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Dzimtsarakstu nodaļas
ziņas
2020. gada 1.janvārī Jaunpils novadā bija
deklarēti 2313 iedzīvotāji, un tas ir par 30 iedzīvotājiem mazāk, nekā 2019.gada 1.janvārī.
2019. gadā Jaunpils novada Dzimtsarakstu
nodaļā salaulāti 50 pāri, tajā skaitā 35 svinīgā
ceremonijā. No tiem 7 pāri bija Jaunpilnieki.
Jaunpils baznīcā pagājušā gadā notikušas 4
laulības.
Novadā piedzimuši 24 bērniņi, no tiem 6
zēni un 18 meitenes. Populārākais vārds 2019.
gadā ir Amēlija.
Mūžībā aizgājuši 34 novada iedzīvotāji.
Reizi gadā maija mēnesī, par godu Starptautiskajai ģimenes dienai, Jaunpils novadā dzīvojošie vecāki, kuri dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un ir atzinuši paternitāti bērnam (bērniem),
var noslēgt laulību Jaunpils pils laulību zālītē
svinīgā ceremonijā, maksājot tikai valsts nodevu EUR 14,00. Svinīgo ceremoniju apmaksā
pašvaldība.
2020.gadā to varēs izdarīt 16.maijā. Iesniegumus Dzimtsarakstu nodaļā gaidīsim līdz
2020.gada 15.aprīlim.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Dzidra Krastiņa

2020. GADA
- JANVĀRIS -

Prieks ir izstarot un izdalīt.
Izdalīt to, kas mums pieder,
vienalga, vai tā būtu maize vai māja,
doma un sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.
				
/Zenta Mauriņa/

Lai Jaunajā gadā izdodas iecerētais un plānotais!
Lai kopā –darbos, domās un sapņos -spējam darīt
labus darbus, dalīties un priecāties par tiem.
Lai katrā mājā svētku prieks mijas ar sirsnību
vienam pret otru, ikdienā ar iejūtību,
atbalstu un sapratni un
pāri visam ar mīlestību.
Veselību, saticību un laimi Jaunajā 2020. gadā!
Jaunpils novada domes vārdā
Ligita Gintere

Karnevāls “Maģiskais 2020”
2020. gads Jaunpilī iesākās “maģiski”.
Jaungada karnevāls kopā pulcēja ap 600 dalībnieku un 82 no
tiem bija tērpušies fantastiskās maskās un tērpos.
Pasākuma vadītājs un iluzionists Toms Felkners pārsteidza klātešos ar trikiem un roku veiklību, savukārt aiz nākotnes priekškara
varēja ielūkoties pie astroloģes Ilzes Reihas un numeroloģes Kaivas
Pilanes.
Muzeja izstāžu zālē īsts pārsteigums ir izstāde ‘’Iekšējā gaisma’’,
kura vēl ir apskatāma līdz februāra beigām.
Balli līdz pat rīta gaismai iegrieza grupas ‘’Stradivari’’ un VIA
‘’Sienāži’’.
Kā jau katru gadu karnevālā notika masku parāde. Grandprix
balvu ieguva ‘’Lielā žurka un pavadošās cūkas’’. 1. vieta ‘’Baltā pele’’.
2.vieta ‘’Grinčs un Sindija’’, 3. vieta ‘’Bio koks’’, 4. vieta ‘’Mēness un
Saule’’. 5. vieta ‘’Maģiskās sēnes’’.

Grandprix balvu ieguva ‘’Lielā žurka un pavadošās cūkas’’.

turpinājums 2.lpp.

www.jaunpils.lv
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turpinājums no 1.lpp.

1. vieta ‘’Baltā pele’’

4. vieta ‘’Mēness un Saule’’

2.vieta ‘’Grinčs un Sindija’’,

5. vieta ‘’Maģiskās sēnes’’.
Uz tikšanos karnevālā nākošgad!
Vineta Zelča
Mārketinga speciāliste

3. vieta ‘’Bio koks’’

Domes sēdes lēmumi

Atskaite par padarītajiem darbiem decembrī.
Šajā atskaites periodā veikti darbi:
1. Labiekārtošanas strādā ar Ziemassvētku dekorāciju uzstādīšanu Jaunpilī, kā arī
veic dažādus ikdienas darbus.
2. Ir pabeigta ceļu nomaļu un grāvju izpļaušana. Izspraustas trases sniega tīrīšanai
uz autoceļiem. Sakārtots apgaismojums uz
Levesti.
3. Aktīvi notiek darbs pie dažādu dokumentu sakārtošanas. Grāmatvedības un finanšu nodaļā decembrī bija revidenti.
4. Notiek darbs pie 2020.gada budžeta sastādīšanas.
5. Notiek ģimenes ārsta prakses vietas sagatavošana, jo esošais ģimenes ārsts dodas
pensijā.
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6. 2019.gada 15.decembrī Jaunpils dzirnavās notika Ziemassvētku tirdziņš. Ceru,
ka šī kļūs par lielisku tradīciju.
Domes sēdē izskatīti šādi jautājumi:
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna aktualizēšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā
īpašuma “Rasakalni” atsavināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par nedzīvojamo
telpu „Jaunkalnos”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, nomas līguma laušanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā
īpašuma „Mazie Ezergaļi”, Jaunpils pagastā,
Jaunpils novadā pirmās izsoles atzīšanu par
nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu”.
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā
īpašuma „Saules lauki” izsoles rezultātu apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par komandējumu
domes priekšsēdētājai L.Ginterei”.
Apstiprināts lēmums “Par likumprojektu
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.
Apstiprināts lēmums “Par domes un
domes komiteju sēžu grafiku 2020.gada
1.pusgadam”.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem
Nr.13/2019 2019. gada 30.maija Saistošajos
noteikumos Nr.6 „Par Jaunpils novada paš-
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valdības budžetu 2019.gadam””
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Akoti” zemes vienības sadalei”.
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Kaulaiņi” zemes vienības sadalei”.
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Lejasstrazdi” zemes vienības sadalei”.
Dome, komiteja

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komiteja

8.

5.

4.

8.

6.

10.

Attīstības komiteja

15.

12.

11.

15.

13.

10.

Finanšu komiteja

15.

19.

18.

22.

20.

10.

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

21.

27.

26.

30.

28.

18.

PSIA “Jaunpils KS” 2019/2020.gada apkures sezonas tarifi
Ar 2019.gada 29.augusta Jaunpils novada Domes sēdes-protokola Nr. 10, 1.p. lēmumu Nr. 101 apstiprināti jaunie apkures
tarifi:
Zītaru katla mājas tarifs – ar šā gada 1.oktobri pastāvīgā apkures maksa par kvadrātmetru apkurināmās platības būs EUR 0.19

(ar PVN 0.2128 EUR)
Autonomās katlu mājas tarifs – ar šā
gada 1.oktobri pastāvīgā apkures maksa
par kvadrātmetru apkurināmās platības
būs EUR 0.21 (ar PVN 0.24 EUR)
Levestes katla mājas tarifs – ar šā gada
1.oktobri pastāvīgā apkures maksa par

kvadrātmetru apkurināmās platības:
– maksa par apkuri ar klienta piegādātu
malku EUR 1.02 (ar PVN 1.1424 EUR)
– maksa par apkuri ar uzņēmuma malku
EUR 1.47 (ar PVN 1.6464 EUR)
JAUNIE TARIFI STĀJŠIES SPĒKĀ AR
01.10.2019

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes,
ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt
Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.
/K.Apšukrūma/

Ziemassvētkos Jums mīļus sveicienus
sūtīja:
➢ z/s “Ciemgaļi” Arvis Nikolajevs,
➢ Ilze Strode,
➢ z/s „Priežkalni” Arta Graudiņa ģimene,
➢ z/s „Arāji” Metlu ģimene,
➢ Līga un Ainārs Štolceri,
➢ z/s „Rešņi” Kārļa Jēkabsona ģimene,
➢ Mundis Kurmahers,
➢ z/s “Mazkraučas” Arbidānu ģimene,
➢ z/s„Jumpravnieki” Guntis Nikolajevs,
➢ z/s „Brīvzemnieki” Violas Lūses ģimene,
➢ z/s “Grīvnieki” Ivara Jauča ģimene,
➢ SIA“Joži” un SIA“Pētertāles” Sproģu ģimene,
➢ SIA “KaimS” K.Leimaņa ģimene,
➢ AS LIS Jaunpils,
➢ M.Šteins ar ģimeni,
➢ z/s “Bramaņi” Štolceru ģimene,
➢ AS Kurzemes CMAs,
➢ z/s „Vecčakši” Ravu ģimene,
➢ z/s”Upenieki” Birģeļu ģimene,
➢ z/s „Mazstrautiņi” Kalpu ģimene,
➢ Edgars Tumovs,
➢ z/s “Liepiņas” Zemgrīdas ģimene,
➢ SIA “Līvas grupa”- Smelteru ģimene,
➢ kafejnīca „Līvas” Dagmāra Altenburga,
➢ Mans pavards Liene Didrihsone,
➢ A/S Jaunpils pienotava Viesturs Krilovs,
➢ SIA „Kalnsili” Mizgu ģimene,

➢ SIA „Jaunā Jaunpils aptieka” Guna Zandersone,
➢ Kabaku ģimene,
➢ Vijas un Valda Zīvertu ģimene,
➢ SIA „Mārksmens” Dace Broka un Aija
Bērziņa,
➢ Biedrība „7 balles”- Kaspars Brikulis,
➢ IK“Niedres O” Daila un Oskars Niedres,
➢ Pašvaldības sabiedriskās organizācijas Baptistu draudze, līnijdeju dejotājas „Vīgriezes”, Jaunpils jauniešiem.
Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
- Sociālais dienests Inita Lapiņa Skaidrīte Dzeguze, Dace Adiņa, Anda Feldmane,
Elīna Ūdre, Baiba Rasa, Ilze Zorika, Dita
Ellere, Elīna Liepiņa, Labiekārtošanas dienesta kolektīvs, Vita Petrova, Māra Zilberte, Sandra Šteina, Vairis Koškins, Rostiks
Ariko, Mārtiņš Feldmanis, Guntis Gulbis.
P/a “Jaunpils” un SIA “Jaunpils pils” direktore Kristīne Liepiņa, Silva Nordena, un
kafejnīcas kolektīvs, Viesatu kultūras darba
organizatore Inga Kalviņa, Jaunpils vsk.
direktors Jānis Liepiņš, dziedošie, dejojošie un teātri mīlošie kolektīvi un kolektīvu
vadītāji.
Pateicamies par dāvāto uzticību un ceram uz kopēju sadarbību arī turpmāk.
Darbiem bagātu ikdienu, labu veselību,
veiksmi un labiem notikumiem piepildītu
Jauno 2020. gadu!

