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Ieskats Jaunpils novada Dārza svētkos 2019

Foto: Dzidra Krastiņa

Par Bebru ielas pirtiņas iespējām stāsta Silva Zāgmane

Dalībniekus sagaida „Pakaviņu” māju saimniece Audrone Baumane

Normundas Šternbergas dārzā pie “Tālavām”

„Vanadzēnu” mājas plašais dārzs

„Dzērvju” mājas dārzā

„Graudiņu” mājas saimniece Anete Krūmiņa izrāda ābeļdārzu
turpinājums 2.lpp.

www.jaunpils.lv
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turpinājums no 1.lpp.

„Rūšos” saimniece cienā ar pašceptiem pīrāgiem

„Kārkliņos” baudījām ne tikai dārzu, bet arī fantastisku klasiskās mūzikas koncertu

Skolas sirdspuksti ir skolēni, bet skolas stiprums-skolotāji
Sirsnīgi sveicam skolēnus, skolotājus un
skolas darbiniekus, kā arī audzēkņu vecākus jaunajā mācību gadā!
Lai jaunais mācību gads ir radošām idejām, panākumiem un priekpilniem mirkļiem bagāts!
Jaunajā mācību gadā Jaunpils vidusskola
bērniem un jauniešiem piedāvā piedalīties
dažādos interešu izglītības pulciņos.
2019./2020. mācību gada piedāvājums
1. Skatuves runas pulciņš, vadītāja Tamāra Juzupa
2.   1. -2. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
3.   3.-4. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņ
4.   5.-6. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
5.   7.-12.klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
6.   Aerobikas pulciņš, vadītāja Irēna
Martuzāne
7.   1.-4. klašu koris, vadītāja Mārīte Kabaka
8.   5.-9. klašu koris, vadītāja Mārīte Kabaka
9.   Autoekspluatācija 10.-12.klasei, vadītājs Jānis Meiris
10.   Pulciņš ”Čaklās rokas”, vadītāja Aurika Bogataja
11.   Koriģējošā vingrošanas, vadītājs
Andris Fridrihsons
12.   Mazpulki, vadītāja Līga Bierande
13.   Žurnālistikas pulciņš 5.-12.klasei,
vadītāja Gundega Ķirsone
14.   Jauniešu pašizaugsmes programma “Award” 7.-12.klasei, vadītāja   Anita
Marčinkus
15.   Teātra pulciņš 5.-12.klasēm, vadītāja Gunita Freimane
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1. klases audzēkņi un audzinātāja Tamāra Juzupa saņem sveicienus no 12. klases skolēniem. Zinību dienā
02.09.2019. Jaunpils vidusskolā

16.   Pulciņš “Pētnieki - grāmatnieki”,
vadītāja Andra Bīlava
17.   Jaunsargi, vadītājs Andris Pērkons
Šajā mācību gadā ar Jaunpils vidusskolas
atbalsta biedrības gādību 5.,6. un 7. klašu skolēniem ir lieliska iespēja piedalīties
sporta deju nodarbībās , apgūstot Lēnā valša, Ča-ča-ča, kvikstepa un džaiva dejas profesionāla sporta deju skolotāja Aleksandra
Aļošina vadībā.
Biedrība realizē projektu, piesaistot
ELFLA fonda finansējumu.
Skolēniem ārpus skolas ir iespēja darboties dažādos pulciņos un nodarbībās

ne vien vidusskolā, bet arī ārpus skolasJaunpils sporta namā, futbola klubā “Jaunpils”, Jaunpils “Rats” nodarbībās, Jaunpils
Amatu mājas nodarbībās, Jaunpils kultūras
namā, bibliotēkā, Viesatu kultūras namā un
bibliotekā. Kā arī darboties Jaunpils jauniešu aktivitātēs un projektos.
Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!
Aicinām skolēnus un vecākus sekot līdzi
aktuālākajai informācijai Jaunpils novada
mājas lapā www.jaunpils.lv, jaunpils vidusskolas mājas lapā www.jaunpvsk.lv kā arī
iestāžu sociālo tīklu publikācijās.
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja
Foto:B. Rasa
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Jaunpils vidusskolas 9.a klases komanda piedalījās
Tiesībsarga izsludinātajā konkursā
Jaunpils vidusskolas 9.a klases komanda
piedalījās Tiesībsarga izsludinātajā konkursā “Esi radošs - # Radi Likumu!” – pārveidot Bērnu tiesību aizsardzības likumu jauniešiem draudzīgā valodā.
Komanda “Visdari”, komandas kapteine – skolotāja Dace Adiņa, komandā: Agneta Anuškova, Tīna Birģele, Beāte Bīlava,
Sindijs Burtkevičs, Jānis Dzeniņš, Kitija
Dravniece, Andrejs Ezeriņš, Rūta Jansone,
Emīlija Krīgerte, Roberts Krūmiņš, Artūrs
Ēvalds Labsvārds, Karlīna Leimane, Aleksandra Mertena, Armands Morozs, Sintija
Mozga, Ralfs Rozenbergs, Klāvs Sīmanis,
Kerija Zute
6.septembrī notika Bērnu tiesību aizsardzības likumu jauniešiem draudzīgā valodā
atklāšanas pasākums. Lai labāk izprastu
Bērnu tiesību aizsardzības likumā iekļautos
principus, pasākumā bija četras meistarklases – darbstacijas, kurās jaunieši apguva
dzīvei noderīgas prasmes, ko vadīja Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neat-

9.a klase Bērnu tiesību aizsardzības likuma jauniešiem draudzīgā valodā atklāšanas pasākumā 06.09.2019.

liekamās medicīniskās palīdzības dienesta,
Sadales tīkla pārstāvji un Rimi Gardēdes.
Tiesībsargs uzskata, ka dalība šādos konkursos palīdz jauniešiem vairot ne vien

savas zināšanas un izpratni par savām tiesībām, bet arī izpaust savus talantus un
parādīt to, kas viņiem ir svarīgs un aktuāls.
Paldies skolotājai un skolēniem!

Jaunpils jaunieši piedalās projektā par uzņēmējdarbību

No 20. līdz 22. augustam Engurē norisinājās nometne Jaunpils jauniešiem ,,Jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības
sistēmas uzlabošana Jaunpils novadā’’.
Projekta mērķis bija veicināt Jaunpils
novada jauniešu politikas attīstības programmas 2019.-2022. 5.prioritātes „Jauniešu
nodarbinātība, uzņēmīgus” īstenošanu.
Projekta tiešā mērķauditorija ir Jaunpils
novada jaunieši, kuri jau šobrīd ir izrādījuši interesi par iesaisti nodarbinātības un
uzņēmējdarbības attīstību veicinošos pasākumos. Projekta rezultātā jaunieši iesaistīti
3 dienu iesaistes pasākumā, kurā jaunieši
saņēma apmācības, kuras vadīja Inese Šu-

Domes sēdes lēmumi

Domes sēdes Nr.9. lēmums
2019.gada 14.augustā notika Jaunpils
novada domes ārkārtas sēde, kurā izskatīja jautājumu “Par Jūrmalas pilsētas domei
piederošu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” kapitāla daļu
pirmpirkuma tiesību izmantošanu”. Dome
sēdē nolēma atteikties izmantot pirmpirkuma tiesības uz Jūrmalas pilsētas domes

www.jaunpils.lv

bēvica ar savu komandu un informāciju par
jauniešu iespējām uzņēmējdarbībā, nodarbinātībā, kā arī paši piedalījās ieteikumu izstrādē Jaunpils novada domei, kas veicinās
gan Jaunpils novada domes jauniešu politikas programmas īstenošanu, gan projekta,
gan valsts programmas mērķu sasniegšanu.
Projekta ietvaros tiks izstrādāti priekšlikumi un ieteikumi „Jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības sistēmas uzlabošanai Jaunpils novadā. Veicinot Jaunpils
novada jaunatnes politikā noteiktās prioritātes īstenošanas attīstību, tiks sniegts
ieguldījumu gan projekta konkursa mērķī
– izstrādāt ilgtermiņa risinājumu darbam
ar jaunatni, gan īstenota valsts programmā
noteiktā prioritāte „Jauniešu uzņēmīgums,
nodarbinātība”.
Projekta ilgums 6 mēneši, 08.07.2019.

-22.12.2019. Projekta finansējums 3499,80
EUR.
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 1.Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās.1.2. Atbalsts jaunatnes politikas
īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā
līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas
plānošanas dokumentiem.
Izsakām pateicību aktīvajiem jauniešiem,
viņu vecākiem un Inesei Šubēvicai ar komandu!
Lai labas sekmes mācībās, radošas idejas
un priecīgu jauno mācību gadu!
Jaunatnes speciāliste
Ilze Jansone -Peipiņa

parodamajām SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” kapitāla
daļām.
Domes sēdes Nr.10.

