lielā zāle

29.11.
10:00-12:00

Jaunpils novada Lūgšanu brokastis Reģistrācija no plkst. 09:30
Sarunas no plkst. 12:00-13:00 Ieeja ar ielūgumu

Jaunpils pils
Lielā zāle

29.11. 19:00

Mūzikas vakars krogā. saksofonists Madars Breide

Jaunpils krogs

30.11

Jaunpils un Viesatu pašdarbnieku balle

Jaunpils pils Lielā zāle

Laiks

Apraksts

IZSTĀDES

Vieta

Vieta

JAUNĀS
01.11. – 31.12.

Jura Neimaņa Ex libris izstāde

Jaunpils bibliotēka

08.11.-21.11.

Atceramies Lāčplēšus. Vēsturiska izstāde par Brīvības cīņu cīnītājiem Jaunpilī

Jaunpils muzeja Ekspozīciju zāle*

11.11.-31.12.

Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde

Jaunpils muzeja Izstāžu zāle*

18.11.- 20.12

Fotoizstāde “ Fotogrāfija stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību”

Viesatu kultūras nama Mazā zāle

20.09.11.11.

Aijas Princes gleznu izstāde “Veltījums Dzejniekam”

TURPINĀS
Jaunpils muzejs
Izstāžu zāle*

18.11. 20.12.
Izraēlas vēstniecības Latvijā ceļojošā. Izstāde “Skati un baudi”
Jaunpils muzejs Izstāžu zāle*
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS

Laiks

Apraksts

Vieta

15.11., 22.11., 29.11.
12:00 -17:00

Keramikas nodarbība
Dalības maksa

Jaunpils
Amatu māja

10.11 un 24.11.
10:00-14:00 /
14:00-16:00

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem
Pasniedzēja Aija Prince
Dalības maksa

Jaunpils bibliotēka

26.11.

Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” nodarbības

Jaunpils bibliotēka
turpinājums 12.lpp.

www.jaunpils.lv
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turpinājums no 11.lpp.

27.11.
18:00-20:00

Neirografika. Lotos - risināsim problēmu vai jautājumu. Diāna Baumane, pirtniece,
neirografikas speciāliste, dzimtas pētniece. Dalības maksa: 10,- eiro

“Rats”

20.11.

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

Strutele, Saule,
Leveste, Jurģi

24.11. 11:00

Adīšanas nodarbība “Citādas zeķes” Baiba Pilāne

Jaunpils Amatu māja

04.12.
18:00-20:00

Algoritms - šķēršļu noņemšana - Mana veselība.
Diāna Baumane, pirtniece, neirografikas speciāliste, dzimtas pētniece
Dalības maksa: 10,-eiro

“Rats”

11.12. 18:00-20:00

Lietus - Mana izaugsme - Resursi un to izmantošana.
“Rats”
Diāna Baumane, pirtniece, neirografikas speciāliste, dzimtas pētniece
Dalības maksa: 10,- eiro
Neirografika ir pavisam jauna metode, kas palīdz ielūkoties sevī un ieraudzīt
risinājumus emocionāliem sastrēgumiem, pārvarēt šķēršļus ceļā uz sevis iepazīšanu.
2015. gadā to izveidojis krievu psihologs Pāvels Piskarevs. Viņš apgalvo, ka viss
dabā sastāv no līnijām un apļiem, tāpēc šie divi elementi dominē neirografiskajos
zīmējumos. Nosaukums neirografika ir veidots no divu vārdu salikuma (neiro no
vārda neirons – nervu šūna, grafika – zīmējums), un parasti to tulko kā smadzeņu
zīmējumu.

