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Jaunpils
novada domes 
laikraksts

2020. GADA
- FEBRUĀRIS -

31. janvārī pelnītā atpūtā devās ģime-
nes ārsts Andris Puzaks un Inese Cine. 
Izsakām sirsnīgu pateicību par ieguldīto 
darbu Jaunpils iedzīvotāju ārstēšanā. 

No 3. februāra Jaunpilī darbu uzsāk ģi-
menes ārsts Jānis Raibarts un ārsta palīgs 
Ineta Sondore. 

Jautājot, kādas sajūtas pirmajās dar-
ba dienās, Ineta atdzīst, ka jūtas kā skolā, 
daudz jāmācās, jāapgūst un neskatoties uz 
15 gadu pieredzi darbā Neatliekamajā pa-
līdzībā, ambulatorā darba procesā ir lietas, 
kas vēl jāapgūst. Pirmais mēnesis aizritēs 
sakārtojot sistēmas un procesus, tāpēc me-
diķi aicina pacientus izrādīt sapratni šajā 
periodā. 

Prakses darba laiks:
Pirmdienās – 7.00 – 14.00
Otrdienās – 7.00 – 14.00
Trešdienās – 7.00 – 17.00
Ceturtdienās – 12.30-19.30
Piektdienās – 7.00 – 14.00

Ārsta palīga pieņemšanas laiks:
Pirmdienās – 9.00 – 13.00
Otrdienās – 9.00 – 13.00
Trešdienās – Ārsts 10.00 - 16.00
Ceturtdienās – 15.00 – 19.00
Piektdienās – 9.00 – 13.00

Tas neattiecas uz akūtām (pēkšņām) sa-
slimšanām – šādi pacienti tiks pieņemti 
katras ārsta palīga/ārsta pieņemšanas pir-
majā stundā.

Sākot ar 17. februāri, pirmdienās pacien-
ti varēs nodot analīzes, ārstam ir sadarbības 
līgums ar E. Gulbja laboratoriju. 

Ārsts informē, ka visi pacientu veselības 
dokumenti tiks digitalizēti, tas nozīmē, ka 
jebkuri dokumenti tiks noskenēti, sagla-
bāti un oriģināli atdoti atpakaļ pacientam. 
Slimības vēsture netiks vairs krāta papīra 
veidā veselības kartē, bet saglabāti datorā 
elektroniski. 

Dakteris Raibarts uzsver, ka ļoti svarīgi 
ir vakcinēties, īpaši pret gribu, lai nepa-
draudētu līdzcilvēkus. Praksē ir pieejamas 
dažāda veida vakcīnas. Cenrāžus un infor-
māciju aicinām meklēt mājas lapā www.

Jaunpilī darbu uzsāk Jāņa Raibarta ģimenes ārsta prakses filiāle

janisraibarts.com vai ģimenes ārsta praksē. 
Lai jēgpilni organizētu darbu, prakses 

apmeklējumam pacienti lūgti  pieteikties 
pa tālr. 63162533, vai pa epastu jaunpils@
janisraibarts.com. Tas attiecas gan uz vizīti 
pie ārsta vai ārsta palīga, gan recepšu pa-
garinājumam, gan nosūtījumiem, slimības 
lapām u.c. 

Ja ir notikusi akūta saslimšana, katras 
pieņemšanas pirmā stunda ir akūtā stunda, 
arī tad vēlams par ierašanos paziņot. 

 Tuvākajā laikā tiks ieviests arī automātis-
kais atbildētājs, kurā pacienti varēs ierunāt 
savu ziņu vai vajadzību un atbildi saņems 
diennakts laikā. Pacientiem, kas regulāri 
lieto medikamentus, lūgums laicīgi paziņot 
par nepieciešamajam receptēm. 

Ar laiku tiks ieviesta arī ziņu kastīte pie 
prakses, kurā pacienti varēs ievietot savus 
ziņojumus. 

Dakteris uzsver, ka ļoti svarīgi ir darbu 
praksē organizēt tā, lai neveidotos rindas 
un katra pacienta pieņemšanas laikā tam 

varētu maksimāli ātri un efektīvi palīdzēt. 
Būtiski ir ievērot savlaicīgu pieteikšanos, 
lai izvairītos no pacientu rindām uzgaidā-
majā telpā. Cilvēkiem rūpējoties par savu 
veselību jāievēro, ja ārsts ir izrakstījis me-
dikamentus, tad pacienta atbildība ir tos 
lietot atbilstoši norādījumiem. 

Ģimenes ārsta praksē pacienta iemaksas 
pašreiz ir iespējams veikt skaidrā naudā, 
tuvākajā laikā tiks ieviesta bankas terminā-
la maksāšanas opcija norēķiniem ar ban-
kas karti. Jāmin, ka praksē ir e kvītis, kas 
nozīmē, ka kvīts automātiski tiek ievietota 
VID sistēmā un aizpildot VID deklarāciju 
šīs kvītis vairs nav jāfotografē un  nav jāpie-
vieno sistēmā. Pacientam papīra kvīts tiek 
dota arī uz rokas. 

Šajā prakses filiāles sākumposma laikā 
tiek iegādāti arī dažādi medicīniskie aparā-
ti, par kuru funkcijā un iespējām informē-
sim, kad tie tiks sākti lietot.

Pacientu zināšanai, lai nodrošinātu dro-
šību un kārtību ārsta praksē,  uzgaidāmajā 
telpā tiks izvietotas novērošanas kameras.

Pacientu ievērībai, ir iespējamas konsul-

Ārsts J. Raibarts un ārsta palīgs I.Sondore Jaunpilī
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tācijas arī ārpus darba laika, par maksu. 
Jautājot par iecerēm un plāniem Jaunpilī, 

dakteris smaidot saka, ka laiks un darbi rā-
dīs. Līgums ir noslēgts uz vienu gadu. 

Par sevi dakteris saka, ka ir taisns un 
vienmēr tur solījumus un sagaida to no 
otra. Viņa hobijs ir daiļdārzniecība, koki, 
kopš bērnu dienām aizrāvies ar putnu vē-
rošanu. Mīl slēpot. Engures praksē strādā 
kopā ar sievu. Viss dzīves gājums saistīts ar 
medicīnu un  dzīves filozofija tiek balstīta 
uz to, lai nekaitētu pacientiem, bet atbilsto-
ši savai kompetencei rūpētos par pacientu 
veselību. 

Lai pacientiem laba veselība un lai veik-
smīgs darba cēliens jaunajai daktera prak-
sei!

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļas vadītāja 

!!! Lai jēgpilni organizētu darbu, prakses apmeklējumam lūdzam pieteikties
pa tālr. 63162533,

vai pa epastu jaunpils@janisraibarts.com  !!!
Tas neattiecas uz akūtām (pēkšņām) saslimšanām –

šādi pacienti tiks pieņemti katras ārsta palīga/ārsta pieņemšanas
pirmajā stundā.

Papildus informācija par praksi  www.janisraibarts.com
Lūdzam izrādīt sapratni prakses pārņemšanas pirmā mēneša laikā

  Jāņa Raibarta ģimenes ārsta prakse
Mums patiess prieks un lepnums uzsākt darbu Jaunpilī!

   Prakses  adrese – Jaunkalni, Jaunpils, Jaunpils novads, LV - 3145
      Darba laiks no 2020.gada 03.februāra

Prakses darba laiks Ārsta palīga pieņemšanas laiks
Pirmdienās 7-14 9-13
Otrdienās 7-14 9-13
Trešdienās 7-17 Ārsts 10-16
Ceturtdienās 12:30-19:30 15-19
Piektdienās  7-14 9-13

Domes sēde
2020.gada 8.janvārī notika Ārkārtas do-

mes sēde, kuras dienas kārtībā tika izskatīts 
un apstiprināts viens darba kārtības jautā-
jums “ Par parakstu vākšanas vietu un dar-
ba laika noteikšanu”.

Atskaite par padarītajiem darbiem janvā-
rī:

1. Labiekārtošanas nodaļa veic kritušo un 
bīstamo koku zāģēšanas darbus;

2. Grāmatvedības un finanšu nodaļa 
strādāja pie Jaunpils novada pašvaldības 
budžeta 2020.gadam;

3. Notiek darbs pie pašvaldības piederošā 
nekustamā īpašuma “Jaunkalni” iekštelpu 
atjaunošanas kartes sagatavošanas;

4. Aizvadīti krāšņi Jaunā gada karnevāli 
Jaunpilī un Viesatās.

2020.gada 21.janvārī domes sēdē izska-
tīti šādi jautājumi:

Apstiprināts lēmums “Par 2029.gada bu-
džeta izpildi”.

Apstiprināts lēmums “Par saistošo no-
teikumu Nr.1/2020 “Par Jaunpils novada 
pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstipri-
nāšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem 
Nr.1/2020 Jaunpils novada domes 2018. 
gada 23. janvāra noteikumos Nr. 1 „Par 
Jaunpils novada domes un Jaunpils novada 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku at-
līdzību””.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils nova-
da domes, domes iestāžu amatu sarakstiem 
un amatalgām”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils no-

vada pašvaldības izglītības iestāžu izdevu-
miem un savstarpējiem norēķiniem vie-
nam audzēknim mēnesī ”.

