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Ar lepnumu par saviem cilvēkiem
Šogad viss notiek citādi. Gan ikdienas dzīvē, gan svētkos. Vie-

nīgi daba rāmi, klusi maina gadalaikus ierastajā kārtībā. Rudens 
tumšās krāsas nomainītas uz balto.  Zemi klāj smalka sniega kārta, 
eglītēs deg lampiņu virtenes un sirdī mājo brīnumu gaidas-tuvojas 
Ziemassvētki. 

Aicinām atskatīties uz vienu no svarīgākajām norisēm Jaunpils 
novadā-goda rakstu pasniegšanas pasākumu. 

Valsts svētkus pavadījām katrs savās mājās, pie svētku galda 
klusi iededzot svecīti par mūsu Latviju. Šogad tradicionālais valsts 
svētku koncerts izpalika un apbalvojuma kandidātu garās apsvei-
cēju rindas arī. Tomēr ikviens zina, ka tuvie un mīļie lidzcilvēki, 
kolēģi un draugi bija kopā ar viņiem savās sirdīs un domās. 

Valsts svētkos Ligita Gintere, Jaunpils novada domes priekšsē-
dētāja devās ceļā, lai godinātu 2020. gada novada ļaudis par viņu 
veikumu, ieguldījumu un sasniegumiem: Viju Zīverti,  Intu Čepu-
li, Gunu Zandersoni, Agitu Trokšu, Aināru Birģeli, Gunti Kuzmic-
ki, Evitu  Ņikiforovu, Modrīti Pētersoni un  Ingunu Krīgerti. 

Goda novadniece – Vija Zīverte
 Par nozīmīgu ieguldījumu 

Jaunpils novada attīstībā un 
pašaizliedzīgu darbu novada 
biedrību izaugsmē Vija Zī-
verte šogad tika godināta kā 
Goda novadniece.

V. Zīverte dzimusi 1959. 
gada 18. martā Jaunpilī. Viņa 
izaugusi ģimenē, kur gan māte, 
gan tēvs bija tā laika lielsaim-
niecības vadošie speciālisti, 
kas, godprātīgi veicot savu dar-
bu pienākumus, vienmēr 
priekšplānā izvirzījuši vien-
kārša darba cilvēka intere-
ses un saturīgu brīvā laika 
pavadīšanu. No bērnu die-

nām Vijai apkārt virmojušas vecāku sarunas par ražošanas un 
sadzīves problēmu labākiem risinājumiem.

Pēc Latvijas Universitātes ģeogrāfijas fakultātes beigšanas V. 
Zīverte sākusi strādāt Kokneses vidusskolā, jo apprecējās ar 
puisi no Kokneses. Tomēr dzīves ceļš atvedis atpakaļ uz Jaun-
pili. No 1986. līdz 2006. gadam viņa strādājusi Jaunpils vidus-
skolā par skolotāju. V. Zīverte rosināja skolēnu izpratni par  sa-
biedrības attīstības likumsakarībām. Bet 2002. gadā viņa bija 
arī iniciatore  biedrības «Rats» izveidē. Tās mērķis – aktivizēt 
Jaunpils un apkārtējo pagastu  iedzīvotājus, veicinot viņu 
izglītošanos un dzīves uzlabošanos. No 2003. gada viņa 
veikusi sabiedrisko attiecību speciālista pienākumus 

pagastā. Bet pamazām, aizvien vairāk iesaistoties pašvaldības dar-
bā, Vija sajutusi, ka ir gatava uzņemties atbildīgākos pienākumus, 
tāpēc skolai teiktas ardievas un no 2006. gada viņa vada novada 
attīstības nodaļu. It kā klusi un nemanāmi, bet šī nodaļa Vijas va-
dībā veikusi pamatīgu darbu novada iedzīvotāju labklājības uzla-
bošanā – organizēti un realizēti neskaitāmi projekti un kursi, kā  
rezultātā ir nodibinājušās 34 biedrības. Tagad tās pašas piedalās 
dažādos projektu konkursos un realizē sabiedrībai noderīgas ide-
jas. Par veiksmes stāstu uzskatāms tas, ka Vijas vadībā ir izveidota 
vieta, kurā Jaunpils un apkārtnes iedzīvotājiem mācīties gan pro-
fesionālās pilnveides, gan vaļasprieku kursos, satikties, radīt un 
īstenot jaunas radošas idejas. 

Un, neskatoties uz aizņemtību darbā un sabiedriskajā dzīvē, Vi-
jas ģimenē ir izaudzināti trīs krietni bērni un nu jau ir arī  divi 

mazbērni, par kuriem rūpēties.
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Par profesionālu ama-
ta pienākumu veikšanu 
Jaunpils novada dome un 
PSIA «Jaunpils KS» izvir-
zījusi apbalvojumam Intu 
Čepuli, kas tika godināta 
ar 1. pakāpes Goda raks-
tu.

Inta savas darba gaitas 
Jaunpilī (toreizējā pagasta 
padomē) uzsākusi kā bib-
liotekāre. Vēlāk viņa jau 
savu darbu veikusi kolhozā 
«Dzirkstele» – gan kad-
ru daļā, gan par sekretāri, 
veicot arī grāmatvedības 
uzskaiti vietējos uzņēmu-
mos. Kad Jaunpils pagasta 

padome 1999. gada pieņēmusi lēmumu dibināt pašvaldības uzņē-
mumu «Jaunpils komunālā saimniecība», Inta tur sākusi strādāt 
par galveno grāmatvedi. Un šo ilgo gadu laikā ar milzīgu atbildību 
viņa saskaitījusi, uzskaitījusi, pārskaitījusi visus jaunpilnieku patē-
rētos ūdens un atkritumu daudzumus, tāpat arī siltuma apjomus 
un ūdensvadu garumu, un vēl,  un vēl… Lai šo visu uzskaiti varētu 
veikt, viņai teju pašmācības ceļā nācies apgūt dažādas datorprog-
rammas, un tas Intai, ko kolēģi iesaukuši par Kapīti, izdevies tik 
labi, ka pie viņas kā ”Exceļa pavēlnieces” visi nākuši pēc padoma. 
Tāpat ar lielu pacietību viņa palīdzējusi apgūt grāmatvedības zi-
nības ikvienam, kurš lūdzis pēc viņas padoma. Ārpus darba laika 
Inta lielāko prieku un laimi rod dārzā un mazbērnos. Daudzi prie-
cējuši acis, veroties uz viņas «Mežāru» mājas dārzu, kur mammas 
iekoptās liliju dobes ar sirds mīlestību turpina kopt arī Inta.

Gunu Zandersoni ar 1. 
pakāpes Goda rakstu aiz-
vadītajos svētkos apbalvoja 
par ilggadīgu darbu un ie-
guldījumu veselības aizsar-
dzībā, kā arī priekšzīmīgu, 
profesionālu amata pienā-
kumu veikšanu. Viņu ap-
balvošanai bija izvirzījusi 
novada iedzīvotāju grupa 
un Jaunpils muzejs.

Jaunpils aptiekas vēsturē var saskaitīt vismaz 180 gadus, un šī ap-
tieka ir viena no nedaudzajām Latvijā, kurā saglabājies vēsturiskais 
20. gadsimta 30. gadu iekārtojums ar iespaidīgiem zāļu skapjiem 
un simtiem mazu atvilktnīšu, kas paredzētas dažādu zāļu un ārstu 
parakstītu recepšu glabāšanai. Bet šodienas aptiekas lielākā vērtība 
ir zinoši un iejūtīgi darbinieki. Nereti tieši farmaceits ir bijis un 
joprojām ir pieejamākais veselības aprūpes speciālists novadā, kur 
savu darba mūžu ir nostrādājusi arī Guna Zandersone.