Pensionāru biedrība „Jaunpils” vēlas sirsnīgi pateikties novada uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem, zemniekiem, aktīviem un
atsaucīgiem cilvēkiem, pateicoties, kuru
atbalstam apciemojām 33 vientuļos pensionārus, 10 bērnus ar īpašām vajadzībām.
Bērni rotaļājās un priecājās piedaloties svētku eglītēs, Ziemassvētku vecītis atnesa 430
bērniem saldumu paciņas, ~ 90 pensionāri
Viesatās un Jaunpilī kopā priecājās Ziemassvētku ballēs, dejas un labus vārdus vedīsim
uz “Raudas” un “Ķīšu” pansionātiem, 147
cilvēki ar īpašām vajadzībām un Černobiļas
AES avārijas likvidācijas dalībnieki saņēma
finansiālu atbalsta novada domē.
Projekta ”Laimas” labdarības namiņš”
ietvaros dāvanas un saldumus saņēma 104
maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērni,
daudzbērnu un audžuģimenēs dzīvojoši
bērni un bērni ar īpašām vajadzībām vecumā no 0 līdz 13 gadiem.

www.jaunpils.lv

Pensionāru Biedrības “Jaunpils” valdes
locekle: Austra Sipeniece
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Jaunpils novada iedzīvotāju aptauja
Lai noskaidrotu Jaunpils novada iedzīvotāju viedokli par novadā
paveikto 2018. un 2019.gadā un, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību dažādu norišu plānošanā,
laika periodā no 2019.gada 12.novembra līdz 5.decembrim tika
organizēta iedzīvotāju aptauju. Anketa elektroniskā formā bija pieejama Jaunpils novada domes mājas lapā www.jaunpils.lv, savukārt
drukātā formātā Jaunpils novada domes klientu apkalpošanas centrā “Ērģelniekos”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, kā arī
Jaunpils un Viesatu bibliotēkās.
Aptaujā piedalījās 69 respondenti, no tiem 47 anketas aizpildīja
elektroniski, 22 – papīra formātā. Aptaujā piedalījās 55 sievietes un
14 vīrieši, respondentu vidējais vecums 39.9 gadi:

Notiks parakstu vākšana
Notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta
apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par
pašvaldībām”
Šā gada 23. decembrī, pamatojoties uz 41
Saeimas deputāta prasību, Valsts prezidents
Egils Levits apturēja Saeimā 2019. gada
19. decembrī pieņemto likumu publicēšanu
uz diviem mēnešiem. Satversmē noteikts,
ka Valsts prezidentam likuma publicēšana
ir jāaptur, ja to pieprasa ne mazāk kā viena
trešā daļa Saeimas locekļu, un šādā kārtībā
apturēts likums nododams tautas nobalsošanai.
Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas
gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām
vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno Domi ievēl uz atlaistās
domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz
kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem
līdz 24 mēnešiem, jauno Domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un
vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat
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Līdz 20.g.
5
21 – 30
24
31 – 40
15
41 – 50
6
51 – 60
8
61 – 70
4
71 - 80		
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Ar rezultātu kopsavilkumu var iepazīties Jaunpils novada domes
mājas lapā www.jaunpils.lv, drukātā formātā Jaunpils novada domes klientu apkalpošanas centrā “Ērģelniekos”, Jaunpils, Jaunpils
pagasts, Jaunpils novads, kā arī Jaunpils un Viesatu bibliotēkās.
Paldies visiem aptaujas dalībniekiem par atvēlēto laiku, ieteikumiem, vērtējumiem.
Jaunpils novada domes Attīstības nodaļa

izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes
vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi
mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek
un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.
Parakstu vākšana tautas nobalsošanas
ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem notiks no 2020. gada
16. janvāra līdz 14. februārim.
Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē,
parakstu vākšanas vietās.
Jaunpils novada pašvaldībā būs viena
parakstu vākšanas vieta: Ērģelniekos”,
Jaunpils, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā ar šādiem darba laikiem:
Pirmdienās, trešdienās, sestdienās no
plkst.15.00-19.00
Otrdienās, ceturtdienās, piektdienās
un svētdienās no plkst.9.00-13.00
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties parakstu vākšanas vietā, būs
iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā
atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu
vākšanas dienā, 14. februārī.

Piedalīties parakstu vākšanā varēs Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos parakstu vākšanā, derēs gan Latvijas
pilsoņa pase, gan Latvijas pilsoņa apliecība.
Pēc parakstu vākšanas beigām CVK apkopos saņemto parakstu skaitu un parakstu
vākšanas rezultātu paziņos Valsts prezidentam un publicēs izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Apturētie likumi tiks publicēti un stāsies
spēkā, ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosinājumu atbalstīs mazāk nekā
viena desmitā daļa vēlētāju.
Ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas
ierosinājumu būs parakstījusi ne mazāk kā
viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita
(154 868 vēlētāji), CVK trīs dienu laikā būs
jāizsludina tautas nobalsošana, kurai jānotiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk
kā divus mēnešus pēc izsludināšanas.
Vija Rasa
Jaunpils novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja

Jau devīto gadu Jaunpils novada dome organizēja projektu konkursu
“Darām paši”
2019. gadā lielākais vairums biedrības
bija guvušas teju “otro elpu” un tika iesniegti 19 projekti. No iesniegtajiem projektiem
atbalstīti tika 17 un tie īstenoti par summu
EUR 10 555.59, savukārt pašu biedrību
līdzfinansējuma summa-gan brīvprātīgā
darba veidā, gan materiāli sasniedza EUR
10 407.72.
Ieskats paveiktajos projektos.
Turpinot pagājušā gada tēmu, par teritorijas labiekārtošanu biedrības esošajā
īpašumā, Mednieku biedrība “Jaunpils”
realizēja projektu - “Mednieki turpina strā-
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dāt komandā”. Projekta rezultātā tika veikts
iebraucamā ceļa remonts un izveidota īpaša
vārtu kolonna. Labiekārtošanas darbos piedalījās 30 biedri.
Biedrība Jaunpils RAC «Rats» šajā gadā
realizēja projektu “No Jaunpils uz Jaunpili
4 stundās”. Tā ietvaros tika izveidoti 9 ekskursiju maršruti, kuru nosacījums ir, ka
maršrutu var apgūt 4-4,5 h. Katrā maršrutā
ir objekts ar kultūrvēsturisku nozīmi, bēr-

niem interesants objekts un uzņēmējdarbības vietas. Tika sagatavoti arī 9 maršrutu
gidi, kuri vadīja Jaunpilī notiekošās 3x3 nometnes dalībnieku ekskursijas.
Biedrības “Tērces” projekta nosaukumsMūsmājas-8. Proti-8 apzīmē, ka biedrībai
šis projektu konkursā jau ir 8. projekts. Tagad blakus bērnu rotaļu zonai un starp mājām “Tērces” un “Leveste2” ir sakārtots un
bruģēts gājēju celiņš, pa kuru droši var pārvietoties gan pašmāju ļaudis, gan ciemiņi.
Konkursā pirmo reizi piedalījās biedrība
“Chill and Ride Community” un labu dar-
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“Darām paši” projektu konkursa noslēguma pasākums 08.12.2019. Jaunpils pilī

bu darīja projektā “Bangas”. Tika sakopts
un labiekārtots “Bangu” sētas pagalms,
kurā nav vairs lielo un dziļo bedru.
Biedrība «Basketbola klubs “Jaunpils”
realizēja līdzīgu projektu kā pērn -“Individuālo basketbola iemaņu uzlabošana
Jaunpils bērniem un jauniešiem (2.gads)”. 3
dienas Jaunpilī pie 22 talantīgākajiem Jaunpils basketbolistiem (jauniešiem, bērniem)
viesojās 3 profesionāli treneri.
Jaunpils – Viesatu mazpulks guvuši atzinības un pateicības gan novada, gan valsts
mērogā. Un nepaguruši sēj, stāda, pēta un
audzē. Tāpēc īpaši nozīmīgs bija projekts
“Siltumnīca – praktisko darbu laboratorija”.
Tika atjaunota pie skolas esošā vecā piebūvētā siltumnīca. Rezultātā 35 mazpulcēniem tagad ir vieta praktiskām un pētnieciskām nodarbībām.
Biedrība «Levestes spicie» ir par visu Levestes attīstību un šogad tika īstenots projekts ““Leveste-1” stāvlaukums”. Projekta
vadītāja Agita ar projektu centās gan uzlabot mājas “Leveste-1” stāvlaukumu, gan
pamudināt iedzīvotājus pievērsties mājas
apsaimniekošanas jautājumiem.
Jaunpils Pensionāru biedrība īpaši izceļas ar savu aktivitāti. Aktīvie pensionāri
gan brauc ekskursijās, gan piedalās dažādās
aktivitātēs tepat Jaunpils novadā. Šogad
biedrība projekta “Aktīvs, vesels Jaunpils
novadā” ietvaros noorganizēja divu dienu
ekskursiju pensionāriem uz Kurzemi, apmeklējot ievērojamus vēstures un dabas
objektus. Tika iegādāts arī čuguna katls,
kurā dažādos pasākumos varēs vārīt gardu zupu, ievērojot veselīgu dzīvesveidu un
pateicoties biedrības aktivitātēm, aptiekai
mest lielu līkumu.
Biedrība “Tālavas 2014” realizēja projektu “Siltas, glītas namdurvītes”. Tagad “Tālavu” mājas kāpņu telpām ir jaunas durvis.
Kā atskaitē bija rakstīts- “Darbi bija iecerēti
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Biedrības “Dzintars-A” projekta “Atjaunosim rotaļlaukumu Viesatu pagastā” vadītājai Ingai Kalviņai ceļazīmi uz apvienības “Sabiedrība ar dvēseli” projektu noslēguma
pasākumu pasniedz Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere.