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem 
Nr.2/2020 2011.gada 18.decembra Saisto-
šajos noteikumos Nr. 8 “Par Jaunpils nova-
da pašvaldības sociālo palīdzību un pašval-
dības pabalstiem””

Apstiprināts lēmums “Par MX “Jaunpils” 
rīkoto pasākumu līdzfinansēšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nedzīvojamo 
telpu „Jaunkalnos”, Jaunpils, Jaunpils pa-
gasts, Jaunpils novads, nomu”.

Apstiprināts lēmums “Par kustamās 
mantas iegādi no A.Puzaka”.

Apstiprināts lēmums “Par attālinātai me-
dicīniskai aprūpei nepieciešamā aprīkoju-
ma iegādi”.

Apstiprināts lēmums “Par telpu atjauno-
šanu pašvaldības īpašumā “Jaunkalni””.

Apstiprināts lēmums “Par apbūves tiesī-
bas nodibināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nosaukuma 
un adreses nomaiņu īpašumam”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes vienī-
bas „Jaunpils vidusskola” sadali, izgatavojot 
zemes ierīcības projektu”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes lietoša-
nas mērķa noteikšanu zemes vienībai, no-
saukuma piešķiršanu”.

Apstiprināts lē- mums “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekusta-
majam īpašumam „Dzērves””.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Pumpuriņi” izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu”.

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

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Pirts” izsoles rezultātu apstipri-
nāšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par telpu nomas 
maksas dzēšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par atklāta projek-
tu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprinā-
šanu”.

Paskaidrojuma raksts un domes priekš-
sēdētājas ziņojums pie Jaunpils novada 

pašvaldības 2020.gada budžeta
Novada ekonomiskā un sociālā situācija, 

pašvaldības uzdevumi saimnieciskajam ga-
dam un tam sekojošajiem diviem saimnie-
ciskajiem gadiem 

Jaunpils novads ir pašvaldība Zemgales 
ziemeļu daļā – Austrumkursas augstienē. 
Jaunpils novads izveidots 2009.gadā, ap-
vienojoties Jaunpils un Viesatu pagastiem. 
Novada apdzīvojuma struktūru veido čet-
ri ciemi – Jaunpils (novada centrs), Jurģi, 
Leveste un Viesatas, kā arī lauku viensētas. 
Novads ietilpst Rīgas plānošanas reģionā 
un robežojas ar Kandavas, Tukuma, Dobe-
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les un Brocēnu novadiem. 
Novada platība ir 209 km2. 51% no teri-

torijas aizņem lauksaimniecībā izmantoja-
mās zemes, savukārt 38% - meža zemes.

Iedzīvotāji
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārval-

des datiem 2019. gada 1.jūlijā Jaunpils no-
vadā ir reģistrēti 2306 iedzīvotāji. No tiem 
65% ir darbspējas vecumā, 14% - līdz darb-
spējas vecumam un 21% - pēc darbspējas 
vecuma.  Iedzīvotāju skaita izmaiņas Jaun-
pils novadā tāpat kā valstī kopumā pēdējos 
gados ir negatīvas – iedzīvotāju skaits kopš 

2015. gada ir samazinājies par 11% (283 ie-
dzīvotājiem).

Jaunpils novadā 2018.gada sākumā ie-
dzīvotāju vidējais vecums tāpat kā Pierīgas 
reģionā bija 41 gads. Demogrāfiskā slodze 
ir darbspējas vecumu nesasniegušo un 
pārsniegušo iedzīvotāju skaita attiecības 
pret darbspējas vecumā esošo iedzīvotāju 
skaitu, ko aprēķina uz 1000 iedzīvotājiem. 
Jaunpils novadā demogrāfiskā slodze pēdē-
jos piecos gados ir bijusi zemāka nekā Pie-
rīgas reģionā vidēji.  

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras da-
tiem bezdarba līmenim Jaunpils novadā ir 

tendence samazināties. Ja 2018.gada sāku-
mā tas bija 5,2% no darbspējas vecumā eso-
šo iedzīvotāju skaita, tad 2019.gada beigās 
-  4,9%, kas ir tikpat cik Latvijā vidēji.  Laika 
periodā no 2011. gada līdz 2018. gadam tas 
sarucis par 2,5 reizēm. 

Uzņēmējdarbība
  Nozīmīgākās uzņēmējdarbības noza-

res Jaunpils novadā ir graudkopība, piena 
lopkopība un piena pārstrāde, kokapstrāde, 
būvniecība, jauktā lauksaimniecība (aug-
kopība un lopkopība), tūrisms u.c.

Lielākie Jaunpils novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2018.gadā.
NPK Uzņēmums Apgrozījums, EUR Nozare
1 Jaunpils pienotava, Akciju sabiedrība 12,342,440.00 Piena produktu ražošana
2 LĪVAS GRUPA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 3,626,223.00 Būvkonstrukciju, galdniecības 

izstrādājumu ražošana
3 JOŽI, SIA 2,736,312.00 Graudkopība
4 LOPKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU STACIJA “JAUNPILS”, 

Akciju sabiedrība
2,573,455.00 Lauksaimniecība, lopkopība

5 KaimS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2,007,666.00 Būvniecība
6 PĒTERTĀLES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1,749,422.00 Graudkopība
7 Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, Ak-

ciju sabiedrība
974,493.00 Jauktā lauksaimniecība, liellopu 

audzēšana 
8 Jaunpils projekts, SIA 897,042.00 Būvniecība
9 ACT Trade, SIA 789,756.00 Mazumtirdzniecība
10 ĪVES GRUPA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 636,702.00 Graudkopība
11 KAULAIŅI, Zemnieku saimniecība 503,032.00 Graudkopība, piena lopkopība
12 Pārtikas nams, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 458,605.00 Gaļas pārstrāde
13 JUMPRAVNIEKI, Nikolājeva zemnieku saimniecība 396,996.00 Graudkopība
14 Jaunpils pils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 363,266.00 Ēdināšanas pakalpojumi
15 Jaunā Jaunpils Aptieka, SIA 291,073.00 Farmaceitisko izstrādājumu tirdzniecība
16 Rudzīši, Ozolnieku novada zemnieku saimniecība 284,693.00 Lauksaimniecība, lopkopība
17 Jaunpils KS, Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 244,652.00 Komunālie pakalpojumi
18 UPENIEKI, Birģeļa zemnieku saimniecība 222,495.00 Piena lopkopība
19 Ciemgaļi, Tukuma rajona Jaunpils pagasta zemnieka 

saimniecība
201,552.00 Graudkopība

20 MAZSTRAUTIŅI, Tukuma rajona Jaunpils pagasta zem-
nieku saimniecība

186,181.00 Graudkopība

Attēls Nr.1     Datu avots: Lursoft

Ziņojums par Jaunpils novada 
pašvaldības  2020. gada budžetu

Jaunpils novada pašvaldības 2020.gada 
budžets tika izstrādāts pamatojoties uz 
Jaunpils novada attīstības programmu laika 
posmam no 2019.-2025.gadam un ievēro-
jot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, 
„Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finan-
šu vadību”, nodokļu likumos, Ministru ka-
bineta noteikumos un citos normatīvajos 
aktos noteiktās prasības.  

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbī-
bas un vadības pamats, kas tiek apstiprināts 
kā pašvaldības saistošie noteikumi.

Budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedo-
jumiem un dāvinājumiem. Tajā ir ieņēmu-
mu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas 
daļa, kas nosaka, kāds līdzekļu ap-

joms ir nepieciešams pašvaldībai ar likumu 
noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātī-
go iniciatīvu izpildei.

2020. gada budžeta prioritārās jomas ir 
izglītība, kultūra, sports, pašvaldības infra-
struktūras uzturēšana un apsaimniekošana, 
vides labiekārtošana un sociālā aizsardzība.

Sastādot 2020. gada budžeta izdevumu 
daļu pašvaldība ir centusies ņemt vērā visu 
nozaru intereses un sabalansēt pieejamos 
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finanšu līdzekļus tā, lai tiktu uzturēti jau 
esošie infrastruktūras objekti un pakalpo-
jumi, kā arī varētu notikt plānota attīstība 
sabiedrībai svarīgajās jomās.

Lai veicinātu Jaunpils novada attīstību, 
investīciju projektu īstenošanā tiks piesais-
tīti Eiropas Savienības fondu un Valsts ka-
ses aizdevumu līdzekļi. Tiks veikts būvnie-
cības pakalpojumu iepirkums ēkas “Lodes” 
pārbūvei par sociālo māju projekta “Dein-
stitucionalizācija –sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils 
novadā” ietvaros.

2020. gadā noslēgsies projekta “Industri-
ālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīs-
tībā” realizācija Jaunpils dzirnavās. Turp-
mākajos gados plānots pilnveidot tūrisma 
piedāvājumu dzirnavās. 2020.gadā plānots 
realizēt projektu ar LEADER finansējuma 
piesaisti – “Jauniešu aktivitāšu centra “Jau-
niešu Jaunpils” izveide”. 