Viņa ir dzimusi un augusi Jaunpilij kaimiņos, Lestenes pagasta 
«Ceipukstēs». Pamatskolu beigusi savā dzimtajā pagastā, bet vi-
dusskolu 1982. gadā – Jaunpilī. Tad sekojušas mācības Zandreitera 
Rīgas 1.  medicīnas skolā un Medicīnas akadēmijā, kur iegūts 
farmaceites diploms. Un jau kopš 1991. gada augusta Guna 
ir Jaunpils aptiekas vadītāja, turklāt 1994. gada aptieka 
darbojas kā individuālais uzņēmums, bet kopš 1995. 

gada Guna ir SIA «Jaunā aptieka» īpašniece un vadītāja. Jāuzsver, 
ka Guna ar cieņu ne tikai rūpējas par jaunpilnieku veselību, bet arī 
ar pietāti saglabā aptiekas vēstures liecības, vienlaikus ar priekšme-
tiem un rakstiskām liecībām papildinot Jaunpils muzeja krājumu. 
25 gados aptieka ir mainījusies līdzi laikam. Laikmetīgas aptiekas 
darbība nav iedomājama bez nemitīgām pārmaiņām un uzlaboju-
miem. Mūsdienu aptieku darbiniekiem ir jāpārvalda datora pras-
mes un mūsdienu tehnoloģijas. Ne mazus pacietības, iecietības un 
zināšanu bija vajadzīgs arī laikā, kad mainīti zāļu izplatīšanas no-
teikumi un ieviesta e-veselības sistēma. 

Strādājot nelielā aptiekā, tās darbs jāpārzina no A līdz Z, un 
Guna ir kompetenta ne tikai farmācijas jautājumos, bet ir arī laba 
vadītāja un korekta klientu apkalpošanā. Savu darbu veic ļoti apzi-
nīgi un pedantiski, un nekad nav liegusi savu padomu un zināša-
nas jaunākajiem kolēģiem. Ir bijuši arī gadījumi, kad pēkšņi brīv-
dienās vai jau pēc darba laika kādam sasirgušajam ir nepieciešami 
medikamenti, tad Guna sēžās mašīnā un mēro 10 km garo ceļu uz 
aptieku, lai tikai palīdzētu cilvēkiem. Tāpat viņa nekad neatsaka, 
kad tiek vākti ziedojumi kādā no labdarības akcijām. 

Lai saglabātu savu enerģiju un dzīves prieku, Guna apmeklē 
koncertus  un teātra izrādes. Viņai patīk tuvi un tāli ceļojumi. Ilgus 
gadus viņa arī dziedājusi Jaunpils korī. Guna ar lielu sirsnību rūpē-
jas par saviem vecākiem, kā arī savu padomu un palīdzību neliedz 
krustmeitai Baibai. Tāpat viņai labas un sirsnīgas attiecības ar brāļa 
ģimeni un māsu. 

Jaunpils vidusskola par 
augstiem, ilggadīgiem sa-
sniegumiem un ieguldīju-
miem izglītībā, kultūrā un 
sabiedriskajā darbā novada 
apbalvojumam izvirzīja Ag-
itu Trokšu, kurai piešķirts 1. 
pakāpes Goda raksts.

Agita pirmsskolas audzinā-
tājas darbu Jaunpils vidusskolā 
uzsākusi 2009. gada oktobrī, 
kad novada dome nolēmusi at-

vērt dienas centru «Zemenīte» pirmsskolas vecuma bērniem bijušā 
skolas internāta ēkā. Ar 2010./2011. mācību gadu skola licencējusi 
pirmsskolas izglītības programmu un 2-4-gadīgo bērnu pirmssko-
las grupa darbojas pie Jaunpils vidusskolas. 

 Jau ar pirmajiem darba mēnešiem Agita parādījusi sevi kā ļoti 
atbildīgu, radošu darbinieci ar neizsīkstošu enerģiju. Liels darbs ti-
cis ieguldīts, lai bijušā internāta ēkas telpas pielāgotu pirmsskolas 
grupas bērnu vajadzībām un īpašajam dienas režīmam (gulēšanai 
dienas vidū). Ar pašas audzinātājas spēkiem un minimāliem lī-
dzekļiem telpas ieguvušas pilnīgi citu skatu – ir tapusi rotaļu istaba 
zēniem, rotaļu istaba meitenēm, garderobe, aktīvu kustību telpa, 
nodarbību telpa, guļamtelpas. Agita pratusi iesaistīt darbos arī au-
dzēkņu vecākus, organizējot talkas gan telpu, gan apkārtnes sakop-
šanā. Jau darba gaitu sākumā Agita saņēmusi Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu balvu izglītībā «Gada skolotājs». 

No 2019. gada 1. septembra Agita sākusi pildīt direktora viet-
nieces pirmsskolas izglītības jautājumos pienākumus, un nu viņas 

pārraudzībā darbojas ne tikai «Zemenītes» bērnu grupas, bet 
arī 5-6-gadīgo bērnu pirmsskolas grupas un septiņu grupu 

audzinātāji. Ļoti radoši Agita strādā ar bērniem. Regu-
lāri līdztekus programmas prasībām tiek rīkoti visda-
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žādākie tematiskie pasākumi ar dzejoļiem, dziesmām un rotaļām, 
kuros iesaistītās ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki. Agita vada arī 
bērnu deju kolektīvu «Pilskundziņi» Jaunpils kultūras namā. Un 
viņas darbu augstu novērtē bērnu vecāki, pirmsskolas grupu au-
dzinātāji un kolēģi skolā. 

Jaunpils novada Brīvprātī-
go ugunsdzēsēju biedrība un 
Mednieku biedrība «Jaunpils» 
par nozīmīgu ieguldījumu sa-
biedriskajā darbā un novada 
vārda popularizēšanā apbal-
vojumam ar 1. pakāpes Goda 
rakstu izvirzījusi Aināru Bir-
ģeli. 

Ainārs dzimis 1978. gadā 16. 
decembrī Jaunpilī. Un arī šobrīd 
viņš dzīvo un strādā novadā – 
Jaunpils novada «Vējiņos» un ir 
Z/S «Upenieki» īpašnieks, vīrs 
sievai Maritai Birģelei, tēvs mei-
tām Unai un Tīnai Birģelēm. 

Ainārs jau kopš bērnības iesaistījies medību un ugunsdzēsēju 
darbā, jo gan viņa vectēvs, gan tēvs bijis mednieks un brīvprātīgais 
ugunsdzēsējs, tāpēc interese par šīm lietām Aināram ielikta jau šū-
pulī. Jaunpils medību biedrības biedrs viņš ir jau no 2004. gada, bet 
kopš 2012. gada 1. septembra viņš ir arī biedrības vadītājs. Šobrīd 
viņa vadībā darbojas 60 mednieki. Lai palielinātu produktīvu su-
gas populāciju, viņš ieviesis staltbriežu buļļu selekciju starp blakus 
medību kolektīviem. Lai iesaistītu mednieku ģimenes kopīgos pa-
sākumos, katru gadu decembrī tiek rīkotas ģimeņu dzinējmedības 
ar kopīgu silto zupu un Ziemassvētku vecīti, kurš sarūpējis med-
nieku bērniem kārumu paciņas. Tiek rīkotas arī mednieku šauša-
nas sacensības, kurās tiek iesaistītas arī mednieku sievas. Ainārs 
ir sācis organizēt sadraudzības balles starp blakus pagastu medību 
kolektīviem. Pēc Aināra iniciatīvas medību biedrība iegādājusies 
īpašumu «Dravnieki», lai piepildītu sen lolotu sapni – uzbūvētu 
kopīgu mednieku māju. Ieinteresējot un pārliecinot pārējos med-
niekus, 2018. gadā «Dravniekos» tika ielieti pamati medību mā-
jas celtniecībai. Šobrīd tā jau ir ar jumta segumu. Ainārs iegulda 
daudz laika, kā arī privāto tehniku ieceres īstenošanai. 

Jau kopš 2004. gada Ainārs ir Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsē-
ju biedrības biedrs, bet no 2020. gada – biedrības vadītājs. Viņa 
vadībā ir 10 biedru brigāde. 2020. gadā Aināra vadībā paveikti 
vairāki darbi – ugunsdzēsēju depo uzstādīti jauni paceļamie vārti, 
uzstādīta apkures sistēma, kā arī veikta ēkas siltināšana. Šajā laikā 
notikušas arī Jaunpils ugunsdzēsēju kolektīva biedru apmācības, 
noslēgts līgums ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu par 
izsaukumiem un preventīviem pasākumiem. Ainārs uzrakstījis 
projektu konkursā «Darām paši» par inventāra iegādi preventī-
viem pasākumiem un ugunsdzēsēju biedru pirmās medicīniskās 
palīdzības apmācībām. Ainārs ne tikai pilda vadītāja lomu, bet arī 
varonīgi rīkojas ekstremālās situācijās, glābjot gan cilvēkus, gan arī 
viņu materiālās vērtības. Jokojoties Ainārs mēdz teikt: “Lai vien-
mēr sausas šļūtenes!”