veikt pašu spēkiem, iesaistot tikai mājas vīriešu kārtas pārstāvjus, taču, kad tika liktas
durvis, klāt esot bijuši teju visi 23 mājas iedzīvotāji”.
Sports Jaunpilī ir svarīgs un par to, lai
viss būtu līmenī gādā dažādu sporta veidu
biedrību vadītāji un aktīvisti. Jau no 2016.
gada bērniem Jaunpilī ir iespēja trenēties
pie sertificēta futbola trenera un tagad
jau 3. gadu, projekta ietvaros, norisinājās
Jaunpils vidusskolas futbola festivāls, kad
aicināti visi skolēni iepazīt šo sporta veidu
tuvāk un labākajiem ir iespēja pierādīt savu
kāju un prāta veiklību futbola spēlē. Festivāls ir lieli svētki!
Biedrība «Optimisti», realizēja projektu
“Karoga masta uzstādīšana pie “Dzīļu” mājas un tās kāpņu telpu remonts”. Nosaukums
jau pasaka priekšā, kas tika darīts projekta
ietvaros. Un tagad pie “Dzīlēm” lepni plīvo
Jaunpils novada karogs. Remontējot kāpņu
telpas, iedzīvotāji varēja vienoties katrs par
sev tīkamāko krāsu sienām. Visa mājas saime piedalījās projekta darbos.
Biedrības “Dzintars-A” projekts “Atjaunosim rotaļlaukumu Viesatu pagastā” šogad bija vienīgais projekts, kuru īstenoja
tieši Viesatu pagastā. Daudzdzīvokļu mājām “Dzintariņi” un “Draudzības” pa vidu
atradās bērnu rotaļu laukums, kas bija jau
laika zoba iznīcināts, turklāt bijušais slidkalniņš jau laiku atpakaļ tika demontēts.
Projekta ietvaros tika pasūtīts jauns slidkalniņš ar kāpšļu elementiem, šūpolēm un šūpuļkrēslu. Sakopa rotaļlaukuma teritoriju.
Projektā brīvprātīgi iesaistījās ap 30 “Dzintariņu” un “Draudzību” māju iedzīvotāji.
Kā jau svarīgam notikumam par godu, projekta vadītāja noorganizēja atjaunotā rotaļ-

laukuma atklāšanas pasākumu.
Vēl viens daudzdzīvokļu māju remonta
projekts bija “Kaimiņu būšana”,ko realizēja biedrība “Vējmalas”. Projekta laikā tika
izremontēta viena kāpņu telpa. Un kā teic
projekta vadītāja Velga Pavlovska, tad remontdarbi turpināsies līdz tiks sakārtotas
visas mājas kāpņu telpas, lai pašiem un ciemiņiem prieks.
“Katrai lietai sava vieta” biedrība “Dzīpars” projekta ietvaros iegādājās 3 īpašus
un transformējamus skapīšus keramikas
telpai, kuri ātri vien tika piepildīti ar dažādiem materiāliem radošajām nodarbībām
keramikā, tika noorganizēts seminārs un
radošā darbnīca keramikā.
Biedrība “Radīts Jaunpils novadā” bija
ļoti oriģināla un projekta ietvaros izveidoja Piedzīvojumu orientēšanās spēli “Radīts
Jaunpils novadā” Aiz katras etiķetes slēpjas
stāsts. 19. oktobrī ikviens varēja izveidot
komandu un doties piedzīvojumā. Caur
šo spēli ir iespēja izzināt vietējo ražotāju,
amatnieku arodus, iepazīties ar kultūrvēsturisko mantojumu un satikties ar īpašiem
Jaunpils cilvēkiem. Projektam tika sniegts
lielākais līdzfinansējums no biedrības.
Biedrība plāno šo spēli pilnveidot un radīt
jaunu tūrisma produktu. Turklāt projekta
veiksmes stāsts slēpjas sadarbības veicināšanā un savas vietas popularizēšanā.
Lauku partnerība “Upe 8” īstenoja projektu “Mākslas pasaulē”. Projekta ietvaros
tika noorganizēti 2 gleznošanas plenēri
– viens pieaugušajiem, otrs bērniem kopā
ar gleznošanas pasniedzēju Aiju Princi.
Plenērā piedalījās 10 pieaugušie un 10 bērni. Tika uzgleznotas daudz gleznas, kuras
priecē ne tikai pašus māksliniekus, bet arī
muzeja izstāžu zāles apmeklētājus.
Viena no prioritātēm projektu īstenošanā bija aktivitātes, kas veicina Jaunpils noturpinājums 6.lpp.
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turpinājums no 5.lpp.

vada svētku norisi. Šo ņēma vērā Jaunpils
vidusskolas atbalsta biedrība un novada
desmitgades jubilejas trešajā dienā uzpūta
milzīgas gaisa pilis govs un traktora izskatā.
Visu dienu bērni varēja lēkāt un priecāties,
savukārt par kārtību un drošību rūpējās 4
brīvprātīgās jaunietes.
Kā jau katru gadu, arī šogad tika noteikts
gada veiksmīgākais projekts Jaunpils novadā. Šis projekts pārstāvēs mūsu novadu visā
valstī apvienības “Sabiedrība ar dvēseli”
projektu noslēguma pasākumā. Pasākums
norisināsies 2020.gada martā Bauskas novadā. Komisija vērtēja īstenotos projektus,
skatot, kāda bija iedzīvotāju aktivitāte, ie-

INFORMĀCIJA

Informācijas sagatavota pamatojoties uz
Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra
noteikumu “Enerģētikas infrastruktūras
objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”41.punktu
INFORMĀCIJA
par akciju sabiedrības “Conexus Baltic
Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām, saimnieciskās
darbības ierobežojumiem šajās aizsargjoslās, bīstamību un drošības pasākumiem
rūpnieciskās avārijas gadījumā
I. Vispārīgā informācija par aprobežojumiem
Akciju sabiedrības “Conexus Baltic
Grid” (turpmāk – Sabiedrība) dabasgāzes
pārvades sistēmas gāzapgādes objektiem,
inženierbūvēm un inženierkomunikācijām
(turpmāk visi kopā saukti – Objekti) saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteiktas ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas. Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums
ir nodrošināt dabasgāzes pārvades sistēmas
gāzesvada efektīvu un drošu ekspluatāciju
un attīstības iespējas. Savukārt drošības
aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību šo objektu
ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju
gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā
esošo objektu drošību.
1. Ekspluatācijas aizsargjoslas
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 22.pantu
ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem,
gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām tiek noteiktas, lai nodrošinātu to
ekspluatāciju.
1.1. gar gāzesvadiem ar spiedienu vairāk
par 1,6 megapaskāliem ekspluatācijas aiz-

6

janvāris

saistīšanās, ilgtspēja, ieguldītais darbs un
rezultāts. Un šogad CEĻAZĪMI uz pasākumu saņēma biedrība “Dzintars-A” ar projektu “Atjaunosim rotaļlaukumu Viesatu
pagastā” un tas tika atzīts par gada veiksmīgāko projektu mūsu novadā 2019. gadā.
Un kā jau visos konkursos un aizvien
mūsdienīgāk, viedāk, pasākuma dalībnieki
tika aicināti nobalsot par savu favorītprojektu, izmantojot viedtālruni. Skatītāju simpātiju balvu ieguva biedrība “Radīts Jaunpils novadā” ar projektu “Piedzīvojumu un
orientēšanās spēle “Radīts Jaunpils novadā”.
Pasākuma dalībniekus ar muzikālo
priekšnesumu priecēja novada muzikālās
jaunietes Ketija Keita Krastiņa un Patrīcija

Andersone. Un pasākumu vadīja atraktīvās un enerģiskās domes Attīstības nodaļas projektu vadītājas Elva Vaivare un Līga
Veinberga.
Paldies par brīnišķīgiem un iedvesmojošiem darbiem sabiedrības līdzdarbības
veicināšanā biedrību līderiem un visiem,
kas pieliek roku un sirdi labu darbu darīšanā gan projektu “Darām paši” ietvaros, gan
ikdienā.
Lai veiksmīgs, radošām idejām un labiem
darbiem piepildīts Jaunais gads!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: B. Rasa

sargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass - 15 metru
attālumā no gāzesvada ass;
1.2. ap gāzes regulēšanas stacijām ekspluatācijas aizsargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas
vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju
ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām
konstrukcijām - 6 metru attālumā;
1.3. ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumiem – 4
metru attālumā zemējuma kontūras;
2. Drošības aizsargjoslas
Drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību Objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu
un to tuvumā esošo objektu drošību. Ap
gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām
un gāzes mērīšanas stacijām – drošības
aizsargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas
virsmas katrā pusē no gāzesvada ass vai nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu
būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 322. pantu Objektiem ir noteiktas šādas drošības
aizsargjoslas:
2.1. gāzesvadam un gāzes regulēšanas
stacijām ar darba spiedienu virs 1.6 megapaskāliem un ar gāzesvada diametru:
2.1.1. līdz 300 mm – 75 metru attālumā;
2.1.2. 300 mm līdz 600 mm – 125 metru
attālumā;

2.1.3. 600 mm līdz 800 mm – 150 metru
attālumā.
2.2. ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6
megpaskāliem un gāzes regulēšanas un
mērīšanas stacijām, ja šie gāzesvadi un šīs
stacijas izbūvētas vai pārbūvētas pēc 2002.
gada 1.septembra, tiek noteikta ar būvprojekta aprēķinu, bet ne mazāk kā:
2.2.1. 25 metri no gāzesvada ass – ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem;
2.2.2. 100 metri – ap gāzes regulēšanas
un mērīšanas stacijām.
3. Aprobežojumi aizsargjoslās
3.1. Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās atbilstoši Aizsargjoslu likuma 35.pantam:
3.1.1. vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi, tos var noteikt arī ar
pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas
izdoti to kompetences ietvaros;
3.1.2. ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts
aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, atjaunošanai, pārbūvei
nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā
brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu
uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai
to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt
jebkurā laikā bez brīdinājuma;
3.1.3. aizsargjoslās, kas ir lauksaimniecības zemēs, plānotie ekspluatācijas, remonta, atjaunošanas un pārbūves darbi veicami
laikposmā, kad šīs platības neaizņem lauksaimniecības kultūras vai kad ir iespējama
lauksaimniecības kultūru saglabāšana, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbus, kurus var veikt jebkurā
laikā;
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3.1.4. pēc darbu veikšanas objekta īpašnieks vai valdītājs sakārto zemes platības,
lai tās būtu derīgas izmantošanai paredzētajām vajadzībām, kā arī atlīdzina zemes
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam darbu izpildes gaitā nodarītos zaudējumus.
Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus
atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc
savstarpējas vienošanās;
3.1.5. ja aizsargjoslas sakrīt vai krustojas, ar attiecīgo objektu ekspluatāciju un
remontu saistītos darbus kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos veic attiecīgo objektu īpašnieki vai valdītāji pēc savstarpējas vienošanās;
3.1.6. juridiskās un fiziskās personas,
veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības,
pārbūves vai pārvietošanas darbus veic pēc
saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku
vai valdītāju. Ar minētajām darbībām saistītās izmaksas sedz attiecīgā juridiskā vai
fiziskā persona vai - pēc savstarpējas vienošanās - objekta īpašnieks vai valdītājs;
3.1.7. juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta
īpašnieka vai valdītāja likumīgās prasības;
3.1.8. pašvaldību un atbildīgo valsts institūciju dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu
teritorijas jebkurā laikā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kontroles veikšanas
kārtību. Objektu īpašnieku vai valdītāju
dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot
zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi
nodotas citai personai, - zemes lietotāju;
3.1.9. tāda objekta īpašnieks vai valdītājs, kuram noteikta aizsargjosla, izmanto
šo aizsargjoslu, nemaksājot atlīdzību par
nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu. Šis nosacījums neierobežo
nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai
lietotāja tiesības prasīt viņam radīto tiešo
zaudējumu atlīdzību.
3.2. Speciālie aprobežojumi ekspluatācijas aizsargjoslās saskaņā ar Aizsargjoslu
56.pantu:
3.2.1. aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
3.2.2. aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju
izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;
3.2.3. aizliegts veikt darbus, kas saistīti
ar spridzināšanu un derīgo izrakteņu ieguvi;
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3.2.4. aizliegts aizkraut un norobežot
ar žogiem pievedceļus un pieejas gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm;
3.2.5. aizliegts staigāt pa virsūdens gāzesvadu pārejām;
3.2.6. aizliegts veikt darbus, kas saistīti
ar zemes applūdināšanu;
3.2.7. aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens gāzesvadiem braukt ar izmestu
enkuru vai tīkliem, ierādīt zvejas vietas
un zvejot, ķert ūdens dzīvniekus un iegūt
ūdensaugus ar dziļūdens rīkiem;
3.2.8. aizliegts audzēt kokus un krūmus
platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā;
3.2.9. aizliegts būvēt jebkuras ēkas;
3.2.10. aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu,
kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un
īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu
un materiālu glabātavas;
3.2.11. aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;
3.2.12. aizliegts ierīkot kuģu, liellaivu un
peldošu celtņu piestātnes, kā arī veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas
darbus;
3.2.13. aizliegts ar jebkādām darbībām
traucēt gāzapgādes uzņēmuma darbiniekus, kuri aizsargjoslā veic ekspluatācijas,
remonta, pārbūves, avāriju novēršanas vai
to seku likvidēšanas darbus;
3.2.14. ja nav noslēgta rakstveida vienošanas ar gāzesvadu, gāzapgades iekārtu un
būvju, gāzes noliktavu un krātuvju īpašnieku, aizliegts:
• veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt
pāļus, lietot triecienmehānismus ar jaudu,
kas lielāka par 100 kilovatiem,
• veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs - dziļāk par 0,45 metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,
• veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus
pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu
veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),
• būvēt, atjaunot vai pārbūvēt inženierbūves;
• ierīkot brauktuves un brauktuvju šķērsojumus,
• veikt citus darbus, kas traucē gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes

noliktavu un krātuvju apkalpošanu vai var
bojāt šos objektus.
3.3. Speciālie aprobežojumi drošības aizsargjoslās saskaņā ar Aizsargjoslu likuma
58.2 pantu:
3.3.1. aizliegts būvēt jaunas ēkas vai pārbūvēt nedzīvojamās ēkas par dzīvojamām
ēkām, kā arī – ja nav noslēgta rakstveida
vienošanās ar gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju
īpašnieku – pārbūvēt esošās ēkas;
3.3.2. aizliegts būvēt vai atvērt jaunas
sporta, izglītības un atpūtas būves vai iestādes vai esošās ēkas pārbūvēt par sporta,
izglītības un atpūtas būvēm vai iestādēm;
3.3.3. aizliegts ierīkot spēļu laukumus
un atpūtas zonas;
3.3.4. aizliegts rīkot publiskus pasākumus;
3.3.5. aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;
3.3.6. aizliegts veikt citus darbus (vai
darbības), kas traucē nodrošināt vides un
cilvēku drošību gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju, gāzes regulēšanas punktu,
dabasgāzes kompresoru staciju, gāzes krātuvju, šķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvju un uzpildes staciju, sašķidrinātā ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu
un tirdzniecības punktu vai automobiļu
gāzes uzpildes staciju ekspluatācijas laikā
un iespējamo avāriju gadījumā;
3.3.7. gāzesvada īpašnieks kopā ar autoceļa pārvaldītāju nodrošina transportlīdzekļu apstāšanās aizliegumu drošības aizsargjoslās gar gāzesvadu ar spiedienu virs
1,6 megapaskāliem.
4. Papildinformācija
4.1. Ievērojot Aizsargjoslu likuma
35.panta sestās daļas noteikumus, Sabiedrība norāda, ka jebkurai fiziskai un juridiskai personai, veicot darbus aizsargjoslā, ir
pienākums saskaņot ar Sabiedrību jebkurus
darbus Objektu aizsargjoslā, tajā skaitā:
4.1.1. pirms projekta dokumentācijas
izstrādes uzsākšanas, jebkāda veida būviecerei, saņemt no Sabiedrības tehniskos
noteikumus, sūtot iesniegumu pa pastu uz
Sabiedrības juridisko adresi Rīgā, Stigu ielā
14, LV-1021, vai elektroniski uz e-pastu:
info@conexus.lv;
4.1.2. pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas vai citu darbu veikšanas, kas saistīts ar
zemes rakšanas darbiem (noslēgt vienošanos par zemes darbu veikšanu Objekta aizsargjoslā. Par vienošanās slēgšanas kārtību
informācija saņemama Sabiedrības Saimnieciskā nodrošinājuma Tehnisko noteikuturpinājums 8.lpp.
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mu un aizsargjoslu uzraudzības daļā uz tālruņiem: 67819027; 67443808 un 67819033.
Iesniegums par rakšanas darbu saņemšanu
jāsūta pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Rīgā, Stigu ielā 14, LV-1021, vai elektroniski uz e-pastu: info@conexus.lv.
4.2. Aizsargjoslu likuma 61.panta vienpadsmitā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina
objekta īpašniekam vai valdītājam piekļuvi
objektam un tā aizsargjoslai, lai varētu nodrošināt aizsargjoslas uzturēšanu un veikt
attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam,
atjaunošanai un pārbūvei nepieciešamos
darbus.
4.3. Aizsargjoslu likuma prasību neievērošana var radīt pārvades gāzesvada avārijas stāvokli, kura sekas var būt materiālo
vērtību un cilvēku bojāeja, kā arī ilgstošs
gāzes piegādes pārtraukums patērētājiem,
tādējādi fiziskās un juridiskās personas, kas
pārkāpj iepriekš minētās prasības, var saukt
pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
II. Informatīvais materiāls sabiedrībai
par rīcību dabasgāzes pārvades sistēmas
gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju avārijas gadījumā un
veicamajiem aizsardzības pasākumiem
5. Dabasgāzes bīstamības raksturojums
Dabasgāze zemes dzīļu iegulu produkts,
kuras pamatkomponents ir metāns (≥ 90
%) , kas ir divas reizes vieglāks par gaisu,
bez smaržas, bez garšas, bez krāsas. Klasificēta kā 1.kategorijas uzliesmojoša gāze
(H220 - īpaši viegli uzliesmojoša gāze) un
sprādzienbīstamā noteiktā koncentrācijā ar
gaisu (5-15 % no telpas tilpuma). Sakarā
ar to, ka gāzes pārvades sistēma dabasgāze
ir bez smaržas, lai dabasgāze būtu sajūtama
cilvēkiem, pārvades sistēmas operators veic
tās odorizāciju, pievienojot etilmerkaptānu. Rezultātā dabasgāze iegūst specifisku
smaržu pirms padeves patērētājiem.
Ietekme uz veselību
Sprādzienbīstams un ugunsbīstams gāzes gaisa maisījums var veidoties dabasgāzes noplūdes
gadījumā. Dabasgāze organismā var nokļūt
caur elpošanas ceļiem.
Ieelpošana
Gāzei augstā koncentrācijā ir smacējoša iedarbība, jo tādejādi tiek
samazināts ieelpojamā skābekļa daudzums.
Gāzes un gaisa
maisījuma ar skābekļa saturu <18% ieelpošana var izraisīt centrālās nervu sistēmas
traucējumus, galvassāpes, vājumu, līdzsvara traucējumus un vemšanu. Pie minimāla
skābekļa daudzuma gaisā, iespējama bezsa-
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maņa un letāli iznākumi.
Saskare ar ādu Kontakts ar koncentrētu
gāzes strūklu var izraisīt ādas kairinājumu
un
atsevišķos gadījumos ādas apsaldējumu.
Saskare ar acīm Kontakts ar koncentrētu
gāzes strūklu var izraisīt gļotādas kairinājumu un atsevišķos gadījumos arī gļotādas
apsaldējumu.
Pirmās palīdzības pasākumi
Nokļūstot acīs Lēni izplatoties normālā atmosfēras spiedienā un temperatūrā,
gāzei nav kaitīga iedarbība. Ja acīs nokļūst
koncentrēta gāzes strūkla, tā var izraisīt apsaldējumus, nekavējoties skalot acis ar tīru
ūdeni vismaz 15 min. Meklēt medicīnisku
palīdzību.
Nokļūstot uz ādas
Lēni izplatoties normālā atmosfēras spiedienā un temperatūrā, gāzei nav kaitīga
iedarbība. Ja uz ādas nokļūst koncentrēta
gāzes strūkla, tā var izraisīt apsaldējumus,
nekavējoties skalot ādu ar lielu daudzumu
tīra ūdens vairākas minūtes. Apsaldējuma
gadījumā meklēt medicīnisko palīdzību.
Ieelpojot Nogādāt cietušo svaigā gaisā
(nepiesārņotā vietā). Nodrošināt siltumu
un miera stāvokli. Ja elpošana apstājusies,
veikt mākslīgo elpināšanu. Nekavējoties
meklēt medicīnisko palīdzību.
6. Iespējamās avārijas
Dabasgāze ir vieglāka par gaisu, tāpēc
noplūdes gadījumā, ja nav aizdedzināšanas ierosinātāju, tā samērā strauji celsies uz
augšu un sajauksies ar tīrām gaisa masām.
Tomēr lielā dabasgāzes spiediena dēļ pārvades gāzesvadā pastāv iespēja, ka tehnoloģisko iekārtu avārijas gadījumā veidosies
mehāniskas dabas dzirksteles, kas izplūstošo gāzi var aizdedzināt.
Ņemot vērā dabasgāzes īpašības, iespējamas šādas iespējamās avārijas izpausmes
un to iedarbības izplatība:
• Dabasgāzes noplūde bez aizdegšanās;
• Dabasgāzes noplūde ar aizdegšanos:
o Strūklas ugunsgrēks;
o Gāzes mākoņa ugunsgrēks;
o Gāzes mākoņa sprādziens.
Dabasgāzes noplūdes bez aizdegšanas
gadījumā, izplūstot dabasgāzei ar lielu spiedienu radīsies ļoti skaļš troksnis (līdzīgs reaktīvai lidmašīnai), kas būs dzirdams lielā
attālumā un var rasties arī neatgriezeniski
bojājumi gāzesvadam, to objektiem un apkārtējai videi. Tāpat izveidojas sprādzienbīstama un ugunsbīstama koncentrācijas
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zona, kur jebkurš neliels enerģijas avots
(piemēram, dzirkstele) šajā zonā var izraisīt
sprādzienu.
Dabasgāzes noplūdes ar aizdegšanos
gadījumā sagaidāma siltumstarojuma,
sadegšanas produktu un dūmu izplatība
ugunsgrēka avota tuvumā. Gāzes mākoņa
sprādziena gadījumā izplatās pārspiediena vilnis, kas var sagraut ēkas, kā arī apdraudēt cilvēka dzīvību un apkārtējo vidi.
Sprādziena radītais iedarbības attālums un
radītās sekas atkarīgas no dabasgāzes daudzuma, kas iesaistīts sprādzienā. Cilvēki
var ciest no sprādziena viļņa izraisītas lidojošu priekšmetu iedarbības, kas var izraisīt
bojāeju vai rādīt smagus miesas bojājumus.
Dabasgāzes pārvades sistēmas gāzesvadam
radīsies neatgriezeniski bojājumi.
Konstatējot šādas avārijas, Sabiedrība nekavējoties atslēgs bojāto gāzesvada posmu,
no cauruļvada izplūdīs vai sadegs tajā atlikušais dabasgāzes daudzums un nekavējoties uzsāks avārijas likvidēšanas darbus.
Uzmanību! Gāzesvada bojājuma gadījumā ar tam sekojošu gāzes degšanu apmēram 280 m zonā var veidoties liels siltumstarojums, tādēļ steidzami jādodas prom no
šīs zonas.
7. Iedzīvotāju rīcība avārijas gadījumā
Dzirdot sprādzienu vai dabasgāzes
noplūdei ar lielu spiedienu raksturīgo lielo
troksni un/vai sajūtot dabasgāzes specifisko
smaržu, kas liecina par augstu dabasgāzes
koncentrāciju, nepieciešams nekavējoties:
7.1.pārtraukt jebkādu saimniecisko un
citu darbību, kā rezultātā var rasties dzirksteles, nelietot atklātu liesmu, atvienot no
tīkla visas elektroierīces, izslēgt automobiļu
un mehānismu darbojošos dzinējus;
7.2.rīcība atrodoties ārpus telpām - steidzami dodieties projām no bīstamās zonas
perpendikulāri vēja virzienam (tā, lai vējš
Jums pūstu no sāniem). Ja tas nav iespējams, meklējiet patvērumu tuvākajā ēkā.
Rīcība atrodoties telpās - aizveriet un noblīvējiet logus, durvis, ventilācijas lūkas,
dūmvadus un izslēdziet kondicionierus.
Noblīvēt spraugas logos, durvīs, ventilācijas
lūkās ar ūdenī samērcētu audumu vai citu
materiālu;
7.3.ziņot par dabasgāzes noplūdi Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa
tālruni 112, nosaucot atrašanās vietu (adresi), dabasgāzes noplūdes iespējamo vietu,
savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Ja
iespējams, pārliecinieties, ka apkārtējiem ir
zināms par avāriju un vai ir skaidrs kā rīkoties;
7.4.nelietot elektroslēdžus un aizsardzībai no dabasgāzes kaitīgās iedarbības lietot
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marles - vates apsējus, vairākkārt salocītus
dvieļus, audumus vai citus gaisa caurlaidīgus materiālus, samērcējot tos ūdenī (ja ir
apgrūtināta elpošana un nav pieejami minētie elpošanas ceļu aizsardzības materiāli
- centieties aizturēt elpu un veikt īsas seklas
ieelpas);
7.5.ieklausīties ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, policijas un AS „Conexus Baltic Grid” personāla sniegtajos paziņojumos
pa skaļruņiem un izpildīt tos (lai brīdinātu
iedzīvotājus par avāriju vai tās draudiem,
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tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas);
7.6.sagatavoties iespējamai īslaicīgai pārvietošanai drošā attālumā no bīstamās zonas vai, īpašos gadījumos - evakuācijai, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus, zāles, pirmās nepieciešamības preces,
naudu u.c.;
7.7.nepieciešamības gadījumā evakuāciju, pagaidu izmitināšanu, aprūpi un īpašumu apsardzi veiks atbildīgās institūcijas
(attiecīgā pašvaldība, Valsts un pašvaldības
policija, Nacionālie bruņotie spēki, Labklā-