3. janvārī - Jaungada karnevāls “Maģiskais 2020”

2020. gada 3. janvārī plkst. 21:00 Jaunpils
pilī maģijas ietekmi jutīs katrā telpā, pat
karnevāla norises laiks un datums ir maģiski pārtapis uz piektdienas vakaru, lai viesi
varētu baudīt pils maģisko noskaņu līdz rīta
agrumam.
Pils lielajā zālē dejas virpulī viesus ievedīs
grupas “VIA Sienāži” un “Stradivari”.
Muzejā būs apskatāma izstāde, kur gaismas ietekmē notiek pārvērtības. Nākotni
varēs zīlēt gan zvaigznēs ar astrologa palīdzību, gan pārbaudīt maģiskā cipara 2020
ietekmi uz ikkatra plāniem ar numerologa
starpniecību. Viesi varēs baudīt seju ap-
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gleznošanu, maģisko foto stūri un nākotnes
pareģojumus. Krāšņākās un maģiskākās
maskas tiks apbalvotas. Izsalkumu un slāpes varēs veldzēt gan bāros, gan pils krogā.
Ieejas biļešu cenas maskām - 7.00 EUR,
bez maskām - 10.00 EUR, VIP biļete (rezervēta vieta pie galdiņa ar uzkodām) - 30.00
EUR. Par masku tiks uzskatīts kopējais tēls
(tērps + ksesuāri).
Iegādāties biļetes iepriekšpārdošanā va-

rēs Biļešu servisa tirdzniecības vietās un
Jaunpils pilī, VIP biļetes TIKAI Jaunpils
pilī, sazinoties pa telefonu +371 26101458
vai rakstot e-pastu: info@jaunpilspils.lv.
Vairāk informācijas par pasākuma programmu un biļešu iegādes iespējām var
uzzināt zvanot pa tālruni +371 26101458,
bet viesnīcas numuru rezervēt pa tel. +371
29442539.
Pasākumā tiks fotografēts/ filmēts un iegūtie dati publiskoti.
Kristīne Liepiņa
p/a direktore

www.jaunpils.lv
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AKTUALITĀTES

Bezmaksas būvgružu nodošana poligonā “Janvāri”
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” no 2019.
gada 1. novembra līdz 31. decembrim poligonā “Janvāri” (Laidzes
pagasts, Talsu novads) piedāvā iespēju bez maksas nodot tīrus būvgružus (bez piemaisījumiem).
Nodot var šādus būvgružu veidus:
• gāzbetonu;
• ķieģeļus;
• asfalta betonu

Jaunpils muzeja īsziņas oktobrī
Oktobris ir skaistais gadalaiks, kad Latvijā un Jaunpilī rudens
spēlējas un priecē cilvēkus ar savu krāsu bagātību. Lai muzeja ārzemju viesiem muzeja apmeklējums būtu saprotamāks un pieejamāks informatīvajā ziņā, veikti vēsturisko izstāžu tekstu tulkojumi
Bruņinieku pagrabiņā krievu, angļu un vācu valodās. Savukārt,
lai pilnveidotu savas prasmes un redzesloku, muzeja darbinieces
apmeklējušas izglītojošus seminārus. Seminārā Garamantas par
Jaunpils apkārtnes folkloras materiāliem digitālajā vidē iepazīstināja Elvīra Žvarte un Elīna Gailīte. Kurzemes reģiona muzeja
darbinieki tikās seminārā Saldū par krājuma darba aktualitātēm
un pārvaldību.