P.Baranovskis ziņo par padarītajiem darbiem augustā:
1. Augustā tika greiderēti pašvaldības
grants autoceļi. Ceļu greiderēšanai izmantots pakalpojuma sniedzējs. Uz pašvaldības
noslogotākajiem autoceļiem veikta virsmas
apstrāde. Pabeigti darbi grants ceļu pārbūvei.
turpinājums 4.lpp.
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2. Labiekārtošanas nodaļā vasaras brīvlaikā nodarbināti skolēni un personas,
kuras izcieš viņām iemēroto piespiedu
darbu sodu. Darbinieki veic ikdienas darbus- pļauj zāli, rūpejas par kārtību un tīrību
Jaunpilī.
3. Skola ir sagatavota jaunajam mācību
gadam.
4.Jaunpils pils noslēgusi līgumu ar uzņēmumu, kas uzstādīs apkures kaltu.
5. Augustā aizvadīti ikgadējie Viduslaiku
svētki.
2019.gada 29.augustā izskatītie jautāju-

mi:
Apstiprināts lēmums “Par 2019./2020.
gada sezonas apkures tarifu izskatīšanu”.
2019./2020.gada sezonā apkures tarifs samazinājies.
Apstiprināts lēmums “Par nomas līguma
pagarināšanu ar IK “Niedres O””.
Apstiprināts lēmums “Par priekšsēdētājas L.Ginteres deleģēšanu darbam Eiropas
Reģionu komitejā”.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem
Nr. 8/2019, 2013.gada 27. marta Saistošajos
noteikumos Nr.4 “Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā””.

septembris

Apstiprināts lēmums “Par zemes vienības „Jaunpils vidusskola” sadali, jauna īpašuma izveidošanu”.
Apstiprināts lēmums “ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
„Spriņģu Strautiņi” zemes vienības sadalei”.
Apstiprināts lēmums “Par grāmatas “Sava
ceļa gājējs Matīss Siliņš” cenas noteikšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem
Nr.9/2019 2019. gada 30.maija Saistošajos
noteikumos Nr.6 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””

Saistošie noteikumi Nr.3/2019

Par Jaunpils novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo
neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2018.gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jaunpils novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru
atsevišķiem zemesgabalu veidiem.
2. Neapbūvēta zemesgabala, kas ir starpgabals vai neapbūvēts zemesgabals, kas nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek
iznomāts tikai pieguļošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic
saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības
atbalsts, nomas maksa tiek noteikta 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.
3. Neapbūvēta zemesgabala, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas
republikas lauku apvidos” 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa tiek noteikta
1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro gadā par katru zemesgabalu.
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 350), un ar to spēkā stāšanos atzīti par spēku zaudējušiem Ministru
kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – Noteikumi
Nr. 735).
Noteikumu Nr. 350 139. punkts nosaka, ka pašvaldības izvērtē saskaņā ar Noteikumu Nr. 735 18. punktu izdotos pašvaldību
saistošos noteikumus un, ja nepieciešams, izdod jaunus saistošos noteikumus.
Noteikumu Nr. 350 31. punkts nosaka tiesības pašvaldībai savos saistošajos noteikumos noteikt lielāku nomas maksu par
pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3. apakšpunktā.

2. Īss projekta satura Ar saistošajiem noteikumiem paredzēti divi gadījumi, kādos pašvaldība par tai piederošajiem vai piekrītošajiem
izklāsts
neapbūvētajiem zemesgabaliem nosaka lielāku nomas maksu, nekā tas noteikts Ministru kabineta noteikumu 30.1. un 30.2.
apakšpunktā, un tas ir:
1) Neapbūvēta zemesgabala, kas ir starpgabals vai neapbūvēts zemesgabals, kas nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai
un tiek iznomāts tikai pieguļošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā
zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam
kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa tiek noteikta 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā;
2) Neapbūvēta zemesgabala, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes
reformu Latvijas republikas lauku apvidos” 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic
saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā
komercdarbības atbalsts, nomas maksa tiek noteikta 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7 euro
gadā par katru zemesgabalu.
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3. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

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

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras veic Jaunpils novada pašvaldības administrācija.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

APSTIPRINĀTS
Ar Jaunpils novada Domes 2019.gada 29.augustā sēdes Nr.10 lēmumu Nr.104

Saistošie noteikumi Nr.8/2019

”Par grozījumiem 2013. gada 27. marta Saistošajos noteikumos
Nr. 4 „Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu pirmās daļas 1.,2.,4.,7.,8.,9.,punktiem

Izdarīt Jaunpils novada Domes 2013.gada 27. marta Saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā ” šādus
grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 30.punktu šādā redakcijā:
„Nodevu par tirdzniecības vietu izmantošanu publiskās vietās Jaunpils novadā ir tiesīgas iekasēt arī nodokļu administrators, pašvaldības policists, grāmatvedis un pagasta pārvaldes vadītājs.
Tirdzniecības dalībnieks

Jaunpils novadā
Likme par vienu
tirdzniecības vietu
diennaktī(euro)

Likme par vienu
tirdzniecības vietu
mēnesī (euro)

Likme par vienu tirdzniecības vietu gadatirgū
(par vienu reizi, euro)

2,50

7,00

5,00

ar nepārtikas precēm

5,50

14,00

8,00

ar pārtikas precēm

4,00

14,00

8,00

ar alkoholiskajiem dzērieniem (tajā skaitā ar alu un karstvīnu)

21,00

----

25,00

ar tabakas izstrādājumiem

14,00

----

25,00

Fiziskās personas par tirdzniecību ar pašaudzētu un pašizgatavotu
produkciju
Fiziskās un juridiskās personas par tirdzniecību:

ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem no pārvietojamā
mazumtirdzniecības punkta

25,00

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi Nr.8/2019 ”Par grozījumiem 2013. gada 27. marta Saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā”” nepieciešami, lai aktualizētu tirdzniecības vietu maksu fiziskām un juridiskām personām Jaunpils
novada administratīvajā teritorijā.

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
2. Īss projekta satura
izklāsts
pirmās daļas 3.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu pirmās daļas 1.,2.,4.,7.,8.,9.,punktiem.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – aktualizēt tirdzniecības vietu maksu fiziskām un juridiskām personām Jaunpils
novada administratīvajā teritorijā.

turpinājums 6.lpp.
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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

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz visām personām, kas saņem pašvaldības atļaujas tirdzniecībai
Jaunpils novada administratīvajā teritorijā.
Saistošo noteikumu būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības administratīvajā teritorijā netiek paredzēta.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

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.

Ievērībai! Aicinām izvirzīt kandidātus
Jaunpils novada domes apbalvojumam!

Sakarā ar Latvijas Republikas 101. gadadienu, saskaņā ar Nolikumu Nr.6 “Par
Jaunpils novada domes apbalvojumiem”
(publicēts laikrakstā “Jaunpils vēstis”, 2014.
gada septembra numurā – pieejams mājas
lapā www.jaunpils.lv)
Jaunpils novada dome lūdz līdz š.g.
11.oktobrim iesniegt pieteikumus apbalvojumu piešķiršanai.
Pretendentus apbalvojumam izvirza Domes priekšsēdētāja, izpilddirektors, pašvaldības domes deputāti, pašvaldības komitejas, pašvaldības iestāžu vadītāji, juridiskās
personas un biedrības, kuru juridiskā vai
pastāvīgās darbības vietas adrese ir Jaunpils
novads, kā arī fizisku personu grupa (ne
mazāk kā 10 (desmit) Jaunpils novadā deklarētas personas).
Pieteikumā par apbalvojuma piešķiršanu jānorāda šāda informācija:
1. Informācija par kandidātu:

- fiziska persona: vārds, uzvārds, darbavieta un ieņemamais amats vai citas ziņas,
kas identificē šo personu;
- ģimene: ģimenes locekļu vārdi, uzvārdi,
adrese;
- juridiska persona: nosaukums, adrese,
vadītāja vārds, uzvārds;
- kolektīvs vai biedrība: nosaukums, adrese, vadītāja vārds, uzvārds.
2. Apraksts – motivēts pamatojums apbalvošanai;
3. Informācija par kandidāta pieteicēju/
iem.
Apbalvojumus piešķir par:
- augstiem un ilggadīgiem sasniegumiem
un ieguldījumiem izglītībā, kultūrā, sportā,
veselības aizsardzībā, labdarībā, sociālajā, sabiedriskajā un saimnieciskajā darbā
u.tml.;
- pozitīva novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu valsts un starp-

Pumpurs projekts Jaunpils vidusskolā
Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta
mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros Jaunpils novada dome 2019.gada 8.janvārī ar Izglītības
kvalitātes valsts dienestu ir noslēgusi sadarbības par sadarbību Eiropas Sociālā fonda
projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” (projekta
Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā un realizē-
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šanā. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada
31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu
un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus piecu Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem no 5.
līdz 12.klasei.
Jaunpils vidusskola 2018./2019.gada 2.semestrī uzsāka dalību Eiropas sociālā fonda projekta nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts

tautiskā mērogā;
- nozīmīgu finansiālu un praktisku atbalstu novada attīstībā un sabiedriskajā dzīvē;
- varonīgu rīcību ekstremālās situācijās,
glābjot līdzpilsoņu dzīvības vai lielas materiālās vērtības;
- sasniegumiem attiecīgā nozarē;
- priekšzīmīgu un profesionālu amata
pienākumu veikšanu;
- aktivitāti sabiedriskajā dzīvē.
Pieteikumus iesniedz personīgi Jaunpils
novada domes Vienotajā Klientu apkalpošanas centrā, sūta pa pastu, adresējot, Jaunpils novada domei, “Ērģelniekos”, Jaunpils
pagastā, Jaunpils novadā, LV-3145 vai,
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu,
sūta uz e-pastu dome@jaunpils.lv.
Par attiecīgo apbalvojuma veidu lemj
Jaunpils novada dome, pamatojoties uz
pieteikumu un Nolikumu Nr.6 “Par Jaunpils novada domes apbalvojumiem”.

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Šī semestra laikā projektā iesaistījās 4 skolotājas, kuras sastādīja 13 individuālos atbalsta plānus saviem audzēkņiem.
Tika sniegtas papildus konsultācijas angļu
valodā un latviešu valodā. Kopumā skolotājas individuālo atbalsta plānu sagatavošanā, uzraudzīšanā un konsultāciju sniegšanā pavadīja 198 darba stundas. Papildus
ēdienreizes (brokastis un/vai launags) tika
nodrošinātas 6 audzēkņiem.
Projekta laikā piesaistītais un izlietotais finansējums no Eiropas sociālā fonda
2018./2019.gada otrā semestra laikā bija
1914,52 EUR.

www.jaunpils.lv
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Jaunpils vidusskola ir nolēmusi dalību
projektā turpināt arī 2019./2020.mācību
gadā.
Projekta mērķis ir savlaicīgi pamanīt
priekšlaicīgas mācību pamešanas pazīmes
un, sniedzot konsultatīvu atbalstu ne tikai
mācību priekšmetos, bet arī veidojot dialogu starp skolēnu un skolotāju, mazināt
risku, ka skolēns varētu pārtraukt mācības.