jības ministrijas iestādes) saskaņā ar teritoriālajiem civilās aizsardzības plāniem;
7.8.veselības stāvokļa pasliktināšanās
gadījumā (galvassāpes, vājums, līdzsvara
traucējumi un vemšana) vērsties tuvākajā
medicīnas iestādē vai izsaukt neatliekamo
medicīnisko palīdzību pa tālruni 113;
7.9.atstāt telpas tikai pēc atbildīgo valsts
institūciju paziņojuma saņemšanas.
AS „Conexus Baltic Grid”

Jaunpils vidusskola starptautiskajā skolu sadarbības projektā
ERASMUS + «Drošība un pirmā palīdzība»

Jau no 2018.gada septembra Jaunpils
vidusskola ir iesaistījusies starptautiskajā skolu sadarbības projektā ERASMUS +
«Drošība un pirmā palīdzība», sadarbībā ar
skolām no Polijas, Lietuvas, Itālijas un Turcijas. Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja
profesionālu ekspertu vadībā apgūt pirmās
palīdzības sniegšanas iemaņas, prasmi rīkoties ekstremālās situācijās, rūpēties par
savu un citu drošību. Projekta īstenošanas
laikā ir paredzētas 5 starptautiskās tikšanās
un apmācības. 2018.gada oktobrī tikšanās
notika sadarbības skolā Lietuvā, Kražiai,
bet 2019.gada aprīlī Itālijā, sadarbības skolā Termini Imerese pilsētā. Par šīm divām
notikušajām projekta aktivitātēm esam jau
informējuši iepriekš.
Laikā no 2019.gada 21.oktobra līdz
28.oktobrim Jaunpils vidusskolas skolēnu
un skolotāju pārstāvji devās uz sadarbības
skolu Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Bez
obligātajām pirmās palīdzības nodarbībām,
kuras noslēdzās ar sacensībām, pārbaudot
dalībnieku prasmes sniegt palīdzību ne-

gadījumā cietušam cilvēkam, sadarbības
skola nodrošināja plašu ekskursiju un kultūras programmu. Apmeklējām Ankaras
ugunsdzēsēju dienestu, zemestrīču simulācijas centru, starptautisko Sarkanā pusmēness organizāciju. Iepazinām Ankaras
vecpilsētu un jaunos rajonus, pabijām senā
mošejā un apmeklējām Ataturka (Mustafa
Kemals Ataturks bija turku karavadonis,
mūsdienu Turcijas izveidotājs un pirmais
prezidents) mauzoleju un muzeju. Vienu
dienu ciemojāmies senā tūristu pilsētiņā
Beypazary, apmeklējot vēstures muzeju,
raibo un daudzveidīgo turku tirgu, kā arī
nobaudot vietējos ēdienus. Neizpalika arī
pieņemšana pie Ankaras rajona Eryaman
mēra ( Ankarā dzīvo ap 5 miljoniem iedzīvotāju, un tās plašā teritorija iedalās vairākos rajonos). Skolēniem liels izaicinājums
un piedzīvojums bija tas, ka projekta laikā
dzīvoja turku skolēnu ģimenēs. Prombraucot, protams, lija asaru lietus.
Tagad uzņemt viesus pienākusi mūsu
kārta – projekta ceturtā aktivitāte notiks
Jaunpils vidusskolā no 2. līdz 9.martam.
Mums jābūt gataviem uzņemt vismaz 24
skolēnus no Itālijas , Turcijas, Polijas, Lietuvas, kā arī 10 skolotājus. Un arī pie mums

ārzemju skolēni jāizmitina ģimenēs. Šis
nav pirmais starptautiskais projekts, līdz
šim Jaunpils novadā ir bijušas atsaucīgas
ģimenes, uz ko ceram arī šoreiz. Projektā
paredzētas vairākas pirmās palīdzības nodarbības, ko vadīs Polijas skolas instruktori: veselības ārkārtas situāciju vadība, rīcība
pie ievainojumiem, šoks - diagnoze un rīcība, policijas glābšanas operācijas, pirmā
palīdzība vides apdraudējumos, hipotermija, pamatdarbības glābšanai kalnos, slīcēju
glābšana, palīdzība pie apdegumiem un
saindēšanās, palīdzības sniegšana dažādās
situācijās maziem bērniem un grūtniecēm
u.c. Programmā paredzētas ne tikai apmācības, bet arī iepazīšanās ar galvaspilsētu
Rīgu, Medicīnas muzeja apmeklējums,
piedalīšanās Ugunsdzēsības muzeja nodarbībās, sadarbībā ar Aizsardzības ministriju
rīkota nodarbība “Visaptveroša valsts aizsardzība”, ekskursija Jūrmalā, pirmās palīdzības sacensības. Kultūras programmā
viesiem piedāvāsim apmeklēt Jaunpils pili,
Amatu māju, baudīt skolas pašdarbības kolektīvu sagatavotu koncertu.
Šis projekts ir Eiropas Savienības finansēts.
Jaunpils vidusskolas direktors J.Liepiņš

BASKETBOLA SEZONA PUSCEĻĀ!
BK Jaunpils šosezon turpina iesākto darbu un cītīgi trenējas, lai būtu gatavi sezonas
galvenajām spēlēm, kas gaidāmas pavasarī.
Šosezon kopumā Latvijas Basketbola līgas
3. divīzijā piedalās 23 komandas, kas sadalītas Rietumu un Austrumu divīzijās. Mūsu
rietumu divīzijā piedalās 12 komandas.
Esam aizvadījuši mazliet vairāk kā pusi

no regulārā čempionāta spēlēm un tajās
esam izcīnījuši 10 uzvaras un piedzīvojuši 3
zaudējumus. Ar šādu bilanci starp rietumu
divīzijas komandām ieņemam 3. vietu.
Šajā sezonā esam piedzīvojuši dažas izmaiņas mūsu sastāvā, jo komandu ir pastiprinājuši divi meistarīgi jaunpilnieki, kas
pēdējās sezonas aizvadīja citur. Komandas
saspēles vadīšana ir uzticēta Marekam Doroškevicam un mūsu centra pozīciju stiprina Rihards Adiņš, kas uz šo brīdi ir rezultaturpinājums 10.lpp.
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turpinājums no 9.lpp.