Lai nodrošinātu Jaunpils novada iedzī-
votājiem medicīniskās aprūpes pieejamī-
bu, paredzēts veikt atjaunošanas darbus 
ģimenes ārsta praksei iznomātajās telpās 
pašvaldībai piederošajā ēkā “Jaunkalni”. Lai 
nodrošinātu mūsdienu iespējām atbilstošu 
apkalpošanu, paredzēts iegādāties attālinā-
tas un telemedicīnas aprīkojumu.    

Turpināsies darbs pie ciematu centru 
publiskās vides, parku un pieguļošo terito-
riju sakārtošanas. 

Mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem pa-
redzēts izlietot ielu un ceļu ikdienas uztu-
rēšanai, melnā sguma vienkārtas virsmas 
apstrādei un grants seguma ielu divkārtas 
apstrādei ar bituma emulsiju, satiksmes 
drošības organizēšanai,  grants segumu at-
jaunošanai un apgaismojuma remontiem 
un izbūvei.

Ieņēmumus no dabas resursu nodokļa 
paredzēts izmantot ūdenstilpju attīrīšanai 
no aizaugšanas un kritušiem kokiem, hid-
rotehniskās būves uz Ķimšu ūdenskrātuves 
sakārtošanai un atkritumu apsaimniekoša-
nā.      

Informācija par budžeta skaitliskajiem 
rādītājiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un 
budžeta ieņēmumu  klasifikācijas nosacīju-
miem budžeta plānošanai ir iekļauta Jaun-
pils novada domes saistošo noteikumu “Par 
Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2020. 
gadam”  1. pielikumā, par izdevumiem - 2. 
pielikumā, finansēšanas daļa – 3.pielikumā 
un saistību pārskats Valsts kasē 4.pieliku-
mā. 

Ieņēmumu prognoze 2020. gadam
Jaunpils novada pašvaldības 2020.gada 

pamatbudžeta plānoto ieņēmumu kopējais 
apjoms ir                  EUR 2 735 832.00, 
kas ir par 1.11% jeb EUR 30 303.00 vairāk 
salīdzinājumā ar 2019.gadam sākotnēji plā-
notajiem ieņēmumiem. 

Pamatbudžeta ieņēmumi veidojas no:
- nodokļu ieņēmumiem - iedzīvotāju ie-

nākuma nodoklis (IIN), nekustamā īpašu-
ma nodoklis (NĪN);

- nenodokļu ieņēmumiem - ieņēmumi 
no uzņēmējdarbības, valsts un pašvaldību 
nodevām, sodiem un sankcijām;

- pārējie nenodokļu ieņēmumi- ieņēmu-
mi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas, 
pārdošanas, un no nodokļu pamatparādu 
kapitalizācijas;

- ieņēmumiem no budžeta iestāžu snieg-
tajiem maksas pakalpojumiem un citiem 
pašu ieņēmumiem;

- transfertiem - valsts un pašvaldību 
mērķdotācijām, kas tiek saņemtas no mi-
nistrijām un paredzētas konkrētiem mēr-
ķiem (pedagogu darba samaksai, autoce-
ļiem, invalīdu asistentu apmaksai, mācību 
grāmatu un līdzekļu iegādei, 1.-4.klašu 
skolēnu brīvpusdienām, Vienotajam valsts 
un pašvaldības klientu apkalpošanas cen-
tram u.c.), kā arī dažādu ES fondu finansē-
to projektu īstenošanai un citu pašvaldību 
maksājumi par izglītības pakalpojumiem.

Galvenais Jaunpils pašvaldības ieņēmu-
mu avots ir nodokļu ieņēmumi. Lielākais 
īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzī-

votāju ienākuma nodoklim, tas ir EUR 
1 287 763.00 jeb 47,07% no visiem pamat-
budžeta ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar 
2019.gadu samazinājums par 4,89%. Ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus 
pašvaldības budžetā turpmākajos gados 
ietekmēs ekonomiskās aktivitātes un algu 
izmaiņas, kā arī valstī īstenotā nodokļu 
reforma. Ieviestā diferencētā iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa likme, kā arī pakāpe-
nisks ar nodokli neapliekamā minimuma 
palielinājums radīs iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa bāzes ieņēmumu samazinājumu 
2020.gadā. Lai kompensētu nodokļu refor-
mas negatīvo ietekmi uz pašvaldību budže-
ta ieņēmumiem, arī 2020.gadā ir paredzēta 
speciālā dotācija pašvaldību budžetiem no 
valsts budžeta. 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa 
prognozi pašvaldības budžeta nekustamā 
īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 
251 616.00, tai skaitā kārtējā saimnieciskā 
gada ieņēmumi – EUR 233 133.00, kas ir 
par EUR 397.00 vairāk nekā 2019.gadam 
sākotnēji plānotais. Nekustamā īpašuma 
nodokļa 2020.gada ieņēmumu prognozes 
noteiktais iekasējamības koeficients ir 0,8. 
Plānotie ieņēmumi no nekustamā īpašuma 
nodokļa veido 9,20% no visiem pamatbu-
džeta ieņēmumiem.

Valsts budžeta transferti plānoti EUR 
1 019 415 jeb 37,26% no pamatbudžeta ie-
ņēmumiem, tai skaitā pašvaldības budžetā 
saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu iz-

Attēls Nr.2
Jaunpils novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta 

plānoto ieņēmumu struktūra EUR un ieņēmumu grupu 
procentuālais īpatsvars ieņēmumu plānā
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līdzināšanas fonda EUR 456 881.00
Pašvaldību transferti plānoti EUR 

66 700.00 – 2,44%;
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pār-

došanas plānoti EUR 57 962 apmērā jeb 
2,12% no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 
EUR 46 206.00 – 1,69%;

Nenodokļu ieņēmumi EUR 4170.00 – 
0,15%

Kopējais plānoto pamatbudžeta ieņēmu-
mu sadalījums pa kategorijām ir skatāms 
attēlā Nr.2.

Izdevumu prognoze 2020. gadam
Jaunpils novada pašvaldības pamatbu-

džeta izdevumu kopējais apjoms ir plānots 
EUR 2 594 370.00 apmērā.  Sadalījumu pa 
nozarēm skatīt attēlā Nr.3. Atšifrējums pa 
klasifikācijas kodiem pievienots saistošo 
noteikumu “Par Jaunpils novada pašvaldī-
bas budžetu 2020. gadam” 2. pielikumā.

Finansēšanas daļa
2020.gada budžeta finansēšanas daļu vei-

do naudas līdzekļi un aizņēmumi.
Saskaņā ar noslēgtajiem aizdevumu līgu-

miem ar Valsts kasi uz 2020.gada sākumu 
ir spēkā 14 līgumi par kopējo aizņēmumu 
summu EUR 3 388 026, neatmaksātā aiz-
ņēmumu pamatsumma 2020.gada 1.janvā-
rī ir EUR 2 283 043. 2020.gadā saskaņā ar 
atmaksas grafikiem paredzēts atmaksāt aiz-
ņēmumu pamatsummas Valsts kasei EUR 
304209 apmērā. 

Spēkā ir divi galvojumu līgumi - SIA 
“AAS “Piejūra”” par atkritumu apsaimnie-
košanu un SIA “Jaunpils Pils” Pils remon-
tam. 

2020.gadā plānotais pašvaldības saistību 

Attēls Nr.3.
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2020.gada plānoto izdevumu sadalījums EUR 

un procentuālais īpatsvars kopējo izdevumu plānā.

un sniegto galvojumu apjoms ir 18,71% no 
plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem 
bez plānotajiem transferta ieņēmumiem 
no valsts budžeta noteiktam mērķim un 
plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā. Turpmākajos gados 
saistību apjoms nedaudz samazināsies.

Izvērsts pārskats par aizņēmumu un gal-
vojumu apmēru 2020. un trijiem turpmā-
kajiem gadiem  pievienots 4.pielikumā. 

Ja aizņēmums Valsts kasē ņemts Eiropas 
Savienības līdzfinansētiem projektiem, tad 

pēc līdzfinansējuma saņemšanas, tas tiek 
iegrāmatots pašvaldības ieņēmumos un tad 
izmantots aizņēmumu atmaksai. 

Naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā 
uz 2020.gada 1.janvāri ir EUR 283 449.

Plānotais naudas līdzekļu atlikums pa-
matbudžetā uz 2020.gada 31.decembri ir 
EUR 120 000.

Ziedojumu un dāvinājumu naudas lī-
dzekļu atlikums uz 2020.gada 1.janvāri ir 
EUR 228.

APSTIPRINĀTS
Ar Jaunpils novada Domes 2020.gada 21 .janvāra 

sēdes Nr.2   lēmumu Nr.3        

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. 1/2020

„Par Jaunpils novada pašvaldības 
budžetu 2020.gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu 

un 46.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldību 
budžetiem” 16. un 17.pantu.