Projekta ietvaros skolotājs strādā ar skolēnu, kuram nepieciešams atbalsts, individuāli. Tā laikā iespējams palīdzēt skolēniem
arī ar citiem instrumentiem – papildus
ēdienreižu nodrošināšanu un individuālās
lietošanas līdzekļu iegādi. Īstenojot šos atbalsta pasākumus tiek radīta atbalstošāka
macību vide un veicināta skolēna motivācija ne tikai turpināt mācības, bet arī macīties

labāk un, uzlabojot sekmes, tiek veicināta
viņu pašpārliecinātība par sevi un saviem
spēkiem.

Attīstības nodaļas projektu vadītāja
Elva Vaivare

Jaunpilī notiek Latvijas
Pašvaldības savienības valdes sēde

3. septembrī Jaunpilī notika Latvijas Pašvaldības savienības valdes sēde. Pēc darba sesijas tika apmeklēta a/s “Jaunpils pienotava”,
tiekoties ar tās direktoru Viesturu Krilovu, kā arī iepazītas Jaunpils alus tapšanas tradīcijas un process, tiekoties ar uzņēmēju Agri
Smelteri.
Foto: B. Rasa

LPS valdes sēdes dalībnieki tiekoties ar a/s “Jaunpils pienotava” direktoru V. Krilovu.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” informācija
“Ļoti platiem soļiem, bet lienam ārā no bedres. Esam savu mājasdarbu izpildījuši un “zelta” olu sagādājuši, tagad akcionāriem
jāsaprot: vai no šīs olas cept omleti vai izdēt cālēnu?” tā par notiekošo astoņu pašvaldību kapitāldaļu uzņēmumā SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” saka valdes loceklis Ēriks
Zaporožecs. Viņš šos amata pienākumus sāka pildīt martā, kad tika
konstatēts – iepriekšējā valde rīkojusies nesaimnieciski, uzņēmumam iekrāti parādi un nav skaidra tālākā darbības stratēģija.

NSA apglabāšanas
pakalpojuma komponente, EUR/m3

4,49

4,27

- 0,22

DRN, EUR/m3

4,42

2,11

- 2,31

NSA savākšanas pakal- 1,70
pojuma maksa, EUR/m3

6,76

5,06

13,14

2,53

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” no 2018.
gada 29. marta nodrošina nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā, Tukuma, Talsu, Jaunpils, Engures, Kandavas, Rojas, Mērsraga, Dundagas novadā. Viens no uzņēmuma
sakārtošanas soļiem ir arī jauna tarifa apstiprināšana, kas spēkā
stājas 1. augustā.

NSA apsaimniekošanas 12,84
maksa ar PVN, EUR/m3
* NSA – nešķiroti sadzīves atkritumi
* DRN - dabas resursu nodoklis

15,90

3,06

Maksa
(līdz 31.07.)
Pozīcijas

Maksa
(no 01.08.)

Izmaiņas

NSA apsaimniekošanas
maksa bez PVN, EUR/
m3

10,61

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem maksāt mazāk, Ē. Zaporožecs aicina

1m3 = 0,158 t 1m3 = 0,105 t EUR
turpinājums 8.lpp.

www.jaunpils.lv
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piekopt atkritumu šķirošanu un izmantot
uzstādītos dalīti vākto atkritumu konteinerus tuvākajā apkaimē. Tā iedzīvotāji var
samazināt izmaksas par nešķirotu sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, savukārt apsaimniekotājs – ietaupīt līdzekļus par dalīti
vāktā iepakojuma pāršķirošanu un noglabāšanu. Tuvākajā laikā SIA “AAS “Piejūra””
sakārtos dalīti vāktā iepakojuma šķirošanas
laukumus, saskaņojot adreses un to nepieciešamību ar pašvaldībām, izvietos savus
zvanveida konteinerus dalīti vāktajam iepakojumam, vairs neapsaimniekojot SIA “Eco
Baltia Vide” konteinerus, jo 10.08.2019.,
iepriekš minētais uzņēmums, pieteica līguma darbības pārtraukšanu. Tā būs panākta
konsekventa pakalpojumu sniegšana. Jau
šobrīd uzņēmuma mājaslapā www.piejuraatkritumi.lv (sadaļā “pakalpojumi” – “šķirošanas konteineri”) ir publicētas kartes,
kur norādītas dalīti vākto atkritumu konteineru atrašanās vietas. Atkritumu šķirošana ilgtermiņā būs iespēja iedzīvotājiem
samazināt savus izdevumus, jo pakalpojuma izmaksas zemākas nepaliks – valstiskā
līmenī tiek runāts arī par turpmāku Dabas
resursa nodokļa likmes un degvielas akcīzes nodokļa palielināšanos.
“Esam uzsākuši darbu pie pilotprojekta
“Privātmāju iedzīvotāju dalīto atkritumu
savākšanas pakalpojums Tukuma pilsētā”.
Tukuma pilsētas privātmāju iedzīvotājiem
tiks piedāvāts jauns pakalpojums: stikla
iepakojuma (tīru pudeļu un burku) savākšana. Šobrīd apzinām klientus, kuri gribētu
izmantot šo pakalpojumu. Plānojam pilotprojektu rudenī uzsākt arī Talsos,” pastāstīja uzņēmuma valdes loceklis. Uzkrātais
stikla iepakojums tiks savākts bez maksas,
bet iesākumā tāda iespēja būs blīvāk apdzīvotajos privātmāju rajonos.
Šobrīd uzņēmumā izveidota jauna organizatoriskā struktūra, darbiniekiem precīzi
definēti amata pienākumi un tiek strādāts
individuāli pie pakalpojumu sniegšanas
kvalitātes paaugstināšanas, sastādīts divu
gadu stratēģiskais plāns, ņemot vērā arī
auditoru rekomendācijas. “Ja darbiniekiem
ir kādi ieteikumi vai vajadzības, jāsagatavo
redzējums. Arī problēmsituāciju risināšanā
speciālistiem ir jāsniedz savs plāns – es uzdodu jautājumus, viņi atbild,” nosaka valdes loceklis.
“Lejupslīde ir apturēta, strādājam ar augšupejošu tendenci. Ļoti labi noslēdzām
pirmo pusgadu, lai gan bija jātiek galā ar
kreditoru saistībām un ar atlaišanas pabalstu izmaksām,” sacīja Ē. Zaporožecs. Izde-
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vies pārtraukt uzņēmumam nelabvēlīgos
līgumus, uzsākta pakāpeniska inventāra
un tehniskā aprīkojuma atjaunošana. Piemēram, iegādāta rezerves atkritumu savācējmašīna, dalīto atkritumu savākšanas
un atkritumu pārvadāšanas mašīna. Tāpat
klientiem tiek nomainīti iepriekšējie SIA
“Eco Baltia Vide” atkritumu konteineri pret
jauniem.
Neskatoties uz pārmaiņām, sniegto pakalpojumu kvalitāte un izpilde nav traucēta. Joprojām tiek slēgti jauni līgumi – no 31.
marta līdz 30. jūnijam noslēgti 780 jauni
līgumi, palielinot izvesto atkritumu apjomu. Uzņēmumam izdevies sakārtot iepakojuma materiālu pāršķirošanas un tā materiāla realizēšanas sistēmu, bet kopš jūlija
Tukuma pārkraušanas – šķirošanas stacijā
ir iespēja nodot bīstamos atkritumus. Bez
maksas var nodot svina akumulatorus un
elektropreces, par maksu – atstrādātas motoreļļas, eļļas filtrus, absorbējošos materiālus un luminiscentās spuldzes. Uzņēmuma
birojos Talsos un Tukumā ieviests maksājuma terminālis, kas klientiem par pakalpojumiem sniedz iespēju maksāt ar bankas
kartēm. Uzņēmums gatavo informatīvos
materiālus, ko izplatīt izglītības iestādēm.
“Iedzīvotāju izglītošana ir ļoti būtiska.
Arī atkritumus šķirojot, jāzina, ko šajos
dalītajos konteineros drīkst mest un ko nedrīkst, jo par pāršķirošanu, kas ir manuāls
darbs, ir jāmaksā,” uzsvēra E. Zaporožecs.
SIA “AAS “Piejūra”” turpina darbu, arī
darbinieki, redzot, ka uzņēmums nav izputējis un sāk atkopties, attīstīties, ar lielāku degsmi un pašaizliedzīgu darbu veic
savus dienesta pienākumus. Man patiešām
ir prieks, ka tik īsā laika sprīdī (četros mēnešos) izdevās saliedēt kolektīvu, mobilizēt
daudziem darbiem, kas līdz šim viņiem nebija. Un tā, kopīgiem spēkiem, visiem piedaloties un sadarbojoties šajā atdzimšanas
procesā, tapa “zelta” ola.
Tomēr aktuāls paliek jautājums par kapitāldaļu turētāju ieguldījumu uzņēmuma
pamatkapitālā. Šis jautājums, sola Ē. Zaporožecs, tiek aktualizēts.
Aktuāls ir arī jautājums par iepriekšējās
valdes saukšanu pie atbildības. Uzņēmumā
veiktais padziļinātais audits uzrādījis dažādas darbības, kas nebūt neliecina par saimniecisku un godprātīgu pārvaldi.
“Kolīdz saņemšu no kapitāldaļu turētājiem deleģējumu, tā uzreiz nodošu lietu ad-