Aināram pieder Z/S «Upenieki», kur nodarbināti vairāki darbi-
nieki. Ainārs nekad neatsaka palīdzību ar tehniku – palīdz 
tuvākajiem kaimiņiem un citiem novada iedzīvotājiem.  

Goda raksta saņemšanai SIA 
«Līvas grupa» par priekšzīmīgu 
un profesionālu amata pienā-
kumu veikšanu izvirzīja savu 
darbinieku Gunti Kuzmicki. 
Viņam piešķirts 2. pakāpes no-
vada domes Goda raksts.

Guntis uzņēmumā SIA «Lī-
vas grupa» strādā jau kopš 2001. 
gada marta. Darbu uzsācis kā 

logu montāžas brigādes vadītājs, bet šobrīd jau daudzus gadus 
sevi pierādījis kā profesionāls un atbildīgs projektētājs. Gada lai-
kā SIA «Līvas grupa» saražo vairāk nekā 50 māju, un visām šīm 
ēkām konstrukcijas projektē tieši Guntis. Projektētāja darbā nepie-
ciešama milzu precizitāte un atbildība, kas viennozīmīgi ir vienas 
no Gunti vislabāk raksturojošām īpašībām. Tāpat Guntim piemīt 
konstruktīvā domāšana, problēmu  risinājumu meklēšana un vēl-
me vienmēr visu izdarīt pēc iespējas labāk. Kolēģi Gunti raksturo 
kā ļoti zinošu tehniskos jautājumos, aktīvu un atsaucīgu. Svarīgi 
ir arī tas, ka ārpus darba Guntis nekad nesēž, rokas klēpī salicis 
– viņš kopā ar sievu Ingrīdu paguvis  izaudzēt lielākos ķirbjus Lat-
vijā, apgādāt daudzus zemeņu mīļotājus ar gardām vasaras ogām 
un citiem dārza labumiem. Guntis novērtē latviskās tradīcijas, viņa 
ģimene ir palīdzējusi savākt santīmus, lai izveidotu pogas Bikstu 
tautas tērpiem. Tāpat arī pamanījies ar savu balsi atbalstīt neskai-
tāmās vīru ansambļa «Optimisti» uzstāšanās reizes.

SIA «Mārksmens» – 
Jaunpils «TOP» – par 
priekšzīmīgu un profe-
sionālu amata pienākumu 
veikšanu apbalvojumam 
izvirzījis pārdevēju kasie-
ri Evitu  Ņikiforovu, kurai 
piešķirts 2. pakāpes Goda 
rakstu.

Evita dzimusi, augusi 
un mācījusies un tagad arī 

strādā Jaunpils novadā. Pēc skolas beigšanas viņa gan vispirms sā-
kusi strādāt fermā, kur kopusi teliņus. Bet tad tirdzniecībā – vei-
kalā «Pie Ērikas». Nu šai veikalā, kas iekļāvies «top» grupā, viņa 
strādā jau 11 gadus, bet kopējais stāžs tirdzniecībā viņai jau pār-
sniedz 20 gadus. Evita ir ļoti atsaucīga, izpalīdzīga un laipna. Dar-
bu dara kārtīgi un ar lielu atbildības sajūtu. Ļoti labprāt piedalās 
pensionāru  biedrības rīkotajās ekskursijās. Kad ir hokeja spēles un 
ir iespēja, tad Evita noteikti skatīsies, jo ir aizrautīga līdzjutēja. Vēl 
ļoti patīk lasīt grāmatas, tādēļ arī mājās ir plaša bibliotēka. Viņa ir 
lieliska tante un krustmāte abām savas māsas meitām. 

Pensionāru biedrība «Jaun-
pils» novada domes apbalvo-
juma saņemšanai par aktivitā-
ti sabiedriskajā darbā un par 
ilggadīgu nesavtīgu  brīvprā-
tīgo darbu  līdzcilvēku labā 
izvirzīja Modrīti Pētersoni. 

Un dome viņu apbalvo-
ja ar 2. pakāpes Goda 

rakstu.
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Modrīte Pētersone dzimusi 1949. gada 10. septembrī. Lielāko 
daļu sava darba mūžu viņa ir nostrādājusi Jaunpils lopkopības iz-
mēģinājumu stacijā, bet neatkarības laikā a/s «Jaunpils LIS» par 
slaucēju. Darbu viņa veikusi ar lielu atbildības sajūtu, jo bija kā 
pamatkadrs – darījusi visus darbus lopkopībā; ja bijis nepiecie-
šams, gan slaukusi govis, gan pieņēmusi pienu, gan gājusi ganos 
utt. Saimniecības deleģēta, viņa savulaik piedalījusies republikas 
slaukšanas sacensībās Siguldā, kura arī plūkusi uzvarētājas laurus. 
Aizejot pensijā, Modrīte aktīvi iesaistījusies pensionāru biedrības 
«Jaunpils» darbā, kurā jau daudzus gadus palīdz organizēt pasāku-
mus un piedalās dažādās aktivitātēs. Viņa dejo līnijdeju kolektīvā, 
organizē ekskursijas, starppagastu draudzības vakarus, kā arī ir 
neatsverams palīgs labdarības loterijas sagatavošanā. Pēdējā laikā 
Modrīte uzņēmusies pildīt arī atbildīgo biedrības kasieres amatu. 
Viņa ir veikla, apsviedīga un vienmēr pozitīva. Viņa darbojas kā 
biedrības koordinatore un ir kuplas ģimenes mamma un vecmā-
miņa.

2. pakāpes Goda raksts par priekšzīmīgu un profesionā-
lu amata pienākumu veikšanu tika piešķirts Ingunai Krīger-

tei, kuru apbalvošanai pieteikuši a/s «Jaunpils pienotava»                             
darbinieki. 

Inguna nāk no Vidzemes pu-
ses, no Tirzas. Beigusi, kā toreiz 
sauca, Valmieras pārtikas ra-
žotāju vidusskolu un piekritusi 
Viestura Krilova aicinājumam 
uzsākt darbu Jaunpils pieno-
tavā, kur nu jau aizvadīti teju 
30 darba gadi. Inguna ir kluss, 
izpalīdzīgs un strādīgs cilvēks, 
kas nekad neielaižas nekādos 
strīdos un konfliktos. Bez sava 
tiešā darba krējuma ražotnē, 
viņa arī izpalīdz kolēģiem siera 

cehā.
Lai labiem, gaišiem darbiem piepildīts arī Jaunais gads!

Jaunpils novada domes 
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Baiba Rasa
Foto: Baiba Rasa, Ligita Gintere

turpinājums no 3.lpp.

Domes sēdes informācija

Palielinoties DRN likmei, mainīsies SIA “AAS “Piejūra”” NSA 
apsaimniekošanas maksa

Atskaite par padarītajiem darbiem no-
vembrī.

Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Labiekārtošanas nodaļa veic ikdienas 

darbus- lapu grābšana, apkopj ceļmalas, 
zāģē bīstamos kokus un krūmus. 

2. Notiek iepirkuma  “Jaunpils novada 
ceļu un ielu uzturēšana ziemā” izvērtēšana.

3. Novembrī notika trīs nekustamo īpa-
šumu izsoles.

4. Sapulces un semināri notiek attālināti 
– tiešsaistes režīmā.

5. Turpinās „Deinstitucionalizācija – so-
ciālo pakalpojumu infrastruktūras izveide 
un attīstība Jaunpils novadā” nekustamajā 
īpašumā “Lodes” pārbūves darbi.

2020.gada 26.novembrī pieņemti šādi 
lēmumi:

Apstiprināts lēmums “Par finansiālu at-
balstu krāsniņas iegādei, uzstādīšanai un 
elektroinstalācijas remontam nekustamajā 
īpašumā “Labieši””.

Apstiprināts lēmums “Par finansiālu at-
balstu krāsniņas iegādei un uzstādīšanai 
nekustamajā īpašumā “Brandavas””.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Tūrlejas” izsoles rezultātu apstip-
rināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Pienotavas artēziskā aka”  izsoles 
rezultātu apstiprināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „K.Barona pamatskola” otrās izso-
les atzīšanu par nenotikušu”.

Apstiprināts lēmums “Par  adreses pie-
šķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienī-
bai”.

Apstiprināts lēmums “Par adreses no-
mainīšanu ēkām”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcī-
bas projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam „Liepas””.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamo 
īpašumu savienošanu un nosaukuma “Si-
jas” piešķiršanu” .

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcī-
bas projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam „Līči””.