tīvākais komandas spēlētājs.
Šosezon komandas treneriem Artūram
Zarembam ir daudz iespējas variēt ar sastāvu, jo tas ir daudz sabalansētāks nekā citus
gadus. To vien pierāda aizvadītās spēles, jo
6 spēlētāji vidēji ir guvuši vismaz 10 un vairāk punktus!
Regulārajā sezonā vēl mums priekšā 4
mājas spēles, kur Jaunpils sporta namā uzņemsim pretinieku komandas un, protams,
gaidīsim visus atbalstītājus. Spēļu saraksts:
• 31. janvārī pret Jūrmala/JSS
• 7. februārī pret Rīga/Jugla U-19V
• 21. februārī pret BK Jelgava/BJSS
• 6. martā pret BK Talsi
Atlikušajās spēlēs centīsimies izcīnīt pēc
iespējas vairāk uzvaru, lai izslēgšanas spēlēs pirmās kārtas būtu nedaudz vieglākas,
bet šosezon komandas mērķis ir medaļas,
pagājušajā sezona pabeidzām ar sudrabu,
šosezon jākāpj vēl vienu soli augšup!
Arnis Jēkabsons

Pensionāru Biedrībā „Jaunpils”...
• 5. janvārī Jaunpils pils lielajā zālē pie
skaisti klātiem galdiem ar aizkustinošu
koncertu Agitas Trokšas vadībā novada
senioriem bija iespēja satikties, priecāties
un arī sveikt pensionāru biedrības biedrus
nozīmīgās jubilejās senioru Ziemas ballē.
Paldies visiem, visiem , kuri pielika roku un
ziedoja līdzekļus, lai šis skaistais pasākums
varētu notikt.
• 25. janvārī plkst.16:00 mūs aicina uz pasākumu Lielvircavas kultūras namā senioru
kopa „Saulessvece”. Būšot Latgales labumu
tirdziņš. Pieteikties līdz 22. janvārim.
• 22. februārī mūs aicina Bikstu seniori
plkst.13:00 ( brauc ar savu transportu) un
Engures seniori Engures kultūras namā
plkst.16:00.Brauc ar autobusu.
• 27. martā plkst.16:00 Viesatu kultūras
namā mūsu rīkotais draudzības vakars ar
starppagastu senioru kolektīviem „Viss vēl
tikai priekšā”.
• Latvijas pensionāru federācija sūta
sveicienus un laba vēlējumus Jaunajā gadā
visiem senioru vecuma cilvēkiem un ar

2019. gada jubilāri senioru Ziemas ballē Jaunpils pilī 05.01.2020.

sponsoru palīdzību ir izgatavojusi bezmaksas bukletus par Latvijas pensiju sistēmu.
„Senioru ABC”. Ja kādam ir interese, būs

iespēja tos saņemt gan pensionāru telpās,
gan pagastā.
Informāciju sagatavoja Austra Sipeniece
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Pensionāru Ziemassvētku kopābūšana Viesatu pagastā
23. decembrī kultūras namā notika Viesatu
pagasta pensionāru Ziemassvētku pasākums.
Saticību un mīlestību vēlēja novada domes
priekšsēdētāja Ligita Gintere, dāvinot tradicionālo dāvanu Jaunpils 2020. gada kalendāru.
Labu veselību un laimi Jaunajā gadā vēlēja sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa.
Sveicienus un mazus, saldus pārsteigumus
atveda dāmu klubs “Vīgriezes”, savukārt ar Ziemassvētku dziesmām priecēja skanīgais meiteņu
trio-Aleksandra Mertena, Patrīcija Andersone
un Demija Riekstiņa, un jaunās ģitāristes Patrīcija Andersone un Ketija Keita Krastiņa.
Sirsnīgs paldies visiem Ziemassvētku pasākumu atbalstītājiem.
Lai laimīgs Jaunais gads!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību
un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto. B. Rasa

Ziemassvētku pasākums Viesatu pagasta pensionāriem. 23.12.2019. Viesatu kultūras namā

Muzeja Jaunā gada ziņas
Ziemassvētki un Jaunā gada gaidīšanas laiks vienmēr ir bijis brīnumu un pārsteigumu laiks, kad ikvienam gribas kļūt labākam un
paveikt ko īpašu. Muzejs pateicas par sirsnīgajiem un iedvesmojošiem sveicieniem no tālākiem un ne tik tāliem draugiem un sadarbības partneriem – kolēģiem Latvijas muzejos, Jaunpils biedrībām
un muzeja draugiem un atbalstītājiem, māksliniekiem, Jaunpils
novadniekiem, Zviedrijas un Izraēlas vēstniecībām Latvijā. Kāds
dzīves lietpratējs ir sacījis “Sapņiem ir jābūt vai nu trakiem, vai
nereāliem. Pretējā gadījumā tie ir tikai plāni rītdienai”. Lai mums
visiem Jaunajā gadā ir drosme piepildīt kvēlākos sapņus!
Muzeja 2019. gada jaunieguvumi. Jaunpils muzeja krājums
unikāls ar to, ka tas sniedz visplašāko ieskatu Jaunpils novada vēsturē un ka to veidojuši paši iedzīvotāji priekšmetus dāvinot. Aizvadītajā gadā muzeja krājumu papildinājuši – Artura un Silvijas Lāču
ģimene, A. Puzaka privātprakse, Jaunpils aptieka un vadītāja G.
Zandersone, Z. Sergejenko, A. Lobakovs, O. Antons, Ē. Kazmins.
Zinātniskā krājuma materiālus papildināja bijušā Jaunpils pagasta
priekšnieka Kārļa Gulbja mazmazdēls Emīls Gulbis. Aizvadītajā
gadā krājums tika papildināts arī ar k-zs “Dzirkstele” darbību raksturojošiem materiāliem.
Mazliet maģiska un brīnumaina izstāde no aizvadītā gada 29.
decembra aplūkojama Jaunpils izstāžu zālē. Vitālijs Jermolajevs
dzimis Kazaņā. Mākslinieks izglītību ieguvis Kazaņas mākslas
skolā. 1973. gadā beidzis Ļeņingradas Mākslas akadēmijas Repina
vārdā nosaukto glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūtu.
1983. gadā beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina kursus.
Kopš 1973. gada dzīvo un strādā Rīgā, no 2004. gada – Jūrmalā.
Mākslinieks, arhitekts un dizainers Vitālijs Jermolajevs ir Latvijas Arhitektu savienības loceklis, Unione Cattolica Artisti Italiani
loceklis, Pasaules mākslas fonda eksperts, rakstnieku un
publicistu Starptautiskās asociācijas loceklis, Krievijas
radošās mākslinieku savienības loceklis. Viņš ir starptautiskās mākslas skolas “INNER LIGHT” dibinātājs
Jūrmalā. Māksliniekam ir bijušas vairāk nekā 60 per-
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sonālizstādes dažādās pasaules valstīs, muzejos Maskavā, Sanktpēterburgā, Kazaņā, Mākslas galerijā Vatikānā. Viņa gleznas atrodas
mākslas kolekcijās Eiropā, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā.
Jaunpils muzeja izstāžu zālē apskatāma mākslinieka Vitālija Jermolajeva mirdzošo gleznu teātra izstāde ”INNER LIGHT” (Iekšējā
gaisma), kas Latvijā un aiz tās robežām jau vairāk nekā 20 gadus izstādes apmeklētājos atmodina zemapziņā apslēpto uztveri un spēju
viegli un dabiski tvert sirreālas sajūtas un gleznojumā ietverto satura vēstījumu – tas viss kļūst iespējams ar krāsas, gaismas un fluerescentās gleznošanas tehnikas palīdzību un unikālu mākslinieka domas lidojumu. Apmeklētājiem ir iespēja apskatīt 16 gleznas,
kuru vienojošais elements ir tēlu mainība un mākslas darba radītās
asociācijas un emocijas, apspēlējot garīguma, misticisma un kosmosa tēmu. “Viņi vēro jūs”, “Jūras dibenā”, “Laimes putns”, “Deja”
– tās ir tikai dažas no gleznām, kuras būs iespējams aplūkot, apmeklējot izstādi. Darbiem piemīt tā saucamie “dienas” un “nakts”
efekti – atšķirīgā apgaismojumā tās mainās – mirdz, atklāj jaunus
tēlus, transformējas tajā redzamās ainas, līdz ar to arī gleznas raksturs. Māksliniekam ir piešķirts
patents par fluorescento krāsu
kompozīciju, kurā viņš glezno
savas gleznas, un tās izgatavošanas paņēmienu – tehniku, kuras
laikā vienam krāsas slānim tiek
uzklāti citi krāsu slāņi. Gleznas
ir romantisku asociāciju pilnas
un pārsteidz aplūkotāju.
Vitālijs Jermolajevs. Foto: https://yermolayev.eu/
“Jaunpils Dižvīru mantojums”.
Šajā gadā turpināsim iepriekšējos gaturpinājums 10.lpp.
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turpinājums no 11.lpp.

dos aizsākto vēsturiskajām personībām
veltīto izstāžu ciklu. Pirmo izstādi veltīsim
Oskaram Šepskim – ērģelniekam, mūzikas
kompozīciju autoram, diriģentam, mūzikas
skolotājam. Viņš pirms 170 gadiem dzimis
Jaunpilī. Ērģeļspēli mācījies Irlavas skolotāju seminārā pie Jāņa Bētiņa. Piedalījies I-IV

Vispārējo Dziesmu svētku organizēšanā.
2020. gadā atceramies. Kā katru gadu
muzeja darbinieces ir sagatavojušas vietēja
mēroga vēsturisku izdevumu par nozīmīgām sabiedriskajām aktivitātēm un cilvēkiem Jaunpils novadā. Tā saīsinātais variants tiks publicēts Jaunpils novada izdevuma “Jaunpils vēstis” pirmo divu mēnešu

janvāris

izdevumos un Jaunpils novada mājas lapā
www.jaunpils.lv sadaļā Jaunpils novadnieki. Ar plašāku šī sagatavotā izdevuma
materiāliem iespējams iepazīties Jaunpils
muzejā.
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un
Zinta Arika.

Nozīmīgas Jaunpils novada sabiedriskās aktivitātes un
notikumi 2020. gadā
Pirms 415 gadiem (1605)
ɶɶ

24. septembrī notika Salaspils kauja,
kurā divkaujā Matiass fon der Reke atbruņoja Zviedrijas karali Kārli IX.

Pirms 395 gadiem (1625)
ɶɶ

Zviedri, atriebjoties Jaunpils dzimtkungam Matiasam fon der Rekem,
noposta Jaunpils pili. Pilī veic pārbūves darbus – esošajiem korpusiem
uzbūvē trešo stāvu, iekšējo pagalmu
izrotā ar kolonādi, uzceļ piebūvi – virtuves namu.

Pirms 375 gadiem (1645)
ɶɶ Izlej pirmo Struteles baznīcas zvanu.