1. Noteikt Jaunpils novada domes 
2020.gada pamatbudžeta ieņēmumus                     
EUR 2 735 832 apmērā saskaņā ar 1.pieli-
kumu „Jaunpils novada domes 2020.gada 
pamatbudžeta ieņēmumi”.

2. Noteikt Jaunpils novada domes 
2020.gada pamatbudžeta izdevumus                      
EUR 2 594 370 apmērā saskaņā ar 2.pieli-
kumu „Jaunpils novada domes 2020.gada 
pamatbudžeta izdevumi”.

3. Apstiprināt Jaunpils novada domes 
2020.gada pamatbudžeta finansēšanas daļu 
saskaņā ar 3.pielikumu “Jaunpils novada 
domes 2020.gada pamatbudžeta finansēša-
nas sadaļa”.

4. Pieņemt zināšanai Jaunpils novada 
domes aizņēmumus Valsts kasē par kopē-
jo aizņēmumu līgumu summu EUR 3 388 
026, tai skaitā neatmaksātā pamatsumma 
uz 2020.gada sākumu EUR 2 283 043. Ko-
pējā 2020.gadā atmaksājamā aizņēmumu 
pamatsumma ir EUR 304209 saskaņā ar 
4.pielikumu.

5. Pieņemt zināšanai novada domes gal-
votos aizņēmumu līgumus par kopējo gal-
vojumu summu EUR 178 857, tai skaitā 
parāds uz 2020.gada sākumu EUR 65 869, 
kopējā 2020.gadā atmaksājamā galvojumu 
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PSIA “Jaunpils KS” paziņojums

“Rata” ziņas

Informējam patērētājus, kuru dzīvok-
ļos ir uzstādīti individuālie ūdens patēriņa 
skaitītāji, ka ūdens patēriņš par iepriekšējo 
mēnesi ir jāpaziņo līdz tekošā mēneša 5. 
datumam. 

Ja skaitītāja rādījums netiks noziņots, 
mēneša rēķinā par ūdeni un kanalizāciju, 
tiks piemērots aprēķins pēc mājas kopējā 

Jaunpilī viesojas Latvijas nevalstisko or-
ganizāciju jumta organizācija

Jaunpils reģionālās attīstības centrs “Rats” 
telpās š.g. 23.janvārī norisinājās apmācības 
nevalstisko organizāciju jomā, kurās varēja 
piedalīties ikviens interesents.

Dalībniekiem seminārā bija iespēja apgūt 
grāmatvedības un lietvedības organizēšanu 
biedrībām. Tika noskaidrots par normatī-
vajiem aktiem, likumiem un Ministru kabi-

ūdens patēriņa skaitītāja.
Aprēķins pēc mājas kopējā ūdens patēri-

ņa skaitītāja tiks piemērots arī patērētājiem, 
kuru dzīvokļos uzstādītajiem individuāla-
jiem ūdens patēriņa skaitītājiem ir beidzies 
derīguma termiņš.

Tām daudzīvokļu mājām kurām nav ko-
pējais ūdens patēriņa skaitītājs, bet dzīvoklī 

neta noteikumiem, kas jāievēro organizējot 
grāmatvedību un lietvedību. Biedrībās grā-
matvedības organizāciju drīkst nodrošināt 
darbinieks, brīvprātīgais, biedrs vai valdes 
loceklis, noslēdzot rakstisku vienošanos 
vai paredzot to ar rīkojumu vai protokolu. 
Grāmatvedību biedrības var organizēt gan 

ir individuālais ūdens patēriņa skaitītājs ar 
beigušos derīguma termiņu, aprēķins par 
ūdens patēriņu tiks aprēķināts pēc patērē-
tāju skaitu.

    Minētie noteikumi stājas spēkā aprēķi-
niem sākot ar 2020.gada 1.janvāri.

vienkāršajā, gan divkāršajā ieraksta sistē-
mā. Vienkāršajā ieraksta sistēmā grāmat-
vedību var kārtot, ja ieņēmumi (ienākumi 
pirms izdevumu un nodokļu nomaksas) no 
saimnieciskajiem darījumiem nepārsniedz 
četrdesmit tūkstošus eiro. Kārtojot grāmat-
vedību vienkāršajā ieraksta sistēmā, ievieš 
vienu naudas plūsmas uzskaites žurnālu ar 
visiem ieņēmumiem kasē un kontā vai di-
vos atsevišķus žurnālus kasei un kontam. 

daļa EUR 10 860 saskaņā ar 4.pielikumu.
6.  Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstu un domes priekšsē-

dētājas ziņojumu Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2020 “Par Jaun-
pils novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” saskaņā ar 5.pieli-
kumu.

APSTIPRINĀTS
Ar Jaunpils novada Domes 2020.gada 21 .janvāra sēdes Nr.2   lēmumu Nr.7        

“Grozījumi Saistošajos 
noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības 

sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 

ceturto un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta trešo daļu; Ministru 
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299”Noteikumi par ģimenes vai at-

sevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”  un 26.06.2014. Jaunpils novada 
domes Saistošajiem noteikumiem nr. 8 “Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi 

dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”. 
Izdarīt Jaunpils novada 2011.gada 18. decembra Saistošajos no-

teikumos Nr. 8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību 
un pašvaldības pabalstiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus 
grozījumus:

1. Noteikumu 42. punktu izteikt šādā jaunā redakcijā:
“42. Apbedīšanas pabalstu 400,00 euro-piešķir personai, kura 

uzņēmusies apbedīšanu, bēru izdevumu segšanai un piešķir pirms 
apbedīšanas vai viena mēneša laikā no mirušā nāves dienas.”

Paskaidrojuma raksts 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

  Saistošie noteikumi Nr. /2020 „Par grozīju-
miem 2011. gada 18. decembra Saistošajos no-
teikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības 
sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 
nepieciešami, lai precizētu apbedīšanas pabalsta 
apmēru.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti, saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35. Pantu, likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta 
trīspadsmito daļu; Ministru kabineta 2010.
gada 30.marta noteikumu Nr.299”Noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.punktu. 
un Jaunpils novada domes Saistošajiem 
noteikumiem nr. 8 “Par kārtību, kādā ģimene 
vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 
maznodrošinātu”. 
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – precizēt 
pašvaldības piešķiramā apbedīšanas pabalsta 
apmēru.  

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu.

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

  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums 
attiecināms uz Jaunpils novada iedzīvotājiem.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums 
nodrošinās lielāku pašvaldības piešķirto 
apbedīšanas pabalstu.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav
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Savukārt biedrību lietvedības organizē-
šanā jomā dalībnieki tika iepazīstināti ar 
biedrības veidlapas prasībām, dokumentu 
organizēšanas un glabāšanas prasībām, 
par nepieciešamību organizēt saņemto un 
nosūtāmo dokumentu un reģistru, rēķinu 
reģistru un to, ka  saņemtos un nosūtītos 
dokumentus jāglabā desmit gadus, rēķinus 
un saimnieciskos līgumus piecus gadus, 
bet darba līgumus 75 gadus. Tāpat dalīb-
niekiem bija iespēja noskaidrot daudzu un 
citus svarīgus jautājums. 

Apmācības norisinājās saskaņā ar Kul-
tūras ministrijas konkursa “Par atsevišķu 
valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilso-
niskās sabiedrības un starpkultūru sadar-
bības attīstības jomā” sadarbībā ar Latvijas 
Pilsonisko aliansi, kas ir lielākā organizācija 
nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā jomā 
un Kurzemes NVO centru, kas Kurzemes 
reģionā apvieno nevalstiskās organizācijas 
un sniedz konsultācijas un atbalstu bied-
rībām un nodibinājumiem, Vairāk infor-
mācija par biedrībām un noderīgi resursi 

internetā www.nvo.lv. www.kurzemesnvo.
lv Biedrību darba organizēšanai nepiecie-
šamo dokumentu paraugi skatāmi šajā in-

terneta saitē: https://kurzemesnvo.lv/doku-
mentu-paraugi/ 

Bezmaksas meistarklases Jaunpilī!

2019.gada novembra noslēgumā pie-
augušo izglītības koordinatore Renāte 
piedalījās Igaunijā Nordplus pieaugušo 
izglītības projektu sagatavošanās vizītē, 
kur tikās partneri no Somijas, Dānijas, 
Norvēģijas, Latvijas, kas strādā pieaugušo 
izglītības, materiālā un nemateriālā kul-
tūras mantojuma saglabāšanas jomā. Vie-
sus uzņēma Igaunijas partneris, Igaunijas 
tautas mākslas un amatniecības asociācija 
(Estonian folk art and craft union). Šī vi-
zīte bija turpinājums 2018.gada notikušajai 
kontaktu veidošanas semināram Zviedrijā, 
Estešunda (Ostersund), kur tikās partne-
ri no Baltijas un Skandināvijas valstīm, ar 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehni-
kuma pedagogi aicina Jaunpils novadā un 
tuvējā apkārtnē strādājošos iedzīvotājus uz 
bezmaksas meistarklasēm.