Apstiprināts lēmums “Par finansējuma 
piešķiršanu Matīsa Siliņa piemiņas zīmes 
materiāla iegādei”.

Apstiprināts lēmums “Par finansējuma 
piešķiršanu SIA “Tukuma slimnīca”  3 per-
sonu novērošanas monitoru iegādei”.

Apstiprināts lēmums “Par rehabilitācijas 
zāles gaiteņa remontu”.

Apstiprināts lēmums “Par finansējumu 
Jaunpils baznīcas grīdas segumam” .

Apstiprināts lēmums “Par finansējuma 
piešķiršanu novadpētniecības telpu remon-
tam un izveidei Viesatu pagastā”.

Apstiprināts lēmums “Par SIA “Atkritu-
mu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪ-
RA”” pamatkapitāla palielināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par saistošajiem 
noteikumiem Nr.12/2020 “Grozījumi 2020. 
gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2020 „Par Jaunpils novada pašvaldī-
bas budžetu 2020.gadam”” .

Apstiprināts lēmums “Par Tukuma nova-
da ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-
2042.gadam izstrādi” .

Apstiprināts lēmums “Par Tukuma no-
vada attīstības programmas 2022.-2028.
gadam izstrādi”.

Dita Ellere

No 2021. gada 1. janvāra ir plānotas iz-
maiņas nešķirotu sadzīves atkritumu (NSA) 
apsaimniekošanas maksā. Tās tiks ieviestas, 
pamatojoties ar valstī apstiprināto dabas re-
sursu nodokļa (DRN) palielinājumu.

2020. gadā DRN likme par nešķirotu 
sadzīves atkritumu apglabāšanu poligo-
nā ir 50,00 EUR/t, bet 
no 2021. gada lik-
me pie- augs līdz 
6 5 , 0 0 EUR/t. 

24.novembrī SIA “AAS “Piejūra”” Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas komisijai 
apstiprināšanai nosūtīja jauno nešķirotu 
sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa pro-
jektu. 
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No 2021. gada 1. janvāra Tukuma, Talsu, Engures, Kandavas, 
Jaunpils, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā plānotā maksa par 
140 litru konteinera vienu iztukšošanas reizi būs EUR 2,41. 180 lit-
ru konteinera iztukšošanas maksa būs EUR 3,10, 240l – EUR 4,13, 
bet 1100l – EUR 18,92. 

Marķētais maiss nešķirotiem sadzīves atkritumiem maksās EUR 
1,56. 

Līdz ar to, nešķirotu sadzīves atkritumu kubikmetra cena, ieskai-
tot pievienotās vērtības nodokli, būs EUR 17,21.

Plānotā nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksa no 2021. gada 1. janvāra

Konteinera vai maisa tilpums (m3) Savākšanas tarifs ar 
PVN 2021. gadā

0,060 1,56
0,140 2,41
0,180 3,10
0,240 4,13
1,100 18,92
1 m3 = EUR 14,22 (bez PVN)  /  EUR 17,21 (ar PVN)

NSA apsaimniekošanas maksas salīdzinājums
2020.g. maksa 2021.g. maksa Izmaiņas EUR Izmaiņas %
Pozīcijas 1m3=0,105 t 1m3=0,105 t  
NSA apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/m3  

 4,27  4,27  0 
DRN, EUR/ m3
 2,46  3,19  0,73 29,67%
NSA savākšanas pakalpojuma maksa, EUR. m3 
 6,76  6,76  0 
NSA apsaimniekošanas maksa bez PVN EUR/ m3 
 13,49  14,22  0,73 5,41%
PVN 21%, EUR/ m3 
 2,83  2,99  0,16 

NSA apsaimniekošanas maksa ar PVN, EUR/m3 
 16,32  17,21  0,89 5,45%

 NSA – nešķiroti sadzīves atkritumi
 DRN – dabas resursu nodoklis
 PVN – pievienotās vērtības nodoklis

NSA apsaimniekošanas maksu veidojošās pozīcijas:
• nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšana;
• dabas resursu nodoklis;
• nešķirotu sadzīves atkritumu savākšana;
• pievienotās vērtības nodoklis
Jautājumu vai  neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties ar 

klientu apkalpošanas centra speciālistiem, zvanot pa tālruni +371 
63123306 vai rakstot uz e-pastu info@piejuraatkritumi.lv.

Jaunpils „Lodēs” top sociālo pakalpojumu centrs

Jaunpils novada „Lodēs” intensīvi tiek 
veikti būvdarbi . Ēkai ir nomainīts jumts, 
nostiprināti pamati un tiek siltinātas ēkas 
ārsienas. 

Ēkas atjaunošana tiek veikta saskaņā ar 
Jaunpils novada domes Eiropas Sociālā 
fonda  projektu nr. 9.3.1.1/19/I/009  „Dein-
stitucionalizācija – sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils 
novadā”.

Deinstitucionazācijas process tiek īste-
nots visā Latvijā sadarbībā ar Labklājības 
ministriju, Latvijas plānošanas reģioniem 
un pašvaldībām, piesaistot Eiropas Savienī-
bas fondu finansu līdzekļus.

Deinstitucionalizācijas procesa mērķis 
ir lielos institucionālos aprūpes centrus  
aizstāt ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem 

pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietu-
vinātiem pakalpojumiem. 

Jaunpils novada domes
Attīstības nodaļas projektu vadītāja 

Inguna Sīmane
Foto: Vija Zīverte
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Darām paši - 2020
Jau 10 gadu notiek Jaunpils novada do-

mes finansētais projektu konkurss “Darām 
paši”. Atskatoties uz visā laika posmā kopā 
paveikto, pievērsīsim uzmanību tikai da-
žiem faktiem: īstenoti 130 projekti ieguldot 
EUR 84 172 pašvaldības finanses un EUR 
53 984 biedrību finanses un brīvprātīgo 
darbu.

Arī šogad Uzņēmīgās un aktīvās Jaunpils 
novada biedrības pierāda, ka darbīgi cilvē-
ki var paveikt daudz! Pašvaldība novērtē 
biedrību uzņēmību un kā ierasts Jaunpils 
novada domes finansētais projektu kon-
kurss “Darām paši” tika izsludināts marta 
sākumā šogad interese par piedalīšanos 
bija liela – 19 projektu pieteikumi! Rūpīgi  
izvērtējot projektus tika pieņemts  gala lē-
mums pilnā apjomā atbalstīt 12 pieteiktos, 
bet samazināt piešķiramo finanšu apjomu 2 
projektiem, saglabājot finansējumu priori-
tārākajām projekta aktivitāšu pozīcijām.

1. Mednieku biedrība “Jaunpils” īstenoja 
projektu “Mednieki turpina strādāt koman-
dā” – t.i. turpinājās lielie darbi iekārtojot 
mednieku biedrības īpašumu “Dravnieki”. 
Šī projekta ietvaros notika stāvlaukuma sa-
gatavošana.

1. Tika noņemta zemes auglīgā kārta ar 
ekskavatora palīdzību.

2. Šķembu sagāde ar traktortehniku un 
pamatu slāņa  ieklāšana ar ekskavatora. 

3. Atbalsta apmaļu sagāde un izbūve.
4. Izlīdzinošā šķembu slāņa ieklāšana ar 

ekskavatoru.
 Labiekārtošanas darbos piedalījās div-

desmit  biedri. Kopā projekta realizēšanā 
ieguvēji ir sešdesmit mednieku biedrības 
biedri, ģimenes un tuvinieki, kā arī biedrī-
bas ciemiņi. Projekta laikā  tiks  izveidots 
automašīnu stāvlaukums, kā rezultātā 60 
biedriem un ciemiņiem būs ērti novietot 

savas automašīnas speciāli tam paredzē-
tā vietā. Šī projekta kopējās  izmaksas bija 
EUR  2783.65, no kurām EUR  703.00 – 
pašvaldības finansējums un EUR 2080.65 
– biedrības līdzfinansējums.

2. Biedrība “Chill&Ride Community   
projekta “Bangas-2” ietvaros pie daudzdzī-
vokļu nama “Bangas” tika sakārtoja bērnu 

rotaļu laukumu un  arī teritoriju ap to- ie-
dzīvotāji izlīdzināja un izravēja tā teritoriju, 
tika uzrakta smilšu kaste, tika pārkrāsoti 
visi rotaļlaukumā esošie objekti: koka sols, 
bērnu slidkalniņa un šūpoļu konstrukcija, 
smilšu kaste. Tāpat tika noņemtas vienas 
šūpoles, jo iedzīvotāji vienojās, ka tās ir bīs-
tamas lietošanai, jo pārāk tuvu tām atrodas 
koka konstrukcijas, arī otras šūpoles tika 
nomainītas pret jaunām.