Pirms 270 gadiem (1750)
ɶɶ

Restaurēts Jaunpils baznīcas slaidais
tornis.

Pirms 260 gadiem (1760)
ɶɶ

Vācu tautības zvanu lējējs Ernests
Fridrihs Fehlers Jaunpils baznīcai izlej
182 kg smagu zvanu.

Pirms 250 gadiem (1770)
ɶɶ Jaunpilī sāk strādāt pirmais akadēmiski izglītotais medicīnas doktors Johans
Benedikts Gerhards fon Višmanis.

Pirms 195 gadiem (1825)
ɶɶ Uzcelta Jaunpils mācītāja māja.

P
irms 180 gadiem (1840)

ɶɶ Jaunpils saimniecības ēkas telpās tika
atvērta aptieka. Pirmais aptiekārs bija
Dūms.

Pirms 170 gadiem (1850)
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ɶɶ Jaunpilī uzcelta smēde.

Pirms 165 gadiem (1855)

Pirms 125 gadiem (1895)
ɶɶ

ɶɶ Dibināta Struteles pamatskola.

Pirms 150 gadiem (1870)
ɶɶ

24.(26.)jūnijā Dobelē notika Kurzemes guberņas Dziesmu svētki – vieni
no pirmajiem Latvijā. Šajos svētkos
piedalās arī Jaunpils dziedātāji.
ɶɶ Jaunpils muižā Jurģos uzceļ ķieģeļu
cepli.

Pirms 145 gadiem (1875)
ɶɶ

Mežablusu (Mežavotu) mājās tika
sarīkota pirmā teātra izrāde Jaunpilī,
kuru iestudēja Kārlis Millers (Kārlis
Zariņš).
ɶɶ Lauku muižas baronese fon Deršau
dāvinājusi 0,5 ha lielu zemes gabalu
skolas celtniecības vajadzībām.
ɶɶ Struteles I pakāpes pagasta skola darbu sāk Struteles Baznīckroga ēkas vienā pusē – “Kalējos”. Skolā strādāja skolotājs un ērģelnieks Jānis Grīnfelds.

Pirms 130 gadiem (1890)
ɶɶ Jaunpilī nodibina Sadraudzīgo biedrību, pie kuras darbojas mājturības sekcija, dziedāšanas kopa.
ɶɶ Nodibina Jaunpils Bibliotēkas biedrību.
ɶɶ Dibināta Jaunpils lauksaimniecības
biedrība.
ɶɶ Jaunpils baznīcā uzstādītas latviešu
izcelsmes ērģeļbūvētāja Mārtiņa Krēsliņa ērģeles, sakarā ar tuvojošos 300
gadu pastāvēšanu.

Vīnšeņķu skolā tiek veikti remontdarbi, kuru laikā izbūvē trīs istabas
skolotāju dzīvoklim, vienu klasi, divas
guļamtelpas, pieliekamo kambari bērniem un skolotājiem, tualeti. Uzceļ arī
saimniecības ēku, kurā atradās kūts,
vāgūzis, klēts un šķūnis.

Pirms 120 gadiem (1900)
ɶɶ Jaunpils baznīcā ierīko krāsns apkuri.
Divas cilindriskas formas krāsnis telpas sānu jomos ierīko tolaik Jaunpilī
atzītais krāšņu meistars Jānis Tuppe.
ɶɶ Nodibināta lauksaimniecības biedrība ar nosaukumu “Jaunpils – Bikstu
lauksaimniecības biedrība”.
ɶɶ Jaunpilī pabeidz pagasta nama būvi,
kas izmaksā vairāk nekā 3000 rubļu.

Pirms 115 gadiem (1905)
ɶɶ

Jaunpils parkā uzceļ akmens tiltiņu ar skatu uz Jaunpils baznīcu par
godu Jaunpils otrajam majorātkungam Georgam Augustam fon der Rekem. Tajā iegravēta monogramma
“G.A.v.d.R.-1905”.
ɶɶ 24. decembrī tika aizdedzināta Jaunpils pils.

Pirms 100 gadiem (1920)
ɶɶ Nodibināta Jaunpils patērētāju biedrība “Palīdzība”.
ɶɶ Latvijas valdība atsavināja baronam Rekem majorātus – Ozolmuižu (6850 ha), Šlokenbeku un Durbi (3750 ha), Jaunpili un Spriņģus
(7650 ha), Kalnamuižu, Annasmuižu
un Brūnu muižu.
ɶɶ Rudenī Jaunpils Kalna skolu pārdēvēja par 6-klasīgo 2. pakāpes pamat-
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skolu, nodibinot Kalna skolā četras un
Jaunpils pils telpās divas klases.
ɶɶ Maijā Jaunpilī no vecās koppienotavas
ēkas pasta kantoris pārceļas uz pili, tā
darbība paplašinās, par pastmeistaru
nozīmē Eduardu Očuru. Kantorim ir
viens telefona aparāts un nodibināta
telefona satiksme ar Tukumu un Auci.
Rudenī jau uzstāda pirmo telefona
komutatoru ar trim numuriem – abonentiem.

Pirms 90 gadiem (1930)
ɶɶ 12. martā Jaunpilī atvērts zobārstniecības kabinets.
ɶɶ Dibināta Jaunpils lopkopības pārraudzības biedrība.

Pirms 85 gadiem (1935)
ɶɶ Gada sākumā Jaunpilī Piensaimnieku
sabiedrībai piešķir 1,5 ha lielu zemes
gabalu jaunas koppienotavas ēkas būvei pēc jaunlaiku prasībām ar modernām piensaimniecības pārstrādāšanas
mašīnām un ierīcēm.
ɶɶ Jaunpils baznīcu izbalsina, pārkrāso
altāri un kanceli. Darbus paveic meistars Gregovics. Jaunpils draudzē ir reģistrēti ap 1200 locekļu.

Pirms 80 gadiem (1940)
ɶɶ

2. aprīlī darbu uzsāk jaunuzbūvētā
Jaunpils pienotava. Tās būve izmaksā
94000 latu un ir trešā elektrificētā pienotava Latvijā. Piena pārstrādāšanas
iekārta strādā ar jaudu 5000 litru stundā, divas elektriskās sviesta kuļmucas
darbojas ar 3000 un 6000 lielu jaudu.
Ir ierīkotas arī lieljaudas kompresors
un ierīkota elektriskā vēdināšana.
1965. gadā sāk ražot mīksto Bauskas
sieru, kura nogatavināšana ilgst 10
dienas.

Pirms 70 gadiem (1950)
ɶɶ Jaunpils ciems tika pievienots Dobeles rajonam. Tukuma rajonam to atkal
pievieno 1963. gadā.
ɶɶ Tukuma rajonā un arī Jaunpilī sākas
mazo kolhozu apvienošanas process.

Pirms 60 gadiem (1960)
ɶɶ

Jaunpils vidusskolai uzcelta jauna
sporta zāle un internāta ēka.
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Pirms 50 gadiem (1970)
ɶɶ

Jaunpilī darbību uzsāk aušanas pulciņš. Pulciņa pirmā vadītāja ir Ilga Atstupena no Tukuma.
ɶɶ Pirms 45 gadiem (1975)
ɶɶ Ekspluatācijai nodota Viesatu kultūras nama ēka.
ɶɶ Uz kino ekrāniem sāka rādīt filmu
“Melnā vēža spīlēs”, filmas kadri tika
uzņemti arī Jaunpilī 1974. gadā.

Pirms 40 gadiem (1980)
ɶɶ

Jaunpils ciemam pievienoja daļu no
Struteles ciema teritorijas.

Pirms 30 gadiem (1990)
ɶɶ

4. maijā tika pieņemta Latvijas Republikas neatkarības deklarācija. Šo
datumu var uzskatīt par svarīgu robežšķirtni, kas veidojās nozīmīgā
vēsturiskā procesā, jo neatkarības atjaunošanas ideja attīstījās un īstenojās
pakāpeniski.

Pirms 25 gadiem (1995)
ɶɶ

22.-23. jūnijā Jaunpilī notiek kultūrvēsturiska konference “Elīza fon der
Reke un Apgaismība Kurzemē”.
ɶɶ Dibināta mednieku biedrība “Jaunpils”.

Pirms 20 gadiem (2000)
ɶɶ No 17. līdz 21. maijam Jaunpilī notiek
Vācijas – Latvijas kultūras dienas.
ɶɶ 21. jūnijā tika pieņemts lēmums izveidot Jaunpils Brīvprātīgās ugunsdzēsības vienību un tika noteikti brīvprātīgie maksājumi. Pirmais priekšnieks
Valērijs Kazmins.
ɶɶ Pirms 15 gadiem (2005)
ɶɶ 10. novembrī nodibināts vokālais ansamblis “Pīlādzītis”.
ɶɶ Jaunpils pili iekļauj Eiropas kultūras
mantojuma 100 sakoptāko kultūras
pieminekļu Latvijā sarakstā.

Pirms 10 gadiem (2010)
ɶɶ 27. oktobrī Jaunpils pensionāru sapulcē tika pieņemts lēmums oficiāli reģistrēt pensionāru biedrību “Jaunpils”, lai

ɶɶ
ɶɶ

ɶɶ

ɶɶ
ɶɶ

varētu piedalīties lielākos projektos un
uzlabotu pensionāru dzīves kvalitāti.
Atvērts veikals “Karamele”. Darbību
pārtraucis 2019. gada rudenī.
Pirmo reizi notika Jaunpils projektu
konkurss “Darām paši” un projektu
izvērtēšana.
Tika atjaunota Elles kalnu eja un, sadarbībā ar AS “Latvijas Valsts meži”,
blakus izveidota atpūtas vieta.
Septembrī lietošanā nodots tirgošanās laukumiņš.
Viesatās pēc remonta atklāj pasta nodaļu. Pasta nodaļa slēgta 2017. gada
rudenī.