5.martā pl.18.00, Jaunpilī tiek organizētas 
šādas meistarklases (vieta tiks precizēta)

1. Latviskais kulinārais mantojums, ēdie-
nu noformēšana;  

2. Kokapstrāde; 
3. Automobiļu elektroiekārtu diagnosti-

ka. 
Visi nepieciešamie materiāli, meistarkla-

šu norisei tiks nodrošināti. 
Šīs meistarklases tiek organizētas ar 

mērķi iepazīstināt iedzīvotājus ar Kuldīgas 

mērķi veidot izglītības sadarbības projektus 
kultūras mantojuma jomā. Pirmajā dienā 
partneriem ierodoties vēlā pēcpusdienā 
visi tikās Igaunijas tautas mākslas un ama-
tu asociācijas telpās Tallinas vecpilsētā, kur 
izvietota izstāžu zāle, veikals ar asociācijas 
meistaru darbiem, un meistaru darbnīcas. 
Vizītes turpmākajās dienās partneri vairāk 
informēja par savām aktivitātēm un nori-
sēm reģionālā un valsts līmenī, kā arī iz-
mantoja vairākas projektu ideju attīstīšanas 
metodes. Galvenokārt notika darbs birojā, 
kad partneri iepazīstināja vairāk ar to, ko 
katrs dara kultūras mantojuma un izglītī-
bas jomā. Renāte iepazīstināja gan ar notie-
košo Jaunpils novada kultūras mantojuma 
saglabāšanas jomā gan kopumā ar novadā 
esošo. Visi dalībnieki apsprieda sadarbī-

Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma piedā-
vātajām aktuālajām mācību programmām, 
kas tiks piedāvātas Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūras (VIAA) īstenotajā pieaugušo 
izglītības projektā “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide”.

Atgādinām, ka projekta mērķis ir paaug-
stināt strādājošo profesionālo kompeten-
ci un konkurētspēju darba tirgū. 90% no 
mācību izmaksām sedz ES struktūrfondi, 
10% pašu līdzfinansējums (trūcīgām un 

bas projektu izstrādes iespējas nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanas jomā, 
sadarbības partneru pieejamos resursus, kā 
arī apsprieda dažādos Nordplus projektu 
veidus un iespējamo projekta veidu sadar-
bībai tuvākā un tālākā nākotnē. Jāpiemin, 
ka Igaunijas tautas mākslas un amatu aso-
ciācija katru gadu organizē vairākus lielus 
pasākumus. Piemēram, viduslaiku svētkus 
vairāku dienu garumā Tallinā jūlijā un 
vērienīgu Igaunijas amatnieku tirgu  (St. 
Martin’s Fair) vairāku dienu garumā no-
vembrī, kur iespēja apmeklēt arī radošās 
darbnīcas un lekcijas. Tāpat asociācijas 
biedru darbus ikdienā var iegādāties Talli-
nas vecpilsētas divos veikalos un biedriem 
iespēja saņemt kvalitātes zīmi arī kādai sa-
vai īpašās rokdarbu tehnikai. 

maznodrošinātām personām mācības ir 
bezmaksas). Projekta ietvaros vairākas no 
Kuldīgas tehnikuma piedāvātajām apmācī-
bu programmām būs iespējams apgūt šeit 
uz vietas Rojā.

Sīkāka informācija par VIAA īstenoto 
projektu www.macibaspieaugusajiem.lv 

Nākamā pieteikšanās projekta 5. kārtai 
plānota marta mēnesī. 

Dalībnieku skaits – ierobežots. Sīkāka 
informācija un iepriekšēja pieteikšanās pa 
tel.: 

26563460 vai e-pastu: renate.ziverte@
jaunpils.lv

Renāte Zīverte
Pieaugušo izglītības koordinators
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Šujam pašas

Viesatu kultūras nama ziņas

Kā jau katru gadu Jauno gadu Viesatu 
kultūras nams sāka ar ikgadējo karnevāla 
balli, kur bija ieradušās vairāk kā piecdes-
mit maskas. Maskas bija visdažādākās un 
žūrijai bija ļoti grūta izvēle vietu sadalīšanā. 
Tomēr žūrija vienojās, trešo viedu piešķirt 
vecajai pelei ar lakotiem nadziņiem, otrā 
vieta tika peļu ģimenei. Pirmās vietas šoreiz 
bija divas mazā pelīte, kas apēdusi Jaunpils 
sieru un gada putnam dzenītim. Grand prix 
balva tika lielajai baltajai pelei.

Arī Viesatu amataierteātrim “Pupuķis 

”tika svinēti svētki 25.janvārī desmit gadu 
jubileja.

Ciemos bija atbraukuši kolektīvi no Zan-
tes, Zemītes, Dobeles, Jaunpils, Zentenes kā 
arī Viesatu deju kolektīvs un Džūkstes deju 
kolektīvs, kas ir Pupuķa krustvecāki.

Paši jubilāri bija sagatavojuši skečus fil-

mām  no “”Emīla nedarbiem”,”Lizmuzīns 
Jāņu nakts krāsā”, ”Tās dullās Paulīnes dēļ 
“ un “Dāvana vientuļai sievietei” režisores 
Vinetas Matvijukas vadībā.

08. Februārī Viesatu kultūras namā no-
tika ikgadējā “Sārtā ballīte” kopā ar Initu 
Āboliņu un  Normundu Ķieti no grupas 
Lauku muzikanti.

Savukārt 8. ferbruārī Viesatu dejotāji de-
vās uz Tumi, uz  pirmskates deju kopmēģi-
nājumu.

Inga Kalviņa

Karnevāls Viesatu kultūras namā 2020

Biedrību “Dzīpars”  2019. gadā piedalī-
jās LEADER projektu konkursā ar projek-
tu “Šujam pašas”un iegādājās šujmašīnu, 
overloku, izšujamo mašīnu, tvaika gludekli 
ar gludināmo dēli  par 3576,19 EUR,

kur 10% no kopējās summas 357,62 EUR 
apmērā sedza biedrība.

Projekta veiksmes stāsts ir tā turpinājums. 
Ar 22. janvāri Jaunpils Amatu mājā notiek 
šūšanas kursi “Šujam pašas”. To pasniedzēja 
Rasma Kutkovska 80 stundu programmas 
apjomā sniedz teorētiskās un praktiskās zi-
nāšanas  par apģērbu konstruēšanu, mode-
lēšanu, apģērbu izgatavošanas tehnoloģiju 
un praktiskās iemaņas šūšanā. Programmā 
13 dalībnieces apgūst sieviešu vieglā apģēr-
ba izgatavošanu, materiālu pielietošanu, 
piegrieztņu konstruēšanu un modelēšanas 
pamatus. Trijās nodarbībās jau sašūti svār-
ki un vēl šūdināsim bikses, blūzi un kleitu. 
Projektā iesaistām arī jaunieti no projekta 
“Proti un dari”. 

Tā kā interese par šūšanu ir, tad plānojam 
arī turpmāk šiem kursiem turpinājumu.

Velga Pavlovska

Amatierteātra “Pupuķis” 10. gadu jubileja Viesatu kultūras namā
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Viesatu bibliotēkas ziņas

“No vaļasprieka līdz darbam, kuru tu mīli”
2020. gada 29. janvārī Jaunpils vidus-

skolas 1.-12.klašu  un Pūres pamatsko-
las 8.-9. klašu skolēniem notika projekta 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vis-
pārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
pasākums “No vaļasprieka līdz darbam, 
kuru tu mīli”.

Ar atšķirīgu darba vidi, aktuālajiem ins-
trumentiem, tipisku darba dienu, profesiju 
plusiem un mīnusiem nodarbībās skolēnus 
iepazīstināja Jaunpilī pazīstami lietpratē-
ji: sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba 
Rasa, džudo treneris un pašaizsardzības 
instruktors Dainis Juzups, ārsta palīgs Ine-
ta Sondore un ugunsdzēsējs glābējs Edgars 
Zūkurs.

Visus četrus viesus vieno tas, ka darbs, ko 
viņi dara, ir cieši saistīts ar to, kas padevies 
jau bērnu gados un patīk vēl aizvien. Ineta 
Sondore atzina, ka nav kļūdījusies savā iz-
vēlē, jo veic darbu, ko mīl. Baiba Rasa sacī-
ja, ka viņai, jau esot skolniecei, ļoti paticis 
rakstīt dienasgrāmatu un palīdzējusi pie-
dalīšanās runas konkursos. Dainis Juzups 
akcentēja, ka skolas laikā apzināti lielāko 
uzmanību pievērsis saviem fiziskajiem sa-
sniegumiem, jo jutis, ka viņa dzīves stils un 
aicinājums ir cīņa.