Veltījums Dzejniekam
17. oktobra pēcpusdienā Jaunpils muzeja izstāžu zālē pulcējās
dažāda vecuma dzejas, mākslas un mūzikas cienītāji, lai piedalītos
pasākumā “Veltījums Dzejniekam”. Bet visa sākums ir mākslinieces Aijas Princes gleznu izstāde ar tādu pašu nosaukumu, kas jau
vairāk par mēnesi priecē izstāžu zāles apmeklētājus. Izstādē redzamie darbi tapuši, lasot lieliskā latviešu dzejnieka O. Vācieša dzeju.
Dabas krāsu pasaule ir tā, kas apbur gleznotāju, izraisa apbrīnu
un rada iespēju gremdēties savās pārdomās. Vienā no gleznām iemūžināts arī vēsturiskais Ojāra Vācieša nams. Apsveikuma vārdus
māksliniecei sacīja Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita
Gintere un pasākuma viesi. Patīkams pārsteigums bija aktrises un
teātra pedagoģes Ārijas Stūrnieces emocionāli izpildīta O. Vācieša
dzeja. Mākslinieces izpildījumam noslēgumā pievienojās visi dalībnieki kopīgā dzejoļa skaitīšanā “Varat raudāt, varat smiet, Man ir
zirgs, kas naktī dzied”. Pasākumu muzikāli bagātināja Patrīcija Andersone un Ketija Keita Krastiņa. Pasākuma organizatores Jaunpils
muzeja un bibliotēkas darbinieces bija izveidojušas dzejas grāmatu
apmaiņas punktu, kā arī dzejnieka O. Vācieša literārā mantojuma
izstādi. Pasākuma noslēgumā, tā dalībnieki, baudīja lielisko dzejiski māksliniecisko kliņģeri. Paldies visiem pasākuma viesiem,
dalībniekiem par kopā pavadīto pēcpusdienu. It īpašs prieks par
atsaucīgajiem Jaunpils vidusskolas 7., 9.a un 9.b klases audzēkņiem
un skolotājām M. Grīnfeldi, I. Inkinu, G. Ķirsoni un D. Adiņu.

www.jaunpils.lv

Būtiski:
• bez maksas tiks pieņemti tikai tīri būvgruži (bez piemaisījumiem);
• ja ievestajos būvgružos tiks konstatēts piemaisījums, par to tiks
piemērota pilna nodošanas maksa – 71,44 EUR/t (bez PVN)
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties ar uzņēmumu, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju
Tālr.nr.: +371 63123306
E-pasts: info@piejuraatkritumi.lv