Rotaļlaukuma un bērnu izklaides iespēju 
papildināšanai tika iegādāts 4m plats ba-
tuts, kurš tiks uzstādīts nākošajā pavasarī. 
Lai vecākiem būtu ērtāk pieskatīt bērnus, 
kamēr tie rotaļājas, tika iegādāti 2 papildus 
soliņi. Vienu paredzēts novietot ēnas pusē 
pie slidkalniņa/šūpolēm,  otrs tiks novietots 
tuvumā batutam. Ir salikti un uzstādīti so-
liņi. 

Tika iegādātas un uzstādītas riteņu no-
vietnes, lai ciemiņiem un iedzīvotājiem 
būtu, kur likt savus braucamos. Iepriekš 
riteņi tika haotiski salikti stāvlaukumā, bet 
tagad tos skaisti rindiņā var salikt turētājos. 

Projekta ietvaros  tika iegādāti 12 ku-
bikmetri šķembas un grants maisījuma, ar 
kuru izlīdzināts piebraucamais ceļš, stāv-
laukums pie salona un mājas iedzīvotāju 
auto stāvlaukums. Šī projekta kopējās  iz-
maksas bija EUR  1330.59, no kurām EUR  
750.00 – pašvaldības finansējums un EUR 
580.59 – biedrības līdzfinansējums.

 

3. Biedrībai Jaunpils RAC “Rats” projekta 
“Dzimtu stāsti laukos” ietvaros  jūnijā nori-
sinājās seminārs “Mutvārdu vēsture- inter-
viju veikšana, apkopošana un publicēšana”, 
ko noklausījās astoņi interesenti un semi-
nāra noslēgumā saņēma semināra vadītāju, 
pētnieku izsniegtu apliecinājumu par apgū-
to. Daļa no semināra tika dokumentēti vi-
deo un to iespējams noskatīties divos video 
youtube.com. Tie ir “Dzīvesstāstu intervija. 
Jautājumu uzdošana un padomi intervē-
tājiem” , lektors Maija Krūmiņa, Jaunpils 
11.06.2020 un “Ētika un dzīvesstāstu inter-
vijas”, Maija Krūmiņa Jaunpils 11.06.2020. 

 Projekta dalībnieki dzimtu stāstu izzi-
nāšanai un apkopošanai izmantoja savus 
ģimenes albumus, dokumentus, vecākās 
paaudzes intervijas, interneta resursos pie-
ejamo, Jaunpils hroniku un citus publicētus 
izdevumus.  Jūlijā un augustā notika divas 
tikšanās projekta dalībniekiem, kura laikā 
dalībnieki dalījās ar savu praktisko piere-
dzi veicot intervijas un materiālu vākšanu 
un apkopošanu. Tie dalībnieki, kuri vēlējās 
tika filmēti un video par pieredzi veicot 
intervija un apkopojot mutvārdu vēstu-
ri apskatāmi youtube.com, Jaunpils RAC.  
Projekta noslēgumā dalībnieki iesēja apko-
potos ģimenes stāstus, saglabāšanai ģimenē 
vai nodošanai muzejā, bibliotēkai un bied-
rībai Jaunpils RAC “Rats” turpmāko pro-
jektu izstrādei. 

 Savas dzimtas pētīšana ir laikietilpīgs 
darbs, brīžam emocionāls un pārdzīvoju-
miem bagāts, kas prasa pētniekiem un in-
tervējamajiem ievērojamu laiku un resur-
sus, tādēļ šis projekts un iesietie materiāli 
citam var būt tikai sākums vēl padziļinātai 
savas ģimenes un dzīves vietas pētniecī-
bai, izmantojot arhīvos un citur pieejamo 
informāciju. Projekts ietvaros veicinātas 
tādu vērtību apzināšanās kā ģimene, senču 
vēstures un dzīves vietas vēstures pētīšana. 
Projekts ir veicinājis arī tuvējās apkārtnes 
iedzīvotāju interesi par savas ģimenes vēs-
tures pētīšanu. Katrs, kurš iesaistījās savas 
ģimenes vēstures un dzīvesvietas pētīšanā 
iesaistīja vismaz vēl piecus citus savus ģi-
menes locekļus, radus. 

Projekta ietvaros notikušās lekcijas īsus  
video - internetā noskatījušies 50 cilvē-
ku, projekta dalībnieku pieredzes stāstus 
mutvārdu vēstures apkopošanā un inter-
viju veikšanā internetā noskatījušies 500 
interesentu. Šī projekta kopējās  izmaksas 
bija EUR  1228.41, no kurām EUR  607.00 
– pašvaldības finansējums un EUR 621.41 
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– biedrības un projekta dalībnieku līdzfi-
nansējums.

4.Basketbola klubs “Jaunpils” projekta 
“Individuālo basketbolu iemaņu uzlabo-
šana Jaunpils .bērniem un jauniešiem (3. 
gads)”  galvenais projekta mērķis gadu no 
gada nemainās – paaugstināt mūsu jau-
niešu meistarības līmeni, lai Jaunpils vārds 
būtu vērtība Latvijas basketbola kartē, lai 
jauniešiem iespējas piedalīties arvien augs-
tākas kvalitātes turnīros un krāt pieredzi. 
Tika organizēta basketbola  nometne, kurā 
piedalījās 22 bērni: 18 puiši un 4 meitenes 
vecumā no 10 līdz 15 gadiem. Treniņu va-
dīšanā tika iesaistītas Latvijas basketbola 
autoritātes. Pirmajā dienā mūs pagodināja 
Edgars Grigorjevs, kurš ikdienā strādā par 
fiziskās sagatavotības treneri Latvijas spē-
cīgākās līgas komandā “Latvijas universi-
tāte”. Trenera vadībā treniņi tika aizvadīti 
stadionā, kur uzsvars tika likts uz vingri-
nājumu pildīšanas tehniku un kvalitāti. 
Edgars vairākas reizes uzsvēra, ka darot 
vingrinājumus nekvalitatīvi var ne tikai ne-
gūt vēlamos rezultātus, bet arī iedzīvoties 
dažādās nevajadzīgās traumās. Otrajā die-
nā pie mums viesojās Uvis Helmanis, kurš 
sešas reizes pārstāvējis Latvijas basketbola 
izlasi Eiropas čempionātos. Treneris vairāk 
uzsvaru lika uz spēli groza apakšā. Tāpat 
kā pirmajā dienā, jaunajiem basketbolis-
tiem uzsvēra to, ka ļoti svarīga ir kvalitāte 
ar kādu tiek izpildīti vingrinājumi un vien-
mēr jābūt gataviem cīnīties ar 100% atdevi. 
Pēdējā nometnes dienā mūs apciemoja Rai-
monds Feldmanis, kurš ir ļoti aktīvs Latvi-
jas basketbola saimes pārstāvis. Vairākus 
gadus stažējies NBA klubā un šobrīd strādā 
par treneri ar 3x3 Latvijas basketbola izla-
si, kas cīnās par vietu olimpiskajās spēlēs. 
Trenera galvenie uzsvari bija uz individu-
ālo meistarību ar bumbu. Pildot dažādus 
vingrinājumus, jaunieši pilnveidoja savu 
uzbrukuma arsenālu.

Projekta laikā iegādāts inventārs, kas 
palīdzēs jauniešiem gan sagatavoties tre-
niņiem, gan ātrāk atjaunoties pēc tiem. Kā 
piemēram, dažādas masāžas bumbas, tre-
niņu gumijas, kas palīdzēs stiprināt kāju 
darbību. Šī projekta kopējās  izmaksas bija 
EUR  1011.31, no kurām EUR  750.00 – 
pašvaldības finansējums un EUR 261.31 – 
biedrības līdzfinansējums.

5.Biedrība “Kultūras laboratorija” īsteno-
ja projektu  “Skolas rotaļu laukuma atjau-
nošana un pilnveidošana”. Tika pilnveidota 
un papildināta aktīvās atpūtas zona bēr-
niem, rasta iespēja interesanti un dažādi 
pavadīt laiku svaigā gaisā un sakoptā, drošā 
vidē. Darbojoties projektā ne vien tika at-

tīstīta un stiprināta bērnu vēlēšanās spor-
tiski pavadīt brīvo laiku, bet tika veicināta 
arī paaudžu sadarbība projektu īstenojot.  