Klausoties viesu stāstījumā, varēja seci-
nāt – ikvienā darbā nepieciešamas specifis-
kas un izcilas zināšanas, prasmes un spējas. 
Sabiedrisko attiecību speciālistam jāprot 
lietot dažādas tehnoloģijas, rakstīt un vei-

Dzimtu stāsti
“Folkloras rašanās tradīcija ir dzīva arī 

mūsdienās. Rodas aizvien jauni joki, pa-
runas un pasakas, tikai atšķirīgākā izpil-
dījumā, nekā tas bija senatnē. Folkloras 
mantojums atklāj ne tikai mūsu senču gara 
pasauli, bet arī to, kā sabiedrība reaģē uz 
aktuāliem notikumiem”. (G.Pakalns)

Krišjāņa Barona 185. dzimšanas gada no-
skaņās ar mērķi apkopot Jaunpils folkloru 
aicinājums atsaukties Jaunpils novada dzī-
vojošos vecākā gada gājuma iedzīvotājus, 
kuri novada teritorijā un tuvējā apkārtnē 
dzimuši, auguši, ģimenes dzīvojušas vairā-
kās paaudzēs un, kuriem ir vēlme dalīties ar 
saviem stāstiem, lai atmiņas tiktu pierakstī-
tas. Tāpat aicinājums izskatīt atmiņu un 
bilžu albumus, varbūt tur ir atrodama kāda 
bilde, kas parāda tuvējo apkārtni vai noti-
kumu, kas varētu atbalstīt atmiņu stāstus.

Tiem, kuriem interese piedalīties lūgums 
piezvanīt (26563460 Renāte) (28352654 

Sandra)
Vēlamies noskaidrot interesi, lai vēlāk 

turpinātu darbu pie projekta izstrādes stās-
tu apkopošanai. 

Jaunpils reģionālās attīstības centrs 
“Rats” un biedrība “Kamenes”. 

Izstāde “Dzimtas grāmata” Latvijas Na-
cionālajā bibliotēkā

Latvijas Nacionālās bibliotēkā līdz 2.feb-
ruārim bija apskatāma izstāde  “Dzimtas 
grāmata”,  kurā atspoguļotas 12 Latvijas 
ģimeņu literārās relikvijas. To vidū arī 
2019.gadā apgādā Jumava izdotā grāmata 
“Sava ceļa gājējs Matīss Siliņš “. Šīs grāma-
tas atvēršanas svētki notika maijā Viesatu 
kultūras namā. Grāmata ir par mūsu no-
vadnieku: kartogrāfu, etnogrāfu, literātu, 

vēsturnieku un pētnieku Matīsu Siliņu, ko “ 
Lasīšanas vecināšanas projektam “Bibliotē-
ka” pieteica Siliņa dzimta. Lasīšanas vecinā-
šanas projekts “Bibliotēka” ir ilggadēja lat-

dot, noformēt daudzveidīgus informatīvus 
materiālus, publiski uzstāties, sarunāties ar 
dažādi noskaņotiem cilvēkiem, kvalitatīvi 
sniegt informāciju, turklāt neatņemama ir 
spēja būt radošam un radīt idejas. Savukārt 
medicīnas pārstāvim savā jomā jābūt ļoti 
zinošam un jāmācās visa mūža garumā, 
jābūt gatavam strādāt jebkādās situācijās, 
jāprot lietot medicīnas instrumentus. 

Lielu fizisko spēku, ātru reakciju un 
trauksmainu ikdienu spēt izturēt vajadzēs 
ugunsdzēsējam glābējam. Bez gribasspē-
ka un mērķtiecības darbu veikt būs grūti 
džudo trenerim un pašaizsardzības ins-

truktoram, jo būs jāiztur daudz treniņu un 
neatlaidīgi jātiecas uz izvēlēto mērķi, pie-
mēram, olimpiskajām spēlēm.

Speciālisti izstāstīja, kāds ir bijis viņu 
karjeras ceļš, līdz kļuvuši par konkrētās 
profesijas pārstāvi, ļāva iepazīt, cik ērts vai 
neērts un smags ir darba apģērbs, kāds ir 
kabinets un darbam izmantojamie resursi. 
Edgars Zūkurs pievērsa klausītāju uzmanī-
bu arī drošības jautājumiem. Viesu piere-
dze ir iedrošinājums uzticēties sev un izvē-
lēties darbu, kas patīk.

Skolotāja Gundega Ķirsone

Sandra Šteina izstādē “Dzimtas grāmata” Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā
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viešu literatūras mecenāta “Baltic Interna-
tional Bank” iniciatīva. Izstāde tika veidota 
ar mērķi rosināt diskusiju par ģimenisko 
vērtību saglabāšanu.  Izstādes organizētā-
ji vasarā aicināja ģimenes un dzimtas visā 
Latvijā iesaistīties izstādes “Dzimtas grā-
mata” veidošanā, iesūtot savu stāstu un ap-
rakstu par grāmatu, kas ģimenei ir īpaši no-

Muzeja ziņas
Janvāra mēnesis šogad ir pārsteidzošs, jo 

uzziedējušas ne tikai lazdas, bet arī snieg-
pulkstenītes un citas pirmās pavasara vēst-
neses. Muzeja darbā janvāra mēnesis ir 
iesākums daudzām iecerēm, kas tiks īste-
notas visa gada garumā. Gada pirmais mē-
nesis ir arī tāds statistikas apkopošanas mē-
nesis par apmeklētāju skaitu un veiktajiem 
darbiem. Palielinoties sakārtotu apskates 
objektu skaitam Jaunpilī, ik gadu palielinās 
ne tikai individuālo apmeklētāju skaits no 
Latvijas, bet arī ārzemēm. Aizvadītajā gadā 
muzeju apmeklējuši viesi no vairāk nekā 
30 valstīm. Gandrīz nemainīgi vislielāko 
apmeklētāju skaitu sasniedz tūristi no Lie-
tuvas, Krievijas, Vācijas, Anglijas. Šo valstu 
tūristu skaitam pietuvojušies apmeklētāji 
no Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas, Polijas. 
Šie dati būtu jāņem par noteicošajiem, vei-
dojot piedāvājumu, bukletus un informatī-
vos stendus. Tomēr vislielāko prieku mums 
sagādā Jaunpils vidusskolas un kaimiņu 
skolu bērnu muzeju apmeklējums kopā 
ar audzinātājām I. Inkinu, A. Bogataju, 
I. Skricku, D. Mežraupu, L. Bierandi, T. Ju-
zupu, kā arī Irlavas skolas audzēkņi. Izstā-
des apmeklējums ir viens no veidiem kā 
paplašināt savas zināšanas un redzesloku.

Veikts ilgtermiņa ieguldījums Jaunpils 
muzeja priekšmetu restaurācijā, ko veicam 
pēc sagatavota restaurācijas plāna. Profe-
sionāli restaurētie priekšmeti – petrolejas 
lampas jau šobrīd papildina muzeja ekspo-
zīciju. Izmantojot, Kanādā dzīvojošā Rekes 
kunga ziedojuma naudu, esam iegādājušies 
izstāžu piekares sistēmu, kas tiks izvie-
tota pils vēsturiskajā ēdamistabā. Šobrīd 

Pilskunga kabinetā uzsākti darbi, lai ap-
meklētājiem radītu apskates pieejamību 17. 
gadsimta krāsns mūrējuma pamatnei.

Domājot par muzeja vēsturiskās ekspo-
zīcijas vizuālo pievilcību esam sagatavo-
jušas un iesniegušas projektu VKKF par 
vēsturiskās ekspozīcijas dizaina izstrādi. 
Profesionāla muzeja ekspozīciju mākslinie-
ka piesaiste un projekta realizācija veicinās 
mūsu muzeja konkurētspēju un atbilstību 
mūsdienu prasībām.

Muzeja jaunieguvumi. Jaunpils mu-
zejs jau šobrīd ir vienīgais muzejs Latvijā, 
kura krājums vispilnīgāk raksturo Jaunpils 
novada vēsturi. Aizvadītajā mēnesī ar vai-
rāk nekā 50 vēsturiskām liecībām papildi-
nāts Jaunpils muzeja krājums, kas raksturo 
Jaunpils slimnīcas un aptiekas vēsturi. Krā-
juma priekšmetu izvietošanai esam iegā-
dājušies prasībām atbilstošu metāla skapi.  
Savukārt zinātnisko arhīvu papildinājušas 
mākslas grāmatu par E. Kalnenieku, R. Kal-
niņu-Grīnbergu dāvinājums, kuru autors ir 
mūsu novadnieks Māris Brancis.

Novadnieku kalendārs. Iepriekšējā 
avīzes numurā iepazīstinājām ar Jaunpils 
novada nozīmīgākajām sabiedriskajām 
aktivitātēm 2020. gadā. Šī mēneša izde-
vumā iepazīstināsim ar mūsu novadnieku 
nozīmīgajām jubilejām, kuri sasnieguši 100 
gadu vecumu. Tāds uzstādījums noteikts, 
lai ievērotu datu regulas noteikumus. Savu-
kārt izdevumā, kas atrodas Jaunpils muze-
jā, ir iespējams uzzināt par jubilāriem no 70 
gadu vecuma.