septembris

vokātam, kurš to iesniegs Valsts policijā par
civillietas un krimināllietas ierosināšanu
pret valdi,” teica Ē. Zaporožecs.
Samazini atkritumu apjomu, tos šķirojot!
No 1. augusta atkritumu apsaimniekošana SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” darbības zonā izmaksā
vairāk nekā līdz šim. Ko darīt iedzīvotājiem, lai samazinātu ikmēneša rēķinu par
saņemto pakalpojumu? Samazināt atkritumu apjomu, tos mērķtiecīgi šķirojot!
SIA “AAS “Piejūra”” aicina iedzīvotājus
pievērst uzmanību atkritumu šķirošanai un
izmantot uzstādītos dalīti vākto atkritumu
konteinerus savā tuvākajā apkaimē. Pareizi šķirojot atkritumus, derīgos materiālus
(iepakojumus) ievietojot attiecīgās krāsas
zvanveida konteinerā (dzeltenajā vai zaļajā), iedzīvotāji var samazināt izmaksas par
nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (nepalielinot atkritumu noglabāšanas
(DRN) izmaksas), savukārt apsaimniekotājs – ietaupīt līdzekļus par dalīti vāktā iepakojuma pāršķirošanu un noglabāšanu.
Ja līdz šim “AAS “Piejūra”” apsaimniekoja SIA “Eco Baltia Vide” uzstādītos
zvanveida konteinerus stikla iepakojuma
savākšanai, tad šobrīd līguma attiecības
ir pārtrauktas un SIA “AAS “Piejūra”” sakārtos dalīti vāktā iepakojuma šķirošanas
laukumus, saskaņojot adreses un to nepieciešamību ar pašvaldībām, un izvietos savus zvanveida konteinerus dalīti vāktajam
iepakojumam. Piejūras reģiona (Tukuma,
Talsu, Kandavas, Engures, Jaunpils, Mērsraga, Dundagas, Rojas novada) dalīti vāktā
iepakojuma šķirošanas laukumus un tajos
esošo konteineru saturu apsaimnieko atkritumu apsaimniekotājs – SIA “AAS “Piejūra””. Konteineros ievietotais saturs tiek
iztukšots pēc grafika, pēc tam uzņēmuma
darbinieki dalīti vākto konteinera saturu
pāršķiro un tad tas tiek nodots pārstrādei.
Ar ieņēmumiem, kurus apsaimniekotājs
saņem par savāktā iepakojuma nodošanu
pārstrādei, tiek segtas tā šķirošanas, laukumu un konteineru uzturēšanas izmaksas.
Citu komercoperatoru iejaukšanās apsaimniekotāja darbības procesā (neatļauta
konteineru iztukšošana) ir nelikumīga un
rada zaudējumus uzņēmumam. Ja šādas
darbības tiek fiksētas, aicinām par to ziņot
SIA “AAS “Piejūra”” (info@piejuraatkritumi.lv ;63123306)
Iedzīvotāji šīs izmaiņas nejutīs, tomēr
jāatceras, ka dalīto atkritumu konteineru
laukumos un pie tiem nedrīkst atstāt riepas, šīferi, būvgružus vai jebkādu citu at-
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kritumu veidus.
Iedzīvotājiem ir iespēja arī iegādāties
marķētos maisus nešķirotu sadzīves un

AKTUALITĀTES
bioloģisko atkritumu savākšanai. Tos Talsu
novadā var iegādāties uzņēmuma birojā A.
Lerha-Puškaiša ielā 6 vai degvielas uzpildes

stacijā Stendē SIA “MC” un Abavas pagastā, Valdemārpilī un Talsos SIA “Lateva”.

Lauksaimniekiem pieejama mobilā aplikācija
Turpmāk svarīga informācija lauksaimniekam, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem būs pieejama līdzi tālrunī, jo Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis ērtu rīku – mobilo aplikāciju. Aplikāciju var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto Elektronisko pieteikšanās sistēmu.
Mobilā aplikācija ir pieejama gan Android gan iOS viedierīcēm
bez maksas.
Mobilā aplikācija nodrošina ātrāku un vienkāršāku komunikācija starp dienestu un tā klientiem. Rezultātā lauksaimnieki informāciju saņem ātrāk, spēj ātrāk reaģēt dažādās problēmsituācijās
un par to informēt dienestu.
Mobilajā aplikācijā klientiem būs iespēja apskatīt, piemēram,
svarīgāko notikumu kalendāru, saņemtos maksājumus, pieejamās
bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu, saņemtās vēstules no LAD, informāciju par gaidāmajām kontrolēm saimniecības un to rezultātiem, kā arī ērti nofotografēt laukus, īstenoto investīciju projektu
rezultātus un atsūtīt informāciju dienestam.
Lauku atbalsta dienests rūpējoties par klientiem, vēlas nodrošināt pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku visu pakalpojumu un informācijas pieejamību, tāpēc mobilā aplikācija lauksaimniekiem

www.jaunpils.lv

ir mērķtiecīgs nākamais solis mūsdienīgo rīku ieviešanā dienestā.
Turpmākajā laikā mobilā aplikācija tiks papildināta ar citām jaunām funkcionalitātēm. Piemēram, aplikācijā būs informāciju par
citu zemkopības resora iestāžu veiktajām pārbaudēm saimniecībā.
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 29420515
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv
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Jaunpils novada uzņēmēji aicināti uz biznesa
forumu Tukumā “Cilvēks – veiksmes faktors”
Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
(LTRK) sadarbībā ar Tukuma novada domi
un banka Citadele aicina uz Kurzemes biznesa forumu “Cilvēks – veiksmes faktors”,
kas notiks 27.septembrī Tukuma novada
Tumes pagasta Jaunmoku pilī.
Atklāšanā ar uzrunām uzstāsies Tukuma
novada domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans un LTRK viceprezidente Elīna Rītiņa,
pasākumu moderēs LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.
“Mūsu mērķis, organizējot biznesa forumu, ir dot iespēju Tukuma un apkārtējo
novadu uzņēmējiem iesaistīties diskusijā ar
valsts mēroga ekspertiem par aktualitātēm
ekonomikā, kā arī informēt par pašvaldības plāniem novada attīstības veicināšanā.
Turklāt, forums būs arī iespēja, kur dibināt
jaunus kontaktus un iedvesmoties no citu
uzņēmēju pieredzes stāstiem.” Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans.
Pirmajā daļā plānotas vairākas prezentācijas, kur uzstāsies Finanšu ministrijas
pārstāvis, lai informētu par ekonomikas
situāciju valstī, savukārt par makroekonomikas attīstību iepazīstinās Latvijas Bankas
ekonomists Mārtiņš Kazāks. Par iedzīvotāju noskaņojumu un iespējām atrast labu
darbu stāstīs pētījumu centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš, bet par darbaspēka mobilitāti, problēmām un iespējamiem risinājumiem runās domnīcas Certus pārstāvis.
Pēc prezentācijām paredzēta paneļdiskusija, kur bez iepriekš minētajiem ekspertiem
piedalīsies arī Santa Purgaile, bankas Citadele valdes locekle.
Biznesa foruma “Cilvēks – veiksmes
faktors” otrā daļa paredzēta kā praktisks
seminārs par to, kā jaunākās tehnoloģijas
un izstrādātie instrumenti var palīdzēt uz-

ņēmējdarbības ikdienā, tādējādi atvieglojot
darbu un ietaupot laiku. Visi klātesošie tiks
aicināti arī uzdot sev interesējošos jautājumus. Bankas Citadele E-biznesa daļas vadītājs Mārtiņš Bērziņš iepazīstinās ar jaunu
norēķinu veidu Latvijā – maksājumiem uz
mobilā tālruņa numuru. “Pie jaunā risinājuma esam strādājuši nepilnu gadu. Ar šo
inovāciju Citadele sper nākamo soli tuvāk
mērķim saviem klientiem padarīt personīgo finanšu pārvaldību vēl ērtāku un vienkāršāku. Nākotnē, iespējams, varēsim veikt
maksājumus uz telefona numuru visā Eiropā (tam nepieciešams Latvijas Bankas Zibsaišu reģistra savienojums ar citiem līdzīgiem Eiropas reģistriem), kā arī maksāt uz
telefona numuru arī juridiskai personai, jopagaidām pakalpojums pieejams tikai privātpersonu norēķiniem,” stāsta M.Bērziņš.
Savukārt, uzņēmuma TET pārstāvji sniegs
ieskatu tehnoloģiju iespēju jomā par tēmu,
ko izvēlēsies paši foruma apmeklētāji.
Savukārt trešajā daļā šoreiz plānots iedvesmot biznesa foruma apmeklētājus ar
stāstiem par to, kā no hobija var izveidot
veiksmīgu biznesu. Tajā ar savu dzīvesstāstu uzstāsies dizaina priekšmetu sērija “Igo.
Akcents personībai” kolekcijas radītājs un
mūziķis Rodrigo Fomins, autonomas uzņēmuma “CarGuru” vadītājs Vladimirs Reskājis, elektromobiļu radītājs “Blue Shock
Race” vadītājs Artis Daugins un citi.
Aicinām interesentus Kurzemes biznesa
forumam “Cilvēks – veiksmes faktors” reģistrēties laikus, jo vietu skaits ir ierobežots.
Dalība pasākumā BEZ MAKSAS. Papildus informācija: www.tukums.lv un www.
chamber.lv
Foruma programma un reģistrācija: https://www.mitto.me/tukumaforums2019/