Projekta sākumā biedrība informēja 
skolas vadību, pedagogus, skolēnu vecā-
kus, vecāko klašu skolēnus  par biedrības 
piedalīšanos projektā un izvirzītajiem mēr-
ķiem. Tika uzrunāts biedrības “7 BALLES” 
vadītājs K. Brikulis par esošās rotaļu mājas 
nostiprināšanu ar saplākšņu plāksnēm un 
vajadzību izgatavot jaunu smilšu kasti. Tika 
uzrunāts arī Z/S “Laukpēteri” līdzīpašnieks 
A. Kondrāts , kurš izgatavoja un uzstādīja 
rotaļu laukumā līdzsvara šūpoles. 16. mai-
jā biedrība  noorganizēja talku, kurā aktīvi 
iesaistījās 20 talcinieki- bērni, vecāki un 
vidusskolēni. Ievērojot distanci, talcinieki 
līdzināja safrēzēto zemi, grāba, lasīja ārā 
akmeņus un velēnas, lai iesētu jaunu zāli 
jau esošajā zaļajā zonā.Tālāk sekoja mate-
riālu iegāde, lai salabotu šūpoles, nokrāso-
tu jaunās detaļas un atjaunotu vecās, tika 
nopirkts un uzstādīts slidkalniņš rotaļmā-
jiņai, nomainīts basketbola grozam tīkls. 
Šī projekta kopējās  izmaksas bija EUR  
1011.31, no kurām EUR  750.00 – pašvaldī-
bas finansējums un EUR 261.31 – biedrības 
līdzfinansējums.

6.Biedrība Rosmes īstenoja projektu 
“Bojāto skursteņu atjaunošana daudzdzī-
vokļu mājā “Rosmes” Jaunpils novadā”. 
Projekta ietvaros pārmūrēti 4 skursteņi 
daudzdzīvokļu mājai, lai iedzīvotāji jus-
tos droši kurinot krāsnis, kā arī, lai varētu 
droši pārvietoties pa pagalmu un droši tur 
atstāt savas automašīnas, nebaidoties, ka 
vējainā laikā krītošs ķieģelis varētu nodarīt 
kaitējumus. Kopējais projekta finansējums 
EUR 1962.97, no kura EUR 562.97 – Do-
mes finansējums un EUR 1400 – mājas ie-
dzīvotāju līdzfinansējums.

7. Jaunpils novada Brīvprātīgo Uguns-
dzēsēju Biedrības  projekta “Brīvprātīgie 
mācās un māca!”   ietvaros  Jaunpils nova-
da Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrības 12 
biedri ieguva  un atsvaidzināja zināšanas 
par pirmās palīdzības sniegšanas pama-
tiem. Jaunpils un apkārtējo novadu iedzī-
votājiem  būs iespēja saņemt kvalitatīvu 
prevencijas pasākumu. Iegūtas un atsvai-
dzinātas zināšanas par pirmās palīdzības 
sniegšanas pamatiem, glābšanas ķēdi un 
praktiskās iemaņas tās realizēšanā. Iegā-
dāti prevencijas pasākumu palīgmateriāli. 
Kopējais projekta finansējums EUR 795.00, 

no kura EUR 625.00 – Domes finansējums 
un EUR 175 – biedrības līdzfinansējums.

8.Biedrība “Optimisti” šī gada projektā 
“Ūdens piegādes uzlabošana “Dzīļu” mājai”   
sagatavoja vietu, kurā izvietot ūdens spie-
dienu paaugstinošo sistēmu un ūdens attī-
rīšanas filtru, to nopirka un uzstādīja. Pēc 
darbu pabeigšanas tika veikti sakopšanas 
darbi. Projekta īstenošanas rezultātā ir uz-
labojusies 45 mājas iedzīvotāju dzīves kva-
litāte un savstarpējā saskarsme, ir uzlaboti 
sadzīves apstākļi, beidzot augšējo stāvu mā-
jas iedzīvotājiem nav problēmas no rītiem 
un vakaros nomazgāties un pietiekamā 
daudzumā saņemt auksto un silto ūdeni. 
Papildus projektam, biedrība veica skurste-
ņu un jumta remontu. Veicot šos darbus ir  
uzlabots Jaunpils vidusskolas teritorijas un 
Jaunpils centra vizuālais izskats un iedzīvo-
tāju drošība. Projekta realizēšanā iesaistījās 
dažādu paaudžu un ģimeņu pārstāvji. Tā 
tiek veicināta sadarbība starp paaudzēm un 
ģimenēm. Kopējais projekta finansējums 
EUR 1302.39, no kura EUR 750.00 – Do-
mes finansējums un EUR 552.39 – mājas 
iedzīvotāju līdzfinansējums.

9. Auces dzīvnieku aizsardzības biedrība 
veic darbību arī Jaunpils novadā un šogad 
pirmo reizi piedalījās projektu konkursā īs-
tenojot projektu “Par labāku nākotni Jaun-
pils kaķiem”. Projekta īstenošanas laikā tika 
iegādāts viens ķerambūris un trīs trans-
porta konteineri kaķu pārvadāšanai, kā arī 
viena guļvieta kaķiem. Tika veiktas 6 runču 
kastrācijas, sterilizētas 8 kaķenes un vak-
cinēti 12 kaķēni. Projekta ieguvēji netiešā 
veidā ir visi Jaunpils pagasta iedzīvotāji, jo, 
tiek ierobežota bezsaimnieku kaķu vairo-
šanās Jaunpils pagastā, kā arī izglābtajiem 
kaķēniem pirms došanās uz īstajām mājām 
tiek nodrošināta pienācīga veterinārā aprū-
pe, kā arī tie iegūst potēšanas pasi un tiek 
vakcinēti. Šī projekta kopējais  finansējums 
ir EUR 953.97, no kura EUR 745.00 – Do-
mes finansējums un EUR 208.97– biedrī-
bas līdzfinansējums.

10. Biedrībai “Vējmalas” šī gada projekta 

turpinājums 8.lpp.
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nosaukums tāds zīmīgs “Paliec mājās 2020”. 
Bet, ja jāpaliek mājās, tad sakārtotā vidē un 
projekta ietvaros tika veikts remonts vienā 
no “Aizvēju” kāpņu telpām noņemot vecās 
krāsas un griestiem un sienām, notīrot un 
nokrāsojot 135 m2 sienas, 53m2 griestus, 
sagatavojot un noflīzējot 33.35 m2 kāpņu 
laukumu un ieejas grīdu, veicot 5 logu aiļu 
apdari, kā arī nokrāsojot ārdurvis. Projekta 
rezultātā labiekārtotu un skaistu vidi ieguva 
16 Aizvēju iedzīvotāji, kā arī rezultāts  mu-
dina apkārtējos iedzīvotājus sakopt apkārt-
ni, kur paši dzīvo. Kopējais projekta finan-
sējums EUR 2428.87, no kura EUR 750.00 
– Domes finansējums un EUR 1678.87 – 
mājas iedzīvotāju līdzfinansējums.

11.Biedrība “Tērces” projekta “Mūsmājas 
9” ietvaros arī veica kosmētisko remon-
tu dzīvojamās mājas kāpņu telpai, tikai 
daudzdzīvokļu mājā ”Tērces”. Darbus mājas 
iedzīvotāji veica pamatā saviem spēkiem, 
tikai atsevišķu darbu izpildei pieaicinot 
speciālistu kā konsultantu un palīgu. Gal-

venie ieguvēji no šīs izremontētās kāpņu 
telpas ir 19 “Tērču ” iedzīvotāji un motivēs 
arī citu māju iedzīvotājus pašiem ķerties pie 

darba un sakārtot savu dzīves vidi. Kopējais 
projekta finansējums EUR 1028.83, no kura 
EUR 750.00 – Domes finansējums un EUR 
278.83 – mājas iedzīvotāju līdzfinansējums. 

12. Biedrības “Iedvesmas plūsma” pro-

jekts “Esi aktīvs – cauru gadu” paredzēja sa-
kārtot un uzlabot vietas Levestē, kur aktīvi 
un saturīgi atpūsties visu vecumu iedzīvotā-
jiem , bet jo īpaši jauniešiem. Tika iegādāts 
zāles pļāvējs, kurš arī aktīvi tika izmantots 
sporta laukuma uzturēšanai labā kvalitātē, 
lai tur regulāri pa 20 lielākiem un mazā-
kiem bērniem varētu rotaļāties vai spēlēt 
sporta spēles. Tika atjaunots un papildināts 
inventārs “Levestes spico”  telpās – trena-
žieris, boksa maiss, tāfele, dažādas spēles 
bērniem. Šī projekta kopējais  finansējums 
ir EUR 845.33, no kura EUR 650.00 – Do-
mes finansējums un EUR 195.33– biedrības 
līdzfinansējums.