Muzeju nakts – 2020. gada 16. maijā. 
Akcija Muzeju nakts ir apliecinājusi savu 
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zīmīga. Tika iesūtītas grāmatas līdz pat 400 
gadiem senu dzimtas vēsturi, gan nesen 
izdotas: bērnības atmiņu pieraksti, gan pē-
tījumi par dzimtām, gan bībele, gan  nošu 
grāmata un c. Konkursa kārtībā tika izvēlēti 
izstādes dalībnieki un iekārtota ekspozīcija 
mūsdienīgi estētiskā formā. Par  katru  grā-
matu tika izveidots arī video stāsts, kuru 
varēja noskatīties  noskenējot QR kodu uz 
ekspozīcijas stendiem. Šī izstāde ir lieliska 

publicitāte grāmatai par Matīsu Siliņu , jo 
par viņa personību uzzinās arvien vairāk 
lasītāju un pieaugs interese šo grāmatu iz-
lasīt. Informāciju par projektu, izstādes at-
klāšanu un video var noskatīties interneta 
vietnē :  https://www.manabiblioteka.lv/
foto-latvijas-nacionalaja-biblioteka-atkla-
ta-izstade-dzimtas-gramata/.

Sandra Šteina
Viesatu bibliotēkas vadītāja

noturību jau 15 gadus, ik pavasari aicinot 
apmeklētājus iepazīt kultūras mantojumu 
saistībā ar kādu mums visiem nozīmīgu 
tēmu. Pēdējos gados Muzeju nakts devīze 
ir sasaukusies ar Latvijas simtgades tema-
tiku. 2020. gadā, kad svinam Neatkarības 
karā gūto uzvaru, muzeji tiek aicināti ļau-
ties patiesai iztēles un izvēles brīvībai un 16. 
maijā, atbilstoši savām spējām un iespējām 
interpretēs brīvības tēmu.

Taps izdevums par Jaunpils pienotavu. 
29. janvārī tikās izdevuma iniciatīvas gru-
pa Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja 
L. Gintere, A/S “Jaunpils Pienotava” valdes 
priekšsēdētājs V. Krilovs, Jaunpils muzeja 
darbinieces L. Rutka un Z. Arika, lai kopā 
ar izdevniecības Jumava projektu vadītāju 
A. Rencbergu pārrunātu izdevuma tapša-
nu. 2022. gadā paiet 110 gadi, kopš Jaunpils 
piensaimniecības biedrības dibināšanas.   
Atceroties šo notikumu, un tam sekojo-
šām piensaimniecības attīstības norisēm 
un vēsturei ir uzsākti darbi, lai sagatavotu 
piensaimniecības vēsturei un Jaunpils pie-
notavai veltītu izdevumu. Ļoti lūdzam vi-
sus jaunpilniekus būt aktīviem šī notikuma 
līdzdalībniekiem. Jebkura palīdzība ar stās-
tu, fotogrāfijām, priekšmetiem, būs neno-
vērtējams ieguldījums šī izdevuma tapšanā. 

No 2020. gada 1. februāra saziņai ar Jaun-
pils muzeju lūdzam izmantot mobilo tele-
fonu 20223423.

Informāciju sagatavoja Jaunpils muzeja 
vadītāja Ligija Rutka 

un krājuma glabātāja Zinta Arika.
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Jaunpils novadnieki – jubilāri 2020. gadā
Pirms 530 gadiem 

 ɶ 1490. gadā dzimis Tīss fon der Reke 
– Livonijas ordeņa komturs, vācbaltu 
muižnieks, Jaunpils pils īpašnieks

Pirms 455 gadiem
 ɶ 1565. gadā dzimis Matiass fon der 

Reke – vācbaltu muižnieks, Jaunpils 
pils īpašnieks

Pirms 430 gadiem
 ɶ 1590. gadā dzimis Matiass fon Ram-

bovs (Rambovius) – garīdznieks, 
Jaunpils draudzes mācītājs

Pirms 350 gadiem
 ɶ 1670. gada 15. jūlijā dzimis Johans 

Zigismunds fon der Reke – vācbaltu 
muižnieks, Jaunpils pils īpašnieks

Pirms 255 gadiem
 ɶ 1765. gada 17. februārī dzimis Dītrihs 

Oto Johans Rozenbergers – izglītības 
darbinieks, pirmais latviešu valodas 
lektors Tērbatas (Tartu) universitātē 

Pirms 185 gadiem
 ɶ 1835. gada 31. oktobrī dzimis Kriš-

jānis Barons – folklorists, publicists, 
rakstnieks

Pirms 170 gadiem
 ɶ 1850. gada 24. janvārī dzimis Oskars 

Šepskis – ērģelnieks, mūzikas kompo-
zīciju autors, diriģents, mūzikas sko-
lotājs

Pirms 160 gadiem
 ɶ 1860. gada 17. martā dzimis Ernests 

Ģinters – Viesatu pamatskolas skolo-
tājs 

 ɶ 1860. gadā 9. augustā dzimis Teodors 
Bergs – skolotājs, biškopis 

Pirms 155 gadiem
 ɶ 1865. gadā dzimusi Marija Grīnfogels 

– politiski represētā

Pirms 145 gadiem
 ɶ 1875. gada 7. maijā dzimis Žanis Brik-

šķe – kancelejas darbinieks
 ɶ 1875. gada 8. maijā dzimis Vilhelms 

Heinrihs Ernests fon der Reke – vāc-
baltu muižnieks, Jaunpils pils īpaš-
nieks 

 ɶ 1875. gada 5. jūnijā dzimis Kārlis Ju-
dovics – Jaunpils piensaimnieku val-
des priekšsēdētājs, Triju Zvaigžņu or-
deņa kavalieris

 ɶ 1875. gadā dzimis Hermanis Šmits – 
politiski represētais

 ɶ 1875. gadā dzimusi Amālija Ceronis – 
politiski represētā 

Pirms 140 gadiem 
 ɶ 1880. gada 19. februārī dzimis Krišs 

Melderis – mežkopis, mežu zinātnieks
 ɶ 1880. gada 3. martā dzimis Roberts 

Šūmanis – izglītības darbinieks, Triju 
Zvaigžņu ordeņa V šķiras kavalieris

 ɶ 1880. gada 16. decembrī dzimis Fricis 
Briedis – Lāčplēša kara ordeņa kava-
lieris

 ɶ 1880. gadā dzimis Alberts Ķergalvis – 
politiski represētais

 ɶ 1880. gadā dzimusi Jūle Zoltnere – po-
litiski represētā 

 ɶ 1880. gadā dzimis Augusts Tone – po-
litiski represētais

Pirms 135 gadiem
 ɶ 1885. gada 19. septembrī dzimis Er-

nests Runge – Latvijas armijas virs-
nieks, Triju Zvaigžņu IV šķiras ordeņa 
virsnieks

 ɶ 1885. gadā dzimis Jānis Bērtaitis – po-
litiski represētais

 ɶ 1885. gadā dzimusi Elizabete Freima-
ne – politiski represētā

Pirms 130 gadiem
 ɶ 1890. gada 19. janvārī dzimis Jēkabs 

Gailītis – Brīvības cīņu dalībnieks, Tri-
ju Zvaigžņu ordeņa V šķiras kavalieris

 ɶ 1890. gada 3. martā dzimis Žanis 
Eniņš – izglītības darbinieks 

 ɶ 1890. gada 6. maijā dzimis Augusts 
Meiers – Brīvības cīņu dalībnieks, Rī-
gas prefektūras apsardzības rotas uz-
raugs

 ɶ 1890. gada 20. septembrī dzimis Er-
nests Kristaps Kārkliņš – pulkvedis

 ɶ 1890. gadā dzimusi Marija Bērziņa – 
politiski represētā

 ɶ 1890. gadā dzimusi Hilda Alīda Tone 
– politiski represētā 

Pirms 125 gadiem
 ɶ 1895. gadā dzimusi Milda Grants – 

politiski represētā

Pirms 120 gadiem
 ɶ 1900. gada 25. februārī dzimis Leo-

polds Roze – Sātu – Struteles draudzes 
mācītājs 

 ɶ 1900. gada 7. maijā dzimusi Anna 
Ziediņa – Jaunpils lopkopības skolas 
lauksaimniecības speciāliste

 ɶ 1900. gada 29. maijā dzimis Nikolajs 
Bulmanis – militārs darbinieks, kara 
lidotājs, Triju Zvaigžņu V šķiras orde-
ņa kavalieris

Pirms 115 gadiem
 ɶ 1905. gada 30. augustā dzimis Andrejs 

Ķibēns – agronoms, Jaunpils Lopkopī-
bas skolas direktors (1940-1944)

 ɶ 1905. gadā dzimusi Marta Liģere – po-
litiski represētā

 ɶ 1905. gadā dzimusi Marta Skujiņa – 
politiski represētā

Pirms 110 gadiem
 ɶ 1910. gadā dzimis Žanis Freimanis – 

politiski represētais
 ɶ 1910. gadā dzimis Kārlis Androvics – 

politiski represētais

Pirms 105 gadiem
 ɶ 1915. gada 2. maijā dzimis Jānis Mel-

bārdis – garīdznieks Jaunpils draudzē 
no (1949-1952)