Aicinām uz Annenieki-Jaunpils jaunā asfalta
atklāšanu
Godinot rudens saulgriežus, 29. septembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00 Jaunpils pils
laukumā notiks Miķeļdienas tirdziņš. Svinībām par godu Jaunpilī ieradīsies tirgotāji
no malu malām, ratu riteņiem gludi ripojot
pa jauni uzklāto asfalta segumu–līdzi vedot
dārzeņus, sierus, gaļu, zivis un citus gardumus, savukārt amatnieki būs parūpējušies
par māla traukiem, kalumiem, koka darinājumiem un pinumiem. Būs arī dažādas
krāšņumlietas – rotas, jostas, sveces un citi
amatnieku meistarstiķi. Paralēli tirgus an-
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delei, no plkst.11:00 būs baudāmas kultūras
programmas lustes. Atzīmējot rudens ražas
novākšanu, aicinām atzīmēt arī labo darbu
ražu un kopā nosvinēt ilgi gaidīto notikumu, tāpēc aicinām uz svinīgo autoceļa Annenieki-Jaunpils (V1457) atklāšanas brīdi
š.g. 29. septembrī plkst.12:00 uz autoceļa
“Kaulaiņu” pagriezienā.
Uz tikšanos Miķeļdienā Jaunpilī!

septembris

Informējam, ka
26. septembra Jaunpils
novada domes sēdē
Nr. 11. tiks izskatīts
jautājums par
iedzīvotāju aptaujas
organizēšanu
No 29.09.-31.10. 2019. Jaunpils novada
iedzīvotāji tiks aicināti aizpildīt aptauju par
iespējamo Jaunpils novada pievienošanu
citām administratīvajām teritorijām.
Aicināsim izteikt savu viedokli par aptaujas jautājumu: “Vai Jūs esat par Jaunpils
novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas
administratīvo teritoriju?”
Aptauju plānots veikt: no 29.septembra
līdz 31. oktobrim.
Aptauju būs iespējams aizpildīt jau
29.septembrī Miķeļdienas gadatirgū Jaunpils Klientu apkalpošanas centrā no pl.1014:00,
Savukārt no 30.09.-31.10.
Jaunpils Klientu apkalpošanas centrā
pirmdiena
8.00.-12.00, 13.00-18.00
otrdiena
8.00.-12.00, 13.00-17.00
trešdiena
8.00.-12.00, 13.00-18.00
ceturtdiena
8.00.-12.00, 13.00-17.00
piektdiena
8.00- 14.00
Jaunpils pagasta bibliotēkā
pirmdiena
09.00 - 17.00
otrdiena
09.00 - 17.00
trešdiena
09.00 - 17.00
ceturtdiena
09.00 - 17.00
piektdiena
09.00 - 17.00
sestdiena
10.00 - 14.00
Viesatu pagasta bibliotēkā
pirmdiena
08.00 - 16.00
otrdiena
11.00 - 19.00
trešdiena
08.00 - 16.00
ceturtdiena
08.00 - 16.00
piektdiena
11.00 - 17.00
Aptaujas anketu varēs iesniegt Jaunpils
novada pašvaldībai arī autorizējoties valsts
pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv:
Kā arī, parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu, iesūtīt Jaunpils novada domei.
Aicinām sekot līdzi domes oficiālajai informācijai.

www.jaunpils.lv
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Radīts Jaunpils novadā
Darām paši 2019,
projekta
ietvaros,
sadarbojoties Jaunpils novada saimniekiem, mājražotājiem,
amatniekiem un uzņēmējiem biedrības
Radīts Jaunpils novadā komanda radījusi
aizraujošu un izzinošu laika pavadīšanas iespēju Jaunpils
novadā- piedzīvojumu orientēšanās spēli “
Radīts Jaunpils novadā”. Zem katras etiķetes slēpjas patiess stāsts.

AKTUALITĀTES
Spēles laikā būs jāatrisina dažādi atjautības uzdevumi, jāveic dažādas aktivitātes
aktīvo uzdevumu punktos un izmantojot
atomobīli vai kādu citu spēkratu jāapceļo
Jaunpils novada ievērojamākās “pieturvietas”.
Spēles dalībniekiem nodrošināts plaša
klāsta balvu fonds. Spēles noslēgumā, dalībniekiem iespēja atpūsties Jaunpils Bebru ielas pirtī. Vietu skaits ierobežots, sava
dalība pirtī jāpiesaka iepriekš, pa telefonu
22435086.
Piesaki savu komandu, aizraujoši pavadi
brīvo laiku ar draugiem un ğimeni, uzzini
daudz ko jaunu no pagātnes līdz mūsdienām un atrodi savu dārgumu lādi! Tas viss,
tepat Jaunpilī, jau drīzumā!

Seko mūsu instagram un facebook kontiem- “radits Jaunpils novadā” un vienmēr
esi lietas kursā par aktuālajiem jaunumiem!
Reğistrēšanās spēlei un vairāk informācijas par pasākumu:
www.raditsjaunpilsnovada.lv
Biedrībai izveidota mājas lapa: www.raditsjaunpilsnovada.lv
Māksliniece Ieva Zāgmane izveidojusi
divus jaunus logo. Biedrības logo un logo
spēlei Radīts Jaunpils novadā. Zem katras
etiķetes slēpjas patiess stāsts.
Abos logotipos, ar atšķirīgām niansēm
attēlota stilizēta Jaunpils pils.
Biedrības Radīts Jaunpils novadā
vadītāja Silva Zāgmane

“Globālā izglītība prātam un sirdij 2016-2019”
2019.gada 27. augustā, noslēdzot Erasmus+ projektu “Globālā izglītība prātam
un sirdij 2016-2019”, Jaunpils vidusskolas
skolēni un pedagogi devās pētīt mākslu tās
dažādos veidos un izpausmēs. Šoreiz tika
apmeklēti mākslas stacija “Dubulti” un Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs.
Mākslas stacija “Dubulti” ir Eiropā vienīgā laikmetīgās mākslas telpa, kas darbojas
joprojām funkcionējošā dzelzceļa stacijas
ēkā. Tajā apvienoti transporta, kultūras un
publiskās pārvaldes resursi, radot unikālu
un ikvienam pieejamu mākslas platformu.
1977.gadā būvētā ēka pēc arhitekta Igora
Javeina ieceres rada asociācijas ar bangojošu jūru. Pēc stacijas pilnas rekonstrukcijas
2015.gadā tajā ir iespēja ierīkot profesionāli
vadītu mākslas galeriju.
Pašlaik mākslas stacijā “Dubulti” ieinteresē izstāde “Modernā telpa”, kas aktualizē
interesantus akcentus 1970.–1980. gadu
Latvijas mākslā, kas veltīti sociālisma apstākļos veidotai modernai dzīves telpai.
Stacijā apskatāmi interjera mākslinieces
Līvijas Brigitas Pavlovskas futūristiskie telpu iekārtojuma risinājumi no viņas darba
perioda LPSR Mākslas fonda kombinātā
„Māksla” un plašs gleznotāja, leļļu filmu
mākslinieka Gedimina Kotello oriģinālzī-

mējumu klāsts, leļļu skulptūras un filmu
programma, kuru vieno temats par cilvēka
atbildību.
Iegrimt pārdomās par krāsu, kas ir antropocentriskākā no krāsām, par “zaļo”
dzīvē un mākslā, par cilvēku, tehnoloģijām
un “zaļo”, Jaunpils vidusskolas ekskursanti
devās Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā,
starptautiskā laikmetīgās mediju mākslas
izstādē «ZAĻŠ/Atmaskots», kurā 20 mākslinieki no 12 pasaules valstīm kritiski skata
dominējošo biopolitiku, kas vērsta uz tehnoloģiskām manipulācijām ar ekoloģiju,
biosfēru un dzīvības sistēmām.
Izstādes koncepciju izstrādājis Parīzē

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…
• 21. un 22. augustā Jaunpils domes programmas “Darām paši” projekta “Aktīvs,
vesels Jaunpils novadā” bijām ekskursijā
“Dižjūras pusē”, apskatot Kurzemes jūrmalu, Apriķus, Aizputi, šitaki sēņu audzētavu

“Garīkas” un strausu un kazu fermu Snēpeles “Norniekos”. Apskatījām ievērojamā-

dzīvojošais vācu biomākslas kurators un
mediju studiju pētnieks Jenss Hauzers, un
darbu autori veido jaunas attiecības ar dabu
un vizuāli “izskaitļo”, cik zaļš ir mežs gada
griezumā, rekonstruē 18. gadsimta slaveno “Parīzes zaļo” krāsu, kas tika izmantota
glezniecībā un tekstilrūpniecībā, bet kuras
sastāvā bija arsēns, kā arī pētī fizikālas parādības, piemēram, tādas kā pēdējais stars,
saulei rietot.
Gandarījumu skolēni un pedagogi guva
arī, apmeklējot mākslas muzeja pastāvīgās
ekspozīcijas.
Gundega Ķirsone

kos dabas un vēstures objektus, pie reizes
iepazināmies ar turienes pensionāru dzīvi
un viņu aktivitātēm, kā arī dalījāmies pieredzē.
turpinājums 12.lpp.

www.jaunpils.lv
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AKTUALITĀTES
turpinājums no 11.lpp.