Pirms 5 gadiem (2015)
ɶɶ No 16.-18. februārim Jaunpilī filmēja
LNT seriāla “Dzīves krustcelēs” sēriju.
ɶɶ Februārī RATS telpās sāka darboties
ģitāras spēles pulciņš.
ɶɶ Aprīlī tika nodibināta un reģistrēta
“Jaunpils vidusskolas atbalsta biedrība”.
ɶɶ 10. maijā tika atklāta Jaunpils Amatu
māja (vadītāja V. Pavlovska)
ɶɶ Jaunpils pilī Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Latvijas kopējā sadarbības
projekta ietvaros filmē vēsturisku drāmu “Sātana līgava”. Filmas režisore
Sara Kanteli. Statistu lomās iejutās arī
jaunpilnieki.
ɶɶ 21. jūnijā lauku mājās “Vagas” atklāja
Dabas notikumu dārzu. Projekta vadītāja A. Berezovska.
ɶɶ 6. septembrī notika Jaunpils baznīcas
altāra iesvētīšanas dievkalpojums.
ɶɶ 4. decembrī Jaunpils baznīcā pēc restaurācijas tika uzstādīts kroņlukturis
amata meistaru. E. Baloža, J. Līdaka,
K. Brikuļa vadībā.
ɶɶ Jaunpils novads izdod divus izdevumus par novada vēsturi: Maijas Kovaļenko “Struteles pelēkie baroni” un
atjaunoto un papildināto izdevumu
“Jaunpils teikas”.
ɶɶ Plašāku informāciju par minētajiem
notikumiem var iegūt Jaunpils muzejā.
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un
Zinta Arika
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Janvāra pasākumu plāns
PASĀKUMI

Laiks

Apraksts

23.01.
10:00-17:30

Apmācības un individuālās konsultācijas par nevalstisko organizāciju grāmatvedību un
lietvedību. (Elīna Immere, Kurzemes NVO centrs un Anita Īvāne, Latvijas Pilsoniskā
alianse)
Aktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par
atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru
sadarbības attīstības jomā” rezultātiem

“Rats”

25.01.19:00

10 gadu jubileja Viesatu amatierteātris ‘’Pupuķis’’

Viesatu kultūras nams

26.01. 16:00

E. Dārziņa mūzikas skolas 3. kursa Daces Pūces čella klases audzēknes Almas Anetes
Miķelsones koncerts. Pie klavierēm koncertmeistare Ilze Dzērve. Programmā latviešu un
cittautu komponistu skaņdarbi čellam.
Ieeja -ziedojums

Jaunpils novada
“Kārkliņos”

Laiks

IZSTĀDES

Apraksts

Vieta

Vieta

JAUNĀS
01.01. -28.03.

Jaunpils dižvīru mantojums. (ĒRĢELNIEKAM, DIRIĢENTAM, MŪZIKAS
SKOLOTĀJAM, KOMPONISTAM OSKARAM ŠEPSKIM – 170)

Jaunpils muzeja Ekspozīciju
zāle*

01.01-29.01,

V. JERMOLAJEVA MIRDZOŠO GLEZNU TEĀTRAIZSTĀDE

Jaunpils muzejs *izstāžu zāle

01.01-31.01.

‘’ZĪME UN RĪME’’ (Biedrības ‘’Kronenbergs un draugi’’ sagatavota
interaktīvā izstāde par A. Kronenberga radošo darbību.

Jaunpils pils bibliotēka

2.01.

GRĀMATU IZSTADE BĒRNIEM ‘’ SNIEDZIŅŠ SNIGA PUTINĀJA’’

Viesatu bibliotēka

3.01.

IZSTĀDE NO CIKLA ‘’ IZSTĀDI BIBLIOTĒKĀ VEIDO IEDZĪVOTĀJI’’ KRELLES

Viesatu bibliotēka

13.01.
IZSTĀDE ‘’RAKSTNIECEI GUNDEGAI REPŠEI-60’’
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas,
citiem muzeja ieejas biļete*

Viesatu bibliotēka

NODARBĪBAS

Laiks

Apraksts

24.01 31.01.
12:00 -17:00

Keramikas nodarbība
Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

22.01. 18:00-20:00

Zīmēšana ar neirografikas elementiem. Ja man būtu tā naudiņa, kas guļ jūras dibenā.
Dalības maksa 10,- eiro

“Rats”

29.01. 18:00-20:00

Zīmēšana ar neirografikas elementiem. Sievietes un vīrieša enerģijas. Dalības maksa
10,- eiro

“Rats”

26.01.10:00

Adīšanas nodarbība (vadītāja Baiba Pilāne, ‘’Citādas zeķes’’.

Jaunpils Amatu māja

26.01.
10:00-14:00 /
14:00-16:00

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem
Pasniedzēja Aija Prince
Dalības maksa

Jaunpils bibliotēka

22.01.

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
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Lepojamies –brīvdienu mājas “Bramaņi” saimnieks Vairis Štolcers
saņem Zaļo sertifikātu
Decembra sākumā Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce
pasniedza Zaļos sertifikātus lauku tūrisma
saimniecībām, kas strādā, saudzējot dabu
un dabas resursus. Šogad aprit 21 gads,
kopš izveidots un darbojas Latvijas nacionālais ekosertifikāts.
31 lauku tūrisma saimniecībai, tostarp
arī Jaunpils novada brīvdienu mājas “Bramaņi” saimniekam Vairim Štolceram šodien, 5. decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika pasniegta
vides kvalitātes zīme “Zaļais sertifikāts.
Lai uz trīs gadiem saņemtu “Zaļo sertifikātu”, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem ir
jāizpilda vesela virkni uzdevumu, kas gan
uzlabo sniegto pakalpojumu kvalitāti, gan
uzskatāmi paplašina tūrisma uzņēmēju viesu redzesloku par videi draudzīgu saimniekošanu.
Sertifikāts norāda, ka “Bramaņos” tiek
saimniekots, saudzējot apkārtējo vidi, saglabājot ainavas un bioloģisko daudzveidību un ievērojot vietējās tradīcijas.
Svinīgajā brīdī piedalījās un sveicienus
atveda Jaunpils pašvaldības izpilddirektors

Jaunpils pašvaldības izpilddirektors Pēteris Baranovskis sveic “Bramaņu” saimnieku
Vairi Štolceru
Pēteris Baranovskis un Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja B. Rasa.
Lepojamies un vēlreiz sirsnīgi sveicam ar
iegūto vides kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts”. Veiksmīgu ziemas pirts rituālu sezonu vēlot,

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

Sakām paldies brīvprātīgajiem palīgiem

Kā ik gadu, arī šogad decembrī Jaunpils
novadā tika godināti pašvaldības policijas
brīvprātīgie palīgi un brīvprātīgie ugunsdzēsēji.
Šogad mazliet klusāk kā ierasts. Aizdedzot svecīti, ar klusuma brīdi, ar siltām domām un cieņu, tika pieminēta Māra Lagzdiņa aiziešana mūžībā. Māris bija ilggadējs
policists un Jaunpils Brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības vadītājs. Visdziļākā līdzjūtība ģimenei, tuviniekiem un kolēģiem.
Paldies par darbu sakām Jaunpils brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem: Ivaram Jaucim, Edgaram Zūkuram, Aināram un Jurim Birģeļiem, Jurim Vasjatkinam ,Vilnim
Zariņam un Ernestam Bulam.
Sakām paldies par nesavtīgi veltīto brīvo
laiku sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanā novadā brīvprātīgiem policijas
palīgiem:
Andrim Arelim, Viktorijai Ariko, Aigaram Dārziņam, Arvīnam Dārziņam,
Gundaram Dukam, Aivim Krūmiņam,
Mārtiņam Knopam (junioram), Aivaram
Miķelsonam, Jānim Ņikiforovam, Edgaram
Lodītim, Vilnim Rasam, Jānim Siricam un

www.jaunpils.lv

Pašvaldības policijas brīvprātīgo palīgu un Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrības biedru godināšanas pasākums Jaunpils muzejā 10.12.2019.
Aināram Pašulim.
Policijas dienā sveicām pašvaldības policijas vecāko inspektoru Jāni Siliņu un
pašvaldības policijas inspektoru Dzintaru

Skudru.
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja
Ligita Gintere izteica pateicību vīriem par
darbu, atsaucību, drosmi un atbildību, uzsverot to, cik nozīmīgu devumu drošības
ziņā šis brīvprātīgais darbs sniedz novada
turpinājums 16.lpp.
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turpinājums no 15.lpp.

ļaudīm. Savukārt deputāts Raivo Altenburgs pastāstīja par to, kādi
piedzīvojumi kārtības sargiem bijuši senāk.
Paldies par nesavtīgi veltīto laiku sabiedriskās drošības un kārtības uzturēšanai Jaunpils novadā.
Paldies Patrīcijai Andersonei un Ketijai Keitai Krastiņai par muzikālo priekšnesumu!
Lai priekpilns un drošs svētku gaidīšanas laiks!
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto:B. Rasa

Jauniešu ziņas

Tuvojoties ziemas aukstākajam laikam, Jaunpils jauniešu dome
plāno lielisku pasākumu jauniešiem un ģimenēm. Ja un kad ledus
segums būs pietiekami izturīgs, rīkosim āra slidotavu ar patīkamu
atmosfēru. Lūdzam sekot līdzi informācijai portālā Facebook un
nepalaist garām šo fantastisko iespēju izbaudīt ziemas priekus te
pat Jaunpilī!
Gaidīsim ziemu kopā!
Jauniešu domes vārdā
Nikola Smeltere

Ja tu spēj saskatīt skaistumu, tad
tikai tāpēc, ka skaistums ir tevī pašā.
Jo pasaule ir kā spogulis, kurā katrs
redz sevi pašu.
/P. Koelju/

Jebkura bagātība būs paliekoša,
ja bagātināsi arī citus!
Sirsnīgi sveicieni janvāra gaviļniekiem- īpaši
nozīmīgās jubilejās!

Decembra mēnesī novadā
dzimis viens puisītis.
Sveicam vecākus!

PATEICĪBA
Jūs visi esat manā dzīvē īpaši un nozīmīgi cilvēki.
Paldies par skaisto mirkli-manai dvēselei dāvināto.
Un vārdiem labajiem, kas šodien nākuši no Jūsu sirds.
Sirsnīgi pateicos, ka atradāt laiku dalīties priekā, kopā ar
mani 80 gadu jubilejā.
Īpaši sirsnīgs paldies Ligijai Rutkai un Zintai Arikai.
26.12.2019.
Staņislavs Līvmanis

PATEICĪBA
Nav tādas jūras,
Bez krastiem kas būtu,
Nav tāda mūža,
Kas bezgalīgs kļūtu.
A. Krūklis

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem,
Ojaru Antonu, Ivaru Dakšu, Vilni Freimani
pēdējā gaitā pavadot.
Viens otram tikai uz laiku
Kā sniega pārsliņas matos,
Kā laipiņas pāri upēm.
Mēs iedoti tikai uz laiku...
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Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem Ojāru Antonu
mūžībā pāragri pavadot.
“Vējiņu” un “Aizvēju” māju
iedzīvotāji

Mēs, pensionāri, sirsnīgi pateicamies par lielo godu un
sirsnību mūsu apaļajās jubilejās. Par skaisto vakaru un mīļo
sirsnību. Īpašs paldies Ligitai Ginterei un Austrai Sipeniecei.
Ar cieņu Staņislavs Līvmanis
05.01.2020.
JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 20.01.2020. Atbildīgā par izdevumu
Baiba Rasa, t. 63180957, 20204694, e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.
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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