 ɶ  1915. gadā dzimusi Leokādija Grauze 
– politiski represētā 

 ɶ 1915. gadā dzimis Pēteris Zoltners – 
politiski represētais

 ɶ 1915. gadā dzimis Eižens Papendiks – 
lauksaimniecības darbinieks

Pirms 100 gadiem
 ɶ 1920. gada 2. martā dzimis Alberts 

Baumanis – politiski represētais
 ɶ 1920. gada 13. maijā dzimis Herberts 

Stegenburgs – Struteles un Sātu drau-
džu mācītāja palīgs

 ɶ 1920. gada 18. maijā dzimis Alfrēds 
Laukenbergs – piensaimniecības spe-
ciālists, Jaunpils pienotavas direktors

 ɶ 1920. gada 3. jūnijā dzimis Arnolds Jē-
kabsons – politiski represētais 

 ɶ 1920. gadā dzimusi Velta Freimane – 
politiski represētā

Plašāku informāciju par minētajiem no-
tikumiem var iegūt Jaunpils muzejā 

Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un 
Zinta Arika
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Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…
• 17. februārī mūsu  pensionāru bied-

rības telpās “Jaunkalnos” notiks Latvijas 
pensionāru federācijas Tukuma, Kandavas, 
Engures un Jaunpils novada dalīborgani-
zāciju pārstāvju tikšanās, lai uzzinātu par 
problēmām pensionāru dzīvē un ierosinātu 
to risinājumu Latvijas pensionāru federā-
cijas valdei. Šādas izbraukuma sēdes orga-
nizē valdes loceklis Aivars Ošenieks katra 
mēneša trešajā pirmdienā pie kādas no šīm 
dalīborganizācijām, pie reizes arī iepazīsto-
ties ar organizāciju darbību.

• 22. februārī plkst. 13:00 Bikstu kultūras 

namā draudzības vakars. Koncertēs “Voka-
lica”, balli spēlēs  “Rumbas kvartets”.  Brau-
cam ar saviem transportiem. Pieteikties 
līdz 19. februārim.

• 28. februārī plkst. 10:00 pensionāru tel-
pās koordinatoru sapulce.

• 29.  februārī plkst. 16:00 Lapmežciema 
Tautas namā esam uzaicināti uz balli “Laiks 
satikties…”. Braucam ar autobusu. Pieteik-
ties līdz 21. februārim.

• 29. februārī  plkst. 13:00 saņemts ielū-
gums uz balles deju kluba “Tango”10. gadu 
jubilejas pasākumu. Ja ir braukt gribētāji, 

pieteikties līdz 20. 02.
• 27. martā plkst. 16:00 Viesatu kultū-

ras namā mūsu organizētais starppagastu 
draudzības vakars.

• Pensionāru telpās trešdienās no plkst. 
10:00 -12:00 varat samaksāt biedru naudu 
par 2020. gadu un saņemt Latvijas pensio-
nāru federācijas avīzi un bukletu topoša-
jiem un esošajiem pensionāriem “Senioru 
ABC”. Pieņemam arī makulatūru.

Informāciju sagatavoja 
Austra Sipeniece

NOVADA PASĀKUMU PLĀNS FEBRUĀRIM
PASĀKUMI

Laiks Apraksts Vieta
20.02. 15:00 Mājas vīnu degustācija. Dalība bezmaksas “Rats”
25.02. 17:30 Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm Viesatu bibliotēka
27.02. 13:00 Rožu stādu uzpotēšana un sarunas par dārza pasauli. Dalība ziedojums 10:00

Pieteikšanās un informācija pa tel. 22435086  
“Rats”

28.02.  14:00 Jaunpils novada tūrisma uzņēmēju tikšanās.
Informācija un dalības apstiprināšana- zvanot 20204694

Jaunpils alus brūzis

IZSTĀDES
Laiks Apraksts Vieta

JAUNĀS
01.02.-01.03. Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji - KRELLES Viesatu bibliotēka
01.02.-01.03. Izstāde “Anna Sakse un viņas pasakas” Viesatu bibliotēka
01.02. -29.03. Jaunpils dižvīru mantojums. “Ērģelniekam, diriģentam, mūzikas skolotājam, kom-

ponistam Oskaram Šepskim -170”
Jaunpils muzeja Ekspozīciju 
zāle*

TURPINĀS
10.02-29.02. Maijas Bujakas gleznu izstāde ”Sapņu piepildījums Jaunpils muzeja Izstāžu zāle*
29.02-29.02. Vitālija Jermolajeva mirdzošo gleznu izstāde “Inner  light”- Iekšējais starojums. Jaunpils muzeja Izstāžu zāle*
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS
Laiks Apraksts Vieta

19.02.,26.02
18:00-22:00

Apmācības šūšanā ‘’Šujam pašas’’
Pasnēdzēja Rasma Kutkovska Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

16.02. Adīšanas nodarbība  Dalības maksa Jaunpils Amatu māja
19.02. Izbraukuma bibliotēka 

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

Strutele, Saule, 
Leveste, Jurģi 
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21.02, 28.02
12:00 -17:00

Keramikas nodarbība 
Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

25.02.
17:30-18:30

Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm Viesatu bibliotēka 

MARTS 
PASĀKUMI

Laiks Apraksts Vieta
05.03. 18:00 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pedagogi aicina Jaunpils novadā un 

tuvējā apkārtnē strādājošos iedzīvotājus uz bezmaksas meistarklasēm. 
Jaunpilī tiek organizētas šādas meistarklases 1. Latviskais kulinārais mantojums, 
ēdienu noformēšana;   
2. Kokapstrāde;  
3. Automobiļu elektroiekārtu diagnostika. 
Sīkāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās pa tel.: 
26563460 vai e-pastu: renate.ziverte@jaunpils.lv

“Rats” vai Jaunpils vidusskolas 
zāle, vieta tiks precizēta.

07.03. Jaunpils vidusskolas sadraudzības pasākums Jaunpils pils Lielā zāle
14.03. 19:00 ‘’Prieks kopā būt’’ Viesatu kultūras nams
15.03. 17:00 Kino ‘’Klases salidojums 2’’ Jaunpils pils Lielā zāle
27.03. Jaunpils novada pensionāru pasākums, balle Viesatu kultūras nams
28.03. 18:00 Koru sadraudzības koncerts Jaunpils pils Lielā zāle

IZSTĀDES
Laiks Apraksts Vieta

JAUNĀS
1.03. Intas Abramenko kaķu gleznu izstāde Jaunpils muzeja Ekspozīciju zāle*
16.03. Izstāde “Gadskaŗtu ieražas’ Viesatu bibliotēka
17.03. Izstāde “Teātra bērni” Viesatu bibliotēka
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS
Laiks Apraksts Vieta
04.03.,11.03., 18.03.,25.03. Apmācības šūšanā ‘’Šujam pašas’’

Pasnēdzēja Rasma Kutkovska
Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

06.03.,13.03.,20.03., 27.03. 
12:00 -17:00

Keramikas nodarbība 
Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

22.03 Adīšanas nodarbība Jaunpils Amatu māja
29.03.
17:30-18:30

Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm Viesatu bibliotēka 

2x mēnesī
10:00-14:00 /
14:00-16:00

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem
Pasniedzēja Aija Prince
Dalības maksa

Jaunpils bibliotēka

19.03 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: bib-
lioteka@jaunpilspils.lv

Strutele, Saule, 
Leveste, Jurģi
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Informācija iedzīvotājiem! 
Jaunpils novada sociālajā dienestā, Klientu apkalpošanas centrā 

un pensionāru biedrībā “Jaunpils” ir pieejams jauns- 2020. gada 
buklets “Senioru ABC”, kurā iekļauta detalizēta, viegli saprotama 
un noderīga informācija un skaidrojumi par Latvijas pensiju sis-
tēmu, valsts un pašvaldību nodrošināto palīdzību un sniegtajiem 
pakalpojumiem. 

Informāciju sagatavojusi Latvijas pensionāru federācija kopā ar 
Labklājības ministriju un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. 
Tā būs noderīga topošajiem un esošajiem pensionāriem.

Priekpilnus mirkļus, labu veselību un daudz 
laimes visiem februāra īpašo jubilāru dienās!

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/

Janvāra mēnesī novadā 
dzimusi viena meitenīte. 

Sveicam vecākus!

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 14.02.2020. Atbildīgā par izdevumu 

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

Skumji noliec galvas priedes klusās,
Nolīst ziedos rīta mirdzums silts,
Nošalc vēsma - mierīga, lai dusa, 
Lai Tev viegla dzimtās zemes smilts.
(L. Pēlmanis)

Vairs manis neesot,
Ak, neticiet, es esmu.
Ar jums, starp jums,
Gan jūsu sirdīs, domās, atmiņās.
 /I. Rudene/

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem, 
Artūru Lāci, Mariju Dravnieci pēdējā gaitā pavadot.

Pensionāru Biedrība “Jaunpils” 
skumst par mūsu biedra Artūra 

Lāča, filmas “Tas bija mūsu laiks” 
autora , aiziešanu mūžībā.

 Izsakām dziļu līdzjūtību 
Silvijai un pārējiem piederīgajiem.

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).