• 7. septembrī dosimies ekskursijā uz
Saulkrastu pusi – Baltezera kokaudzētava,
Velosipēdu muzejs Saulkrastos, Vidzemes
jūrmalas apskate, Zvejniekciema tirdziņš
un noslēgumā pusdienas ar kopējo zupas
vārīšanu pie Valdas Čiapas Saulkrastu Ainavās. Izbraucam 7:30 no Jaunpils TOP.
Transporta izmaksas par mūsu labdarības
loterijas līdzekļiem. Maksa par ieejas biļetēm 3 EUR - samaksājot, pieteicoties pie
Modrītes Pētersones.

septembris

• Septembrī piedalīsimies Jaunpils novada Miķeļdienas gadatirgū. Gatavojiet
rudens dārza veltes! Informācija pie koordinatoriem.
• Par šajās loterijās iegūtajiem līdzekļiem
esam iegādājušies saliekamo galdu, kuru arī
izmantosim loteriju mantu izvietošanai .
• 28.septembrī plkst. 17:00 Kaķenieku
kultūras namā senioriem pasākums “Rudens burvībā ieejot”. Braucam ar saviem
transportiem. Pieteikties līdz 25. 09.
• 2. oktobrī plkst. 12:00 ”Rata” telpās

pensionāru biedrības kopsapulce ar valdes
pārvēlēšanu, jo pēc statūtiem noteiktais 3
gadu darbības termiņš iepriekšējai valdei
11. novembrī beidzas.
• Oktobra mēnesī atsāksim vingrošanas
nodarbības Jaunpils sporta pils zālē. Pieteikties pie Mārītes Kazminas. Nodarbības
būs par projekta līdzekļiem. Izmantojiet
izdevību!
Austra Sipeniece

ģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai’
(RFRU) ietvaros.
Tikšanās mērķis ir apzināt lokālos, privātā sektora aizdevējus, palīdzēt izveidot
jaunu aizdevuma platformu, finanšu apsaimniekošanai aizdotu līdzekļu formā kā
fiziskām tā juridiskām personām.
Tikšanās ietvaros:
1. Prezentācija par ieceri reģionālo finanšu apsaimniekošanā, projektu ‘Reģiona Finanses Reģiona uzņēmējdarbībai’, Projekta
vadītāja Kristīne Ragaine-Volnianko
2. Klātienes saruna ar KKS “Allažu Saime” ilggadīgu vadītāju Ēriku Čoderu par
aizdevumu apsaimniekošanas praksi un
pieprasījumu ne banku sektorā Latvijā.
3. Klātienes tikšanās ar zvērinātu advo-

kātu Dāvi Volksonu par juridiskiem risinājumiem aizdevumu apsaimniekošanas
veidos, metodēs.
Lūgums apstiprināt savu dalību:
Inta Haferberga, tel.nr.28390394, epasts:intaha@inbox.lv
08.10.2019. 18:00 - 21:00 Jaunpils vidusskolā, MS Excel datu analīze un pārskatu
sagatavošana Mācību cena ar 30% atlaidi,
60 mācību stundu programmas apguve par
189 eiro ( PVN jau iekļauts cenā ) Mācības
norisināsies katru otrdienu un ceturtdienu
no plkst.18:00-21:00 līdz š.g. 19.decembrim.
Renāte Zīverte

Jaunpils “Rats” ziņas
4. oktobrī plkst.: 16:30- 18:30 Jaunpils
reģionālās attīstības centrs “Rats” atvērtās
durvis, tikšanās ar pasniedzējiem, uzkodas.
Jaunajā nodarbību sezonā tiek plānotas
angļu valodas nodarbības gan iesācējiem
gan ar priekšzināšanām, angļu valoda bērniem, ģitārspēle un klavierspēle bērniem
un pieaugušajiem, joga, grāmatvedība u.c.
9.oktobrī plkst.: 11:00 Latviešu folkloras
krātuves (LFK) digitālais arhīva garamantas.lv seminārs. Piedāvās iepazīties ar Jaunpils puses folkloras materiāliem
26.09.2019 16:00, Jaunpils reģionālās attīstības centrā “Rats”, Biedrība “Kandavas
partnerība” aicina uz tikšanos par jaunas
aizdevumu platformas veidošanu reģionā.
Starpteritoriālā sadarbība projekta ‘Re-

GARAMANTAS.LV Jaunpilī

Laipni aicinām folkloras un kultūrvēstures interesentus uz Latviešu folkloras krātuves (LFK) digitālā arhīva Garamantas.lv izbraukuma semināru 9. oktobrī, plkst. 11.00
Jaunpils reģionālās attīstības centrā RATS!
Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs Garamantas.lv ir pieejams ikvienam
tradicionālās kultūras interesentam kopš
2014. gada nogales. Arhīva veidotāji piedāvā iespēju iepazīties ar krātuvē glabāto
folkloras materiālu, kā arī aicina katru ienācēju talkā, lai kopīgi pilnveidotu arhīva
saturu.
Latviešu folkloras krātuve ir Latvijā lielākais folkloras vākšanas, izpētes un uzglabāšanas centrs, kurā atrodams ap 3 miljoniem
folkloras vienību – rokraksti, zīmējumi,
fotomateriāli, skaņu un video ieraksti. Tie
dokumentē Latvijas iedzīvotāju dzīvesveidu, vēsturi un valodu vairāku gadsimtu garumā, ļauj iepazīt dažādu sociālo slāņu un
novadu folkloru, ko pierakstījuši, apkopojuši un iesūtījuši gan entuziastiski novadpētnieki, gan citas Latvijas kultūrvēsturē
nozīmīgas personas, kā arī skolnieki un
studenti. Bez latviešu folkloras vākumiem
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LFK atrodamas arī citu Latvijā dzīvojošo
tautu (lībiešu, krievu, vācu, ebreju, igauņu,
čigānu un baltkrievu) folkloras kolekcijas.
Garamantas.lv ir visiem brīvi pieejamas
no jebkuras vietas pasaulē. Šobrīd digitalizēti jau vairāk nekā 630 000 manuskriptu
faili, ap 18 000 ilustrāciju (fotogrāfijas un
zīmējumi), ap 6800 vēsturisku audioierakstu – tautasdziesmas, ziņģes, nostāsti
u.c. No 2018. gada sākuma LFK krājumā
iekļauti arī autobiogrāfiskie materiāli, kas
nu jau sniedzas pāri 140 kolekcijām, no kurām tiešsaistē iepazīstamas vairāk nekā 75
materiālu kopas – dažādu laiku individuāli
subjektīvās realitātes tvērumi.
Latviešu folkloras krātuve aicina visus digitālā arhīva lietotājus piedalīties tā satura
pilnveidošanā – materiālu šifrēšanā, teicēju
un pierakstītāju atpazīšanā, informācijas
precizēšanā, fotogrāfijās redzamo personu
un vietu noskaidrošanā. Īpaši svarīga ir
materiālu atšifrēšana – rokrakstu pārrakstī-

šana datorrakstā, kas tos padara pieejamus
arī citiem lietotājiem.
9. oktobrī seminārā Garamantas.lv redaktores – Elīna Gailīte un Elvīra Žvarte
iepazīstinās interesentus ar LFK digitālā
arhīva izmantošanas iespējām, kā arī pastāstīs un parādīs, kādi Jaunpils apkārtnes
materiāli atrodami Latviešu folkloras krātuvē. Kopā ar semināra apmeklētājiem ielūkosimies ne tikai vairākos Jaunpils skolu
un individuālajos folkloras vākumos, bet
arī palūkosimies uz devumu no Aizupes,
Blīdenes, Bikstiem, Dzirciema, Grenčiem,
Irlavas, Lestenes, Remtes un Zebrenes.
Uz tikšanos!
Digitālais arhīvs garamantas.lv tiek izstrādāts IZM budžeta apakšprogrammā
05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis”.
Garamantas.lv izbraukumu seminārus Latvijas novados atbalsta Valsts kultūrkapitāla
fonds. Autobiogrāfiju krājuma veidošana
noris IZM projekta “Sevis dokumentēšana:
inovatīvi modeļi autobiogrāfiskā naratīva
interpretācijā un izpratnē” (LZP-2018/10073) ietvaros.
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Jaunpils iedzīvotāji tiekas ar ministru Juri Pūci
15. augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce ar iedzīvotājiem diskutēja par pašvaldību reformu
Jaunpilī. Kultūras nama Lielajā zālē pulcējās
vairāk kā simts cilvēki, jo Jaunpils novada
ļaudis ir nobažījusies par savu nākotni. Kas
notiks ar pakalpojumu pieejamību, ar pašvaldības atbalstu iniciatīvām, ar savu vietu,
savu skolu un dzīves kvalitāti novadā?
Reformas plāns paredz jaunveidojamā
Tukuma novadā apvienot Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu.
Jaunpils novada dome izsaka pateicību
novada ļaudīm par atsaucību,sava viedokļa paušanu un pārdomātiem jautājumiem
ministram. Jaunpils novada domes priekšsēdētāja uzsver, ka personīgi lepojas ar sava
novada ļaudīm un augsti novērtē ikviena
novadnieka iesaistīšanos VARAM rīkotajā
diskusijā.
Diskusijas vadīja Latvijas avīzes galvenās
redaktores vietnieks Ivars Bušmanis, piedalījās VARAM ministrs Juris Pūce, Māris
Zanders un iedzīvotāji.
Ar video ierakstu var iepazīties ministrijas mājas lapā.
Par to, kādas bija diskusijas, aicinām iepazīties Latvijas Avīzes” un portāls la.lv sagatavotajā informācijā.
Jaunpilieši nevēlas palikt nomalē
Jaunpiliešus tas neapmierina. “No kurienes šis eksperiments ņemts? Piemēram,
Igaunijā, kur ir par ceturto daļu mazāk iedzīvotāju, šī reforma jau beigusies – tur izveidotas aptuveni 70 pašvaldības.
No Igaunijas iedzīvotāji nebrauc prom.
Bet no Latvijas un Lietuvas cilvēki visvairāk brauc prom.
Iemesls ir šis nesaprotamais, kas tagad
tiek darīts. Vai varat iedomāties, kas notiks
turpmāk? Vai ir kāds pētījums, kas parāda,
kas notiek pagastā, kur slēdza skolu pirms
trim gadiem? Jūsu piedāvājumā nav neviena vārda no Izglītības un zinātnes, nedz
Satiksmes ministrijas, bet jūs gribat mūs
pievienot Tukumam,” ministram pauda
Jaunpils Sporta nama vadītājs Ainārs Plezers, vaicājot, pa kuru ceļu Pūce ieradies
Jaunpilī.
Ministra atbilde – no Bikstiem – izraisīja
smieklus un aplausus zālē un ieteikumus
braukt pa Tukuma ceļu, īpaši ar sabiedrisko
transportu.
Noprotams, ka ceļš uz topošo novada
centru ir daudz sliktākā stāvoklī, kas arī
raisa novada jaunpiliešu bažas.
Ministrs gan norādīja, ka pārzina konkrētā ceļa stāvokli un var uzņemties atbildī-