13. Biedrība “Dzīpars” ar projekta “Ap-
gaismojuma un energoefektivitātes uzlabo-
šana Jaunpils Amatu mājā” palīdzību atri-
sināja jautājumu par pietiekoša kvalitatīva 
apgaismojuma nodrošināšanu un energo-
efektivitāti, t.i. veica gaismas ķermeņu 
nomaiņu uz mazākas jaudas un ar lielāku 
gaismas atdevi. Tika piesaistīts speciālists, 
kurš kā brīvprātīgā darba veicējs nomainīja 

36 lampas un veica apgaismojuma sadales 
kārbas remontu. Projekta rezultātā samazi-
nāts elektrības patēriņš par 43% un nodro-
šinātas darba vietas ar labu apgaismojumu 
atbilstošu darba drošības noteikumiem. 
Šī projekta kopējais  finansējums ir EUR 
871.93, no kura EUR 695.98– Domes fi-
nansējums un EUR 175.95– biedrības līdz-
finansējums.

14. Biedrība “Baltais laimeslācis” ar pro-
jekta “Jaunpils kāzu atslēgu koks” atbalstu  
risināja jautājumu, lai daudzi jaunlaulāto 
pāri, kuri izvēlējušies Jaunpili kā ceremoni-
ju vai svinību vietu un vēlas atstāt simbolis-
ko atslēgu, atturētos slēgt atslēgas pie tilta 
margām, bet tā vietā izvēlētos speciāli izvei-
doto kāzu atslēgu koku, kurš tika uzstādīts 
uz pils saliņas. Projekta kopējais  finansē-
jums ir EUR 950.00, no kura EUR 750.00– 
Domes finansējums un EUR 200.00– bied-
rības līdzfinansējums.

Šī gada situācija neļauj notikt ikgadējam 
decembra pasākumam, lai projektu īste-
notāji satiktos, dalītos savā pieredzē un re-
dzētu un dzirdētu, kā citiem veicies, tāpēc 
šogad PALDIES par Jūsu uzdrīkstēšanos, 
laika un darba ieguldīšanu kopēja mērķa 
labā ar “Jaunpils Vēstu” palīdzību.  Paldies 
vērtēšanas komisijai, šogad tiešām nebija 
viegli  izvērtēt, jo projektu iesniedzēju ak-
tivitāte stipri pārsniedza plānotos līdzekļus. 
Tomēr priecē, ka biedrības kļūst arvien ak-
tīvākas vēlmē  projektus īstenot  un tas liek 
arī pašiem projektu pieteikumiem kļūt ar-
vien kvalitatīvākiem.   Lai labas idejas jau-
nu risinājumu meklēšanā un atrašanā Jums 
visiem jaunajā gadā! Vairāk attēli par pro-
jektu gaitu un rezultātiem pašvaldības mā-
jas lapā: https://www.jaunpils.lv/daram%20
pasi.php 

Vija Zīverte
Attīstības nodaļas vadītāja

turpinājums no 7.lpp.

Gada brīvprātīgais 2020
Ikdienas nebeidzamajā skrējienā mēs 

cenšamies rast nepieciešamos apstākļus 
un lietas, kas ikdienā nodrošina mūsu un 
mums tuvāko labsajūtu, attiecīgu dzīves 
kvalitāti un arī izdzīvošanu. Ir tik pašsa-
protami, ka katram pašam ir jāparūpējas 
par sevi, savu ģimeni un citiem, tuviem cil-
vēkiem. Par katru paveiktu darbiņu ir pie-
ņemts saņemt atalgojumu, vienalga kādā 
formā tas būtu. Attiecīgam darbam - attie-
cīgs atalgojums. Taču sabiedrībā ir arī tādi 
cilvēki, kuriem rūp vairāk, kuriem rūp visu 
novadnieku labsajūta, drošība un miers un 
kuri rīkojas lai nodrošinātu to, pretī nesa-

ņemot nekādu mantisku atalgojumu. Tie ir 
brīvprātīgie palīgi, darbinieki. Tādu starp 
mums ir vairāki, taču šoreiz par vienu kon-
krētu brīvprātīgo palīgu - Jaunpils novada 
Domes pašvaldības policijas brīvprātīgo 
palīgu Arvīnu Dārziņu.

Arvīns var lepoties ar bagātīgu pieredzi 
brīvprātīgajā darbā. Jau kopš 70iem gadiem 
viņš ir iesaistījies brīvprātīgajā sabiedriskās 

kārtības un drošības nodrošināšanas pro-
cesā. Taču apbrīnas vērts ir vēl kāds apstāk-
lis - tas, ar kādu attieksmi, atdevi un pieeju 
tiek darīts brīvprātīgais darbs. Kopš 2013. 
Gada, kad Arvīns kļuva par mūsu kolēģi kā 
brīvprātīgais palīgs, viņš savu darbu ir da-
rījis ar apskaužamu apņēmību, centību un 
pašatdevi, kas ir kļuvis par paraugu visiem, 
kuriem ir tas gods sastrādāties ar šo kungu. 
Cienīsim, godāsim un augstu novērtēsim 
to, ka starp mums ir šādi cilvēki, kuri ir 
gatavi ziedot daļu sava brīvā laika lai dotu 
sabiedrībai, novadam un videi kurā tie dzī-
vo! Liels paldies no Jaunpils novada Do-
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Radīt stāstu no atmiņu dzirkstīm

Mūsu novada talantīgais fotogrāfs Juris Grīnfelds ar savām fantastiskajām 
fotogrāfijām piedalās starptautiskā izstādē Slovākijā. Lepojamies!

Par Darām paši projektu novadnieces Al-
das Štolceres acīm

Tas viss iesākās pavisam vienkārši.
Kādā zaļā jūnija pievakarē, kad dārzos 

puteņo maijrozīšu krūmi, smaržo ceriņi un 
daža laba magone jau nometusi mices, bija 
aicinājums ierasties uz semināru Jaunpils 
Ratā  projekta “Dzimtu stāsti” ietvaros.

Divas, lieliski zinošas sievietes, Ginta 
un Maija no LU Filozofijas un socioloģijas 
institūta stāstīja kā intervēt cilvēkus, vākt 
stāstus, apkopot tos, publicēt, un tā jopro-
jām par visu, kas šai sakarā darāms.

Vākt un apkopot, lai veidotu dzimtas vēs-
turi-skaisti.

Bet noklausīties ir tikai medaļas viena 
puse. Otra puse ir sākt.

Sākt no nulles, kad īsti nekā nav Un vien-
laicīgi-tik daudz visa kā ir...

Domu juceklis...uz kuru pusi doties, kur 
meklēt?

Liekas,ir nokavēts,nepajautāts,nenoskai

drots...
Bet pie šiem “ne”apstāties jau būtu pado-

šanās.
...un Renāte nosprauda datumus,un mēs 

turpinājām tikties Ratā reizi mēnesī. Jūli-
jā...augustā...un tad jau septembrī kaut kam 
būtu jābūt gatavam...

Oktobrī iesienam un finišējam.
Bet cilvēks domā,dievs dara.Dzīve mēdz 

ieviest savas korekcijas...
Taču,ja es par sevi,tad oktobra sākuma 

patiesi bija redzams rezultāts.
Viss savāktais tapa no vāka lìdz vākam 

kopā sakniedēts.
Arī vāka ideja nāca lēni un atnāca 

negaidot,kad nejauši uzgāju Valda Atāla 
domu par priecīgām atmiņām ar skumjiem 
spārniem..

Jā,vecās labās Kulpēkas...
Tagad viņas mostas no jauna,viņām atkal 

ir savs Gariņš.
Un tas ir lielisks stimuls,lai ieietu atmi-

ņu apcirkņos un atklātu sev,ka sīkums bieži 
vien tikai sākumā šķiet sīkums…Katra bil-
dīte teikums vai vēstule rada nianses,veido 
noskaņām bagātu stāstu par cilvēkiem un 
mājām.Visam ir milzu vērtība.