Skati un baudi

26. oktobrī Leģendu nakts ietvaros Jaunpils muzejā tika atklāta Izraēlas vēstniecības Latvijā ceļojošā izstāde “Skati un baudi”.
Dīvains būtu jautājums, kāpēc cilvēki ēd. Tomēr ir vērts tajā iedziļināties, lai izprastu ebreju attieksmi pret vienu no galvenajām
ikdienas nepieciešamībām – ēšanu. Vieniem tā palīdz uzturēt dzīvības spēku, līdz ar to ēšanu iegūst fizisko jēgu, citiem – sniedz
baudu pats process, piešķirot ēšanai estētisko jēgu. Ebreju tradīcijās ir sastopama arī trešā maltītes ieturēšanas jēga – garīgā, kura
laikam savas nozīmības dēļ būtu ierindojama pirmajā vietā. Pareizi
gatavota ēdiena uzņemšana ir rituāls, kas padara ēdienu dvēselisku, nesošu cilvēkiem pilnību un tīrību. Ar trīs kārtu ebreju ēdienu
sagatavošanas ēdienu receptēm iepazīstināja muzeja darbiniece
Zinta Arika. No auksto uzkodu klāsta raksturīgs ebreju ēdiens ir
“Mājas foršmaks”, kura nosaukuma tulkojums no vācu valodas nozīmē – prieks, gaidas. Arī izstādes apmeklētājiem bija iespējams
baudīt pils krodziņa saimnieču sagatavoto ēdienu.
Spēja sajust garšu un to izbaudīt ir īpaša dāvana – ne velti apgalvo, ka mīlestība “iet” caur vēderu. Nav patiesākas mīlestības, kā
mīlestība pret ēdienu, ir teicis slavenais rakstnieks un dramaturgs
Džordžs Bernards Šovs. Mēs nākam pie Jums ar mīlestību un vēlējumu “SKATI UN BAUDI”, vēstī vēstniecības sagatavotie izstādes ievadvārdi. Izraēlas vēstniecība Latvijā sagatavojusi krāsainu
ceļojošo izstādi, kuru veido iecienītu izraēliešu ēdienu fotogrāfijas
fotogrāfa Harija Pelles izpildījumā. Fotogrāfs Harijs Pelle ir vairāku
personālizstāžu autors, līdzdarbojies fotoklubos “Rīga”, “ŖVR” un
“Pilsētas fotoklubu” biedrs. Līdztekus izstādēm Latvijā, H. Pelles
darbi izstādīti izstādēs – konkursos Brazīlijā, Dānijā, Dienvidslāvijā, Francijā, Horvātijā, Igaunijā, Indijā, Itālijā, Izraēlā, Kiprā, Lietuvā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā un Spānijā. Harijs Pelle
strādā vairākos žanros – fotografē gan portretus un ainavas, gan
sadzīviskās norises un kluso dabu. Izstādi lieliski papildina informatīvie materiāli par izraēliešu kulinārajām tradīcijām. Aicinām
ikvienu skatīt un baudīt šo izstādi, kas izstādīta pils vēsturiskajā
ēdamtelpā.
Informāciju sagatavoja muzeja darbinieces
Ligija Rutka, Zinta Arika
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Spēle “Radīts Jaunpils novadā” Zem katras etiķetes slēpjas patiess stāsts
19. oktobrī veiksmīgi aizvadīta piedzīvojumu orientēšanās spēle “Radīts Jaunpils novadā” Zem katras etiķetes slēpjas patiess stāsts, iepazīstinot cilvēkus ar vietējiem uzņēmumiem, amatniekiem, mājražotājiem, kultūrvēsturisko
mantojumu, interesantā un aktīvā veidā parādot Jaunpils
novada ļaužu sniegtās atpūtas iespējas un atklājot novada
dabas skaistumu. Kopumā Jaunpilī pulcējās piecpadsmit
komandas kuru sastāvā bija cilvēki ne tikai no Jaunpils, bet
arī no Rīgas, Madonas, Auces, Saldus, Tukuma, Talsiem un
citām Latvijas vietām.
Projektu realizējusi biedrība Radīts Jaunpils novadā, Darām paši 2019 ietvaros. Paldies Jaunpils novada domei un
visiem atsaucīgajiem Jaunpils novadniekiem!
Biedrības Radīts Jaunpils novadā vadītāja
Silva Zāgmane

PATEICĪBA
Vismīļākā pateicība Ginta ģimenei
un Ivaram par atbalstu šajā grūtajā
brīdī. Sirsnīgs paldies mācītājam
Saulītem, visiem radiem, draugiem un
kaimiņiem, kuri bija kopā ar mani un
manu ģimeni Gunāru Blūmu
aizsaulē pavadot.
Ar patiesu cieņu
Vaira Rubīna

Oktobrī novadā dzimusi
viena meitenīte,
sveicam vecākus!

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

Jaunpils novada dome
nozīmīgās jubilejās
sveic novembra gaviļniekus!

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).

Dārzā novīst zieds pēc zieda,
Cilvēks aiziet viņiem līdz.
Un bezgala skumjš un vientuļš
Kādā mājā atnāk rīts.
(N. Dzirkale)

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem, no
Gunāra Blūma, Staņislava Gailiša, Anatolija Rodigina,
Igora Sivicka atvadoties.

No sirds jūtam līdzi Staņislava Gailiša un
Gunāra Blūma ģimenēm,
viņus mūžībā aizvadot.
Jaunpils ev. lut.draudze un mācītājs.

“Es esmu augšāmcelšanās un
dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja
tas mirs...”(Jāņa ev.11:25)
Klusums,
Tevis vairs nav.
Tikai atmiņas,
Kas aizkustina dvēseli,
Vārdi, kas nepateikti,-skan.
(A. Gļauda)

Izsakām līdzjūtību skolotājai
Dainai, dēlu zaudējot.
2001./2002.m.g. 4.b klase

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 13.11.2019. Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180957, 20204694, e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.
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