www.jaunpils.lv

VARAM ministra J. Pūces tikšanās ar Jaunpils novada iedzīvotājiem 15.08.2109. Jaunpils pilī. Foto: B.Rasa

bu, bet šis jautājums esot komplicēts. Pūce
teica, ka IZM ir sagatavojusi skolu tīkla reformu plānu, tas ir saskaņots un tiks realizēts kopā.
Vajag investīcijas
“Cilvēku aizbraukšana notika ekonomisku faktoru dēļ. Nav pamata apgalvot, ka tas
notiek novadu reformas dēļ. Aizbraukšanu
noteica atalgojums un cilvēku iespēja atrast
darbu ar labu atalgojumu Latvijā un reģionos,” sacīja ministrs. Viņš uzsvēra, ka jāraugās nākotnē un Latvijas reģionos jārada lielākas privātā sektora investīcijas, kas veidos
vairāk augsti atalgotas darba vietas.
“Tas ir vienīgais ceļš, kā nodrošināt, lai
saglabājas darba vietas Latvijas reģionos.
Lai to izdarītu, mums ir jāpārvar sajūta,
ka maza pašvaldība, kas sniedz ierobežotu
pakalpojumu klāstu, ilgstoši uztur publisko
pakalpojumu tīklu – skolas, bērnudārzus,
kultūras iestādes – pusizdzīvošanas līmenī. Tas nebūs modelis, kas Latvijā noturēs
iedzīvotājus,” teica ministrs, piebilstot, ka
ir vajadzīgas labi atalgotas privātā sektora
darba vietas, bet to īstenot nebūšot vienkārši.
Šobrīd pašvaldības uzturot vāji atalgotu un plaši izplestu publisko pakalpojumu
tīklu, vairumā gadījumu nespējot ievilināt
privātā sektora lielākas investīcijas.
Potenciālos ieguvumus no Jaunpils pievienošanas Tukuma novadam gan neredz
arī vietējās pensionāru biedrības priekš-

nieks Kārlis Ķergalvis. “Redzu to, ka mēs
zaudēsim. No Jaunpils aizies spējīgie cilvēki, kuri pašreiz strādā administratīvos posteņos. Kā no centra attālināta nomale mēs
pamazām nogrimsim šajā nomales statusā. Skaidrs, ka jaunajā pašvaldībā labākajā
gadījumā viens no mūsējiem tiks jaunajā
domē vai netiks vispār, un jautājumus, ko te
esam kopīgi risinājuši, būsim pazaudējuši.
Jaunpils pensionāri no pašvaldības saņem tādu atbalstu, par ko citu pašvaldību
pensionāri var tikai sapņot.
Kāpēc nevaram dzīvot kā līdz šim?” vaicāja Ķergalvis un, skanot aplausiem, izteica
vēlējumu: “Kaut šī reforma izgāztos!”
Tas gan ministru nesamulsināja. Viņš
norādīja, ka pašvaldību darbinieki vidēji
Latvijā ir atalgoti vāji un gadījumā, ja kāds
aiziet pensijā, ir nozīmīgas grūtības viņu
aizstāt. No aptuveni 100 tūkstošiem nodarbināto pašvaldībās, nerēķinot kapitālsabiedrības, pensijas vecumā ir ap 12 tūkstošiem, un to skaits aizvien pieaugot, un būs
jādomā, kā to risināt.
Valsts pārvaldē nodarbināto skaita samazinājums par 6% trīs gados, pēc ministra
domām, ir pareizs lēmums un būs jāsamazina arī pašvaldībās nodarbināto skaits –
pakāpeniski 8–9% desmit gadu laikā. Jādomā, ka daļa pensijā esošo pārtrauks savas
darba gaitas un pašvaldībām būs jāpieņem
lēmums, kā to efektivizēt, teica ministrs.
Īpaši tas attieksies uz iepirkumu speciālistiem, grāmatvežiem, juristiem, kuru
skaits pašvaldību sektorā esot liels pretstatā
turpinājums 14.lpp.
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valsts sektorā nodarbināto skaitam.
Pūce arī mierināja iedzīvotājus, sakot,
ka jaunajā pašvaldībā ievēlēto novadnieku
skaits būs atkarīgs no pašiem vēlētājiem.
Pašlaik neesot pierādījumu tam, ka vairums ievēlēto deputātu ir no attīstības centriem – ne Tukumā, ne Dobelē, ne Saldū,
Talsos un Kuldīgā.Vai iespējams panākt,
ka pēc reformas netiks pasliktināta situācija novados? Vai nav iespējams pašvaldību
likumā iestrādāt normu, kas to garantētu?
Pūce sacīja, ka šāds priekšlikums ir bijis no
vairākiem novadiem un nepieciešama diskusija. Šo ierosinājumu iecerēts virzīt pirmajam jauno novadu ievēlēšanas periodam
no 2021. līdz 2025. gadam, ka tiks saglabāts
nesamazināts pakalpojumu apjoms, izņemot gadījumus, ja visā valstī notiek kopīgu
nosacījumu maiņa.
Atbildot uz jaunpiliešu bažām par iespējamo termiņu, kurā lauku teritorijas būtu
jāatbrīvo no iedzīvotājiem, Pūce kategoriski to noraidīja – nav tāda uzstādījuma at-

brīvot laukus no iedzīvotājiem. Taču ir vairāki faktori, kas to ietekmē, to vidū fakts, ka
pašlaik laukos strauji samazinās tradicionālās nodarbinātības vietas un jomas un tas
notiek ekonomikas struktūras maiņas dēļ.
Sarūkot apdzīvotībai, samazinās vajadzība
pēc publiskiem pakalpojumiem. “Tas ir
milzīgs izaicinājums ne tikai Latvijai,” teica
ministrs.
Prasa standartus
Jaunpils uzņēmējs Agris Smelteris ieteica
jau laikus veidot kritērijus un standartus,
lai nevienam uzņēmējam nav jācīnās ar
lielajām pašvaldībām. Piemēram, lai Rīgas
tuvumā saņemtu būvatļauju, vajadzīgs pusgads līdz gads, taču māju iespējams uzbūvēt
nedēļas laikā. Šie termiņi ir nesamērojami.
Viesatnieks Ēriks Strautiņš atzina – savulaik Viesatus pievienoja Jaunpils novadam
un secinājums – “nav tik traģiski”. Viesatnieki šos desmit gadus cīnījušies par kopīgiem jautājumiem, to vidū cilvēku labklājību, un tas būs jādara arī turpmāk.
Džūkstes iedzīvotāja Ņina Bondare at-

septembris

ceras iepriekšējo reformu pirms desmit
gadiem, pēc kā neviena no desmit kolēģēm neesot dabūjusi darbu Tukumā. Viņa
aicināja risināt dzīvojamā fonda jautājumu,
jo jaunajām ģimenēm, jaunajiem speciālistiem trūkst dzīvojamās platības.
Ministrs atbildēja, ka valsts ir atzinusi –
šobrīd ir problēma ar mājokļu pieejamību
Latvijā un būtu nepieciešams veidot pašvaldību īres namus, kur prioritāte būtu dienesta dzīvokļiem.
Otrs virziens – stimulēt privātā sektora
ieguldījumus jaunu dzīvojamo ēku būvniecībai.
Ministrs arī kliedēja bažas par ieguldījumu koncentrēšanos lielākajos attīstības
centros. “Mums tādu datu nav. Pēdējo desmit gadu laikā, kad aktīvi īstenoti ES fondu projekti, visas pašvaldības ar ļoti retiem
izņēmumiem tiekušās šos līdzekļus ieguldīt
savās teritorijās, un, jo lielāks kopīgais budžets, jo lielākas, drosmīgākas aktivitātes
var īstenot,” uzsvēra Pūce.
Avots: www.la.lv

Pasākuma plāns
OKTOBRIS
PASĀKUMI

Laiks

Apraksts

Vieta

24.09. 14:30

Lasītāju klubiņa “Lasītprieks” tikšanās

Jaunpils bibliotēka

26.09. 16:00

Biedrība “Kandavas partnerība” aicina uz tikšanos par jaunas aizdevumu platformas veidošanu reģionā. Starpteritoriālā sadarbība projekta ‘Reģiona finanses
reģiona uzņēmējdarbībai’ (RFRU) ietvaros.
Tikšanās mērķis ir apzināt lokālos, privātā sektora aizdevējus, palīdzēt izveidot
jaunu aizdevuma platformu, finanšu apsaimniekošanai aizdotu līdzekļu formā kā
fiziskām tā juridiskām personām.
Klātienes sarunas ar KKS “Allažu Saime” ilggadīgu vadītāju Ēriku Čoderu par
aizdevumu apsaimniekošanas praksi un pieprasījumu ne banku sektorā Latvijā.
Klātienes sarunas ar zvērinātu advokātu Dāvi Volksonu par juridiskiem
risinājumiem aizdevumu apsaimniekošanas veidos, metodēs.

Jaunpils “Rats”

29.09.

Miķeļdienas tirgus

Jaunpils pils laukums

29.09. 12:00

Annenieku jaunā asfalta atklāšana pie “Kaulaiņu” pagrieziena

29.09. 10:00-14:00

Sirds veselības pārbaudes punkts “Ērģelniekos”. Bezmaksas.

Domes sēžu zālē

29.09. 10:00 -14:00

“Ērģelniekos” klientu apkalpošanas centrā iedzīvotāji aicināti aizpildīt aptaujas
anketu par novada reformu.

“Ērģelniekos”

04.10. 16:30-18:30

Atvērto durvju diena Jaunpils “Ratā”. Tikšanās ar pasniedzējiem

Jaunpils “Rats”

05.10.