Paldies manām ceļabiedrēm-Renātei,Vija
i,Ilzei,Sandrai,Austrai...par jautrām un spo-
žām dzirkstīm atmiņu ugunskuros.

Iesākumam sekos turpinājums.
 

Alda Štolcere

Ar prieku ziņojam, ka 17.decembrī  Face-
book lapā Vzdušné ZÁMKY 2020  Slovāki-
jas Jaunpilī Nove Zamky tika atklāta māks-
linieku izstāde, kurā piedalās talantīgais 
Jaunpils fotogrāfs Juris Grīnfelds.

Izstāde tiks atklāta kinoteātra “Mier” tel-
pās.  Tā būs unikāla mākslinieku izstāde, 
kurā piedalās mākslinieki no visām dalīb-
valstīm, kas apvienojušās Jaunpiļu aliansē.   

Izstāde ir daļa no Slovākijas Kultūras pil-
sēta 2020 projekta. Foto, video un filmu iz-
stāde būs apskatāma līdz 2021. gada janvāra 
beigām.

Projekta Slovākijas Kultūras pilsēta 2020 
programmas direktors Pāvels Strāžnijs uz-

sver un  tic, ka daudzi skatītāji to redzēs 
attālināti, jo šajos laikos klātienē tas nav 
iespējams. 

Izstādē būs skatāmi 18 autoru darbi no 
Dienvidāfrikas, Austrālijas, ASV, Japānas, 
Lielbritānijas, Vācijas, Kanādas, Malaizijas, 
Šveices, un Čehijas, Slovākijas. Mūsu valsti, 
mūsu Jaunpili pārstāv Juris Grīnfelds. 

Lielākā daļa izstādīto fotogrāfiju ir saistī-
tas ar ainavu, tajās atspoguļoti vēstures pie-
minekļi, iemūžināta dabas unikalitāte un 
dažādu gadalaiku atmosfēra. Tiks izstādīta 
arī izdomas bagāta fotogrāfija, ļaujot ska-
tītājam atklāt nezināmo. Izstādes vienmēr 
ir patīkami satraucošas un mēs esam ļoti 

lepni, redzēt mūsu novada pārstāvja talantu 
starptautiskajā arēnā un ar lepnumu teikt, 
mūsējais!

Šīs izstādes mērķis ir izveidot stabilu plat-
formu nākamajiem gadiem, lai mākslinieki 
no visas pasaules varētu priecēt ar saviem 
darbiem daudzus jo daudzus interesentus. 
Tā tiek organizēta ar Slovākijas Mākslas 
padomes finansiālu atbalstu Nové Zámky 
pilsēta sadarbībā ar Pasaules Jaunpiļu aso-
ciāciju.

Veiksmi Jurim arī turpmāk!
Baiba Rasa

Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 
tūrisma nodaļas vadītāja

mes pašvaldības policijas arī Arvīna sievai 
Dzintrai, kura nesavtīgi ir ļāvusi Dārziņa 
kungam strādāt kā brīvprātīgajam un viņu 
atbalstījusi.

Starp mums ir vairāki šādi cilvēki, kuri 

veic darbu sabiedrības labā, pretī nesaņe-
mot atalgojumu, tādēļ cienīsim un godā-
sim katru no tiem! Novērtēsim to pasakot 
paldies, kaut vai klusām pie sevis un būsim 
patiesi pateicīgi!

Lai arī šī gada izskaņa izvērtusies citāda 
kā iepriekšējie, novērtēsim to kas mums ir 
apkārt, novadu kurā dzīvojam un cilvēkus, 
kuri mums apkārt! Lai visiem miers mājās 
un sirdīs!

Sestdienās Jaunpils centrā 
MĀJRAŽOTĀJU TIRDZIŅŠ

No 8.00-12.00
Neesi vienaldzīgs, nāc paskaties!
Medus-dažādu veidu 
Vistu olas
Konservi, sīpoli, ķiploki, kartupeļi, galda 

bietes un citi dārza labumi
Tiek pārdota arī dzija
Mājražotāju gatavots dažādu veidu svaigais 
siers
Neiztikt bez mājās vīna
Šad tad ir gardi pīrāgi, ar ko pacienāties pie 

kafijas
To visu ir iespējams iegādāties pie mums, 
Radīts Jaunpils novadā mājražotājiem
Katru sestdienu tirdziņā ir arī kas jauns! 
Un tas viss, top vietējās mājražotāju un 
zemnieku saimniecībās! 
Mēs Jūs gaidīsim!!!
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Neliels, bet ļoti nepieciešams darbiņš padarīts-Jaunpils centrā atjaunots 
tūrisma informācijas stabs 

Gada nogalē Jaunpils centra tūrisma 
informācijas stabiņš piedzīvojis jaukas iz-
maiņas izskatā. Tas ieguvis jaunas krāsas, 
citu dizainu un gaismas. Tagad viesi pēc 
informācijas varēs lūkoties arī krēslā un 
mājinieki garāmejot varēs priecēt acis par 
skaistajām lielformāta bildēm. Par tām sa-
kām lielu paldies pašmāju talantīgajiem 
fotogrāfiem Jurim Grīnfeldam un Gintam 
Muceniekam. 

Tūrisma informācija pieejama latviešu 
un angļu valodā, izveidotas jaunas pikto-
grammas, lai viesi varētu orientēties -uz sti-
lizētām kartēm iekļauti visi novada tūrisma 
uzņēmēji un bodes.

Jāmin, ka gada nogalē tūrisma nozares 
vietējie uzņēmēji sarosījušies, tiek plānotas 
darba grupas, lai veicinātu turpmāku attīs-
tību un izaugsmi. Ja ir idejas un vēlme ie-

saistīties, laipni aicināti. Taps jauni baneri, 
reklāmas un dažādas citas aktivitātes.

Un tā kā tirgus namiņā mūsu mājražotāji 
andelē gardus un veselīgus pašmāju pro-
duktus, tad arī namiņš tika pie jaunas iz-
kārtnes  zaļos eko toņos un ar jauno Radīts 
Jaunpilī mājražotāju logotipu.

 
Paldies māksliniecei Dacei Liepai ar ko-

mandu par darbu un jauno dizainu, kas 
mūsu tekstu, bildes un dažbrīd cimperlīgās 
vēlmes apkopoja- izveidojot mākslas dar-
bu. Bija patiess prieks strādāt kopā!

Lai kaltais metāla vējrādis rāda, kur mīt 
Ziemassvētku brīnumi!

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tū-

risma nodaļas vadītāja
Foto: Baiba Rasa

Es tagad aizeju, bet ne jau prom, 
Es aizeju tepat – 
Ar citām puķēm, citu sauli, 
Ar citu zemi parunāt.
(M. Zviedre)

Es dzīvoju un Tev būs dzīvot. /Kristus/

Tie savādie skumīgie mirkļi…
Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
                            /K.Apškrūma/

Bez starošanas prieka 
Pa zemi negribu iet,
Kaut gaismas strēlīti sīku
No manis sev paņemiet.
/Ārija  Elksne/

Vai tu dzirdi tos šalcošos soļus?
Tur nāk pļavas bez tevis,
Tur nāk rudens un ziema bez tevis,
Tur nāk gadi bez tevis.
/ O. Vācietis/

Jaunpils novada dome izsaka visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem, Dailu Rudenko, Mārtiņu Ķergalvi, Valentīnu 

Grabovsku pēdējā gaitā pavadot.

Pieminām un izsakām līdzjūtību Mārtiņa 
Ķergalvja ģimenei, un vēlam Dieva mieru.

Jaunpils luterāņu draudze

Jaunpils vidusskolas kolektīvs 
izsaka līdzjūtību skolotājai Mirdzai 

Ķergalvei,  vīru mūžībā pavadot. 

Pensionāru Biedrība “Jaunpils” 
izsaka dziļu līdzjūtību mūsu 

Judītei Kalmei māsu 
Gaidu Reinšmiti zaudējot.

Pensionāru Biedrība “Jaunpils” 
izsaka dziļu līdzjūtību Kārlim 

Ķergalvim brāli Mārtiņu zaudējot.
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Labu veselību un daudz baltu dieniņu 
vēlam decembra īpašajiem jubilāriem!

Sveic Jaunpils novada dome

Simt jaunu domu dod viens mirklis,
It visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis.

Tūkstoš mirkļu ir ikkatrā dienā,
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi?

(Rainis)

Novembra mēnesī novadā dzimušas divas 
meitenītes un viens puisēns. 
Veselību jaunajām ģimenēm!