Pašdarbības kolektīvu balle

Jaunpils pils Lielā zāle

09.10. 11:00

Folkloras un kultūrvēstures interesentus uz Latviešu folkloras krātuves (LFK)
digitālā arhīva Garamantas.lv izbraukuma seminārs.

Jaunpils “Rats”

12.10.

Dziedāšanas svētki Viesatās

Viesatu kultūras nams

13.10.

Koru sadraudzības pasākums

Jaunpils pils Lielā zāle
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19:10
08:00

Piedzīvojumu orientēšanās spēle “Radīts Jaunpils novadā”. Spēles laikā būs
jāatrisina dažādi atjautības uzdevumi, jāveic dažādas aktivitātes aktīvo uzdevumu
punktos un izmantojot atomobīli vai kādu citu spēkratu jāapceļo Jaunpils novada
ievērojamākās “pieturvietas”.
Spēles dalībniekiem nodrošināts plaša klāsta balvu fonds. Spēles noslēgumā,
dalībniekiem iespēja atpūsties Jaunpils Bebru ielas pirtī. Vietu skaits ierobežots,
sava dalība pirtī jāpiesaka iepriekš, pa telefonu 22435086.
Piesaki savu komandu, aizraujoši pavadi brīvo laiku ar draugiem un ğimeni,
uzzini daudz ko jaunu no pagātnes līdz mūsdienām un atrodi savu dārgumu lādi!
Reğistrēšanās spēlei un vairāk informācijas par pasākumu:
www.raditsjaunpilsnovada.lv

Reģistrēšanās Jaunpils pils
laukumā

20.10.

Tematisks pasākums skolēnu brīvlaikā

Viesatu bibliotēka

20.10.
11.00 - 14.00

Seminārs “Amatniecība Latvijā”,
lektore Velga Melne

Jaunpils
Amatu māja

26.10.

Leģendu nakts

Jaunpils pils

26.10. 22:00

Rudens balle

Jaunpils pils Lielā zāle

26.10.

Izstādes sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību Latvijā “Skati un baudi” atklāšana un
nacionālā ēdiena degustācija

Jaunpils muzejs

Laiks

Apraksts

IZSTĀDES

Vieta

JAUNĀS
01.09. -31.10.

Fotogrāfiju izstāde JĀNIS BĒRZIŅŠ “DABAS SKAISTUMS AIZRAUJ”

Jaunpils bibliotēka

01.09.-30.09.

Ābeču izstāde Mirdzas Ķergalves ābeču kolekcija

Jaunpils bibliotēka

02.09. -30.09.

Tematiskā izstāde RAKSTNIEKAM JĀNIM BALTVILKAM -75

Viesatu bibliotēka

21.09.-24.09

Mākslas izstāde AIJAS PRINCES gleznu izstāde “VELTĪJUMS DZEJNIEKAM”

Jaunpils muzeja Izstāžu zāle*

10.10.-

Rakstniecei Norai Ikstenai-50

Viesatu bibliotēka

31.10.-

Gleznotājai Maijai Tabakai-80

Viesatu bibliotēka

26.10.-31.12.

Izstāde sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību Latvijā “Skati un baudi”

Jaunpils muzeja Ekspozīciju zāle*

Artura Kristiņa jubilejas izstāde
Jaunpils muzeja Izstāžu zāle*
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS

Laiks

Apraksts

27.09.

Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm

Viesatu bibliotēka

20.,27.09.
04.10.,11.10., 18.10.,
25.10. 12:00 -17:00

Keramikas nodarbība
Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

06.10.no 11:00-13:00

Audēju sezonas atklāšana

Jaunpils Amatu māja

22.09. 06.10. un 20.10.
10:00-14:00 /
14:00-16:00

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem
Pasniedzēja Aija Prince
Dalības maksa

Jaunpils bibliotēka

25.10. 17:30-18:30

Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm

Viesatu bibliotēka

15.10. un 29.10.

“Pūčulēna skoliņas” nodarbības Lasīšanas veicināšanas programmas
“Grāmatu starts” ietvaros

Jaunpils bibliotēka

09.10.

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

www.jaunpils.lv
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Satikšanās

Ir kāds dzejolis,kas skan gadiem cauri,
un kuru vienmēr gadās atcerēties īstajos
brīžos.
Šķiet, arī šis brīdis ir īstais.
Tiksimies tai pašā vietā,
Tikai neteiksim nevienam,
Ka mēs ejam tikties vietā
Ar visskaistākajām dienām.
Ir labas tikšanās, un ir ļoti labas tikšanās.
Labākās ir tās, kad sanāk kopā pēc gadiem
četrdesmit, kā to izdarījām mēs, tāds laimīgo bariņš, kuri 1979. gada pavasarī beidza
Jaunpils vidusskolu.
Tiksimies tai pašā vietā,
Tikai paši būsim citi.
Upes krastā, saules rietā
Tiksimies ar laimes biti.
Cauri skolas gaiteņiem, pa kuriem daži
klejojuši gadus vienpadsmit, bet citi tikai
trīs...
Cauri pils pagrabiem...cauri noslēpumiem un atminējumiem, meklējot durvju
atslēdziņu...Atraduši to, laimīgi nokļūstam
virszemē un nonākam pie Velgas Amatu
mājā..
Ir svarīgi noskriet apli skolas jaunajā
sportlaukumā, ir svarīgi apciemot tos, kas
mūs vēro jau no mākoņa maliņas...

1979. gada Jaunpils vidusskolas absolventi

Svarīgi sajust vienam otru, lietas un domas ,kas ir ar un ap mums...
Būs mana dzīve viegla,
Kamēr man netrūks smieklu,
Kamēr man būs, ko smiet.
teicis kāds gudrais.
Velgas dāsnajā pasaulē, villaiņu, segu un
tautisko brunču ieskauti, mēs sildāmies pie
Atmiņu un smieklu ugunskura. Kavējoties
atmiņās, veselīgos smieklos ir mūsu spēks
un mūsu kopā sanākšana, joprojām tik lielā
pulkā.
Joprojām esam tie paši, un šķiet, ka vienī-

gais, kas mūs ir izmainījis, ir smieklu krunciņas ap acīm un vaigos.
Un,kad laimes bites nektārs
Ielīs mūsu mūža ziedā,
Šķiroties viens otram teiksim,
Tiksimies tai pašā vietā.
Kad iznākam Amatu mājas pagalmā, koki
un māju jumti jau snauž pusnakts krēslainajā naksnīgumā. Teiksmaino klusumu
pārtrauc atvadu bučas un prieka asaras...
MĒS TIKSIMIES!
Alda Štolcere

Jaunpils novada Vītiņu kapos ir uzstādīta piemiņas plāksne tēlnieka
Kārļa Zāles tēvam

11.septembrī Friča Zālītes atdusas vietā
Vītiņu kapos tika uzstādīta piemiņas plāksne. To uzstādīja nodibinājuma „Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma
fonds”. Šī fonda galvenie darbības virzieni
ir vērsti uz skolas jaunatnes pilsonisko un
patriotisko audzināšanu un Rīgas Brāļu
kapu ansambļa kā unikāla arhitektūras un
kultūras mantojuma saglabāšanu.
Pasākumā piedalījās fonda prezidents ģenerālis Juris Vectirāns, valdes priekšsēdētāja Mirdza Stirna, tēlniece Arta Dumpe kā

16

arī citi valdes locekļi, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, Jaunpils
muzeja vadītāja Ligija Rutka, Sabiedrisko
attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Baiba
Rasa.
Fonds aicina atcerēties, ka mēs visi esam
šodienas vēstures veidotāji un mūsu attieksme pret kultūru, vēsturi, pieminekļiem un

cilvēkiem, kas toreiz un tagad stiprina latviešu nacionālvēsturisko tradīciju saglabāšanu un ievērošanu ir goda lieta.
Ievērojamā tēlnieka Kārļa Zāles tēva Friča Zālītes piemiņas plāksne -vēstures liecība, ko glabāt sargājot Latvijas tautas vēsturisko atmiņu.
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto:B. Rasa

www.jaunpils.lv
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Laime nav galamērķis, bet gan ceļošanas veids.
/ M. Ranbeka/

Jaunpils novada dome nozīmīgās jubilejās
sveic augusta un septembra jubilārus!

Jūlijā novadā reģistrētas 4 meitenītes,
savukārt augustā 2 meitenītes.
Sveicam vecākus!
Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
		/K.Skalbe/

Kļūst dzīvības siltums par sveci,
Kas gaismu ir beigusi liet.
(K. Apškrūma)

Jaunpils novada dome
izsaka līdzjūtību
piederīgajiem,
no Mirdzas Bierandes,
Jāņa Rašmaņa,
Antoņinas Tamošaitenes,
Vizbulītes Valujevas
atvadoties.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Velgai Pavlovskai māmiņu
mūžībā pavadot.
“Vējiņu” un “Aizvēju” māju
iedzīvotāji

Caur lietiem un puteņiem
izbridusi – piekususi,
Prieku, darba mīlestību
atdevusi – aizmigusi.
(V. Kokle–Līviņa)

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 18.09.2019.
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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Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.

Pensionāru Biedrība
“Jaunpils” izsaka dziļu
līdzjūtību Velgai Pavlovskai
un mūsu biedrības biedram
Valdim Bierandam māmuļu
zaudējot.
Visdziļākā līdzjūtība
Velgai Pavlovskai māmiņu
zaudējot.
Jaunpils novada domes
kolektīvs

Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties.
Tiem, kas Tevi mīlējuši
Tava gaisma līdzi ies.
/Z. Purvs/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
mūsu vadītājai Velgai ar ģimeni,
māmuļu mūžībā aizvadot.
“Dzīpara” audējas un
rokdarbnieces.
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).
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