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Lielā talka 24. aprīlī “Par zaļu Latviju-katrs atsevišķi, bet visi kopā”
Šogad Lielās talka norisināsies 24. aprīlī 

un tās vadmotīvs ir “Par zaļu Latviju – katrs 
atsevišķi, bet visi kopā”, jo ikviens no mums 
var dot savu artavu, lai Latvija ar katru gadu 
kļūtu tīrāka un zaļāka. 

Aicinām pieteikties talkai, piesakot savas 
talkošanas vietas Lielās Talkas mājas lapas 
interaktīvajās kartēs, kā arī pie Jaunpils no-
vada koordinatora. 

Ņemot vērā visus drošības priekšnosa-
cījumus, Lielā talka šogad, tāpat kā pagā-
jušo gadu, tiek organizēta, lielāku uzsvaru 
liekot uz individuālo talkošanu, taču visus 
talkotājus aicinām izvēlēties vienu no sev 
piemērotākajiem un pašreizējos apstākļos 
pieļaujamajiem talkošanas formātiem:

SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastai-
gājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot sa-
vas mājas apkārtni;

DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vie-
nas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet 
droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievē-
rojiet vismaz divu metru distanci;

ĢIMENES talkas: talkojiet kopā ģimenes 
lokā, bet ievērojiet, ka jums jābūt ne vairāk 
kā vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.

Jaunpils novadā jaunieši dosies Talkas 
“ploggingā”, jauniešus aicinām pieteikties 
pie Ievas Zāgmanes tel. 26223986

- labiekārtošanas talkas var pieteikt ik-
viens talkotājs, neatkarīgi, vai talkošanas 
notiek privātajā vai publiskajā sektorā. Tās 
var būt talkas, kuras notiek uz privātas ze-
mes un kurām nav vajadzīgs saskaņojums 
ar pašvaldību, un kurās atkritumus, ja tādi 
ir radušies, aizved paši rīkotāji;

- uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek 
publiskās teritorijās un kurām ir nepiecie-
šams pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu 
bezmaksas maisus un kurās tiek nodrošinā-
ta savākto atkritumu izvešana.

Atkritumu maisus varēs saņemt personī-
gi pie talkas koordinatora Jaunpils novada 
domē (iepriekš piezvanot 20204694)  sākot 
no 19. aprīļa katru darba dienu un talkas 
dienas rītā 24. aprīlī plkst.9:00 pils lauku-
mā.  

Šogad maisus var saņemt arī Maxima 
veikalos.

Jaunpils novadā darbus un maisu iz-

sniegšanu koordinē Talkas koordinatore 
Baiba Rasa, tel. 20204694

Viesatu pagasta pārvaldē darbus un mai-
su izsniegšanu koordinē Valdis Bierands, 
tel.28625712

Jauniešu talku koordinē Ieva Zāgmane, 
tel. 26223986

Maisi ar savāktajiem atkritumiem jāno-
vieto pie konteineriem vai ceļu malās, vai 
citās ar autotransportu piebraucamās vie-
tās. Par maisu atrašanos informēt:

- Talkas koordinatoru zvanot 20204694
Informējam, ka kā katru gadu arī šogad 

pašvaldība Lielās Talkas ietvaros no 19. 04.-
26.04. organizē lielgabarīta atkritumu sa-
vākšanu Jaunpils pagastā pie “Dūmeņiem”  
un Viesatu pagastā pie “Mazās skoliņas”. 

Šogad ir trīs atsevišķas interaktīvās 
kartes:

• “Piesārņoto vietu karte” Latvijas iedzī-
votājiem ir iespēja atzīmēt īpaši piesārņotas 
vietas savos novados un reģionos, tādā vei-
dā norādot, kur sakopšanas darbi būtu īpaši 
nepieciešami: https://talkas.lv/piesarnoto-
vietu-karte/

• “Lielās Talkas 21 
k a r t e ” t r a d i -
cionālā k a r t e , 

kurā tiek piereģistrētas un akceptētas talkas 
vietas - atkritumu savākšanas talkas, labie-
kārtošanas talkas vai apvienotās talkas lab-
iekārtošanas un atkritumu savākšanas tal-
kas: https://talkas.lv/apstiprinatas-talkas/

• “Solo Talkas 21 karte” savas talkas ir 
aicināti pieteikt tie, kuri vēlas doties dabā 
un talkot vienatnē, sakopt savu apkārtni vai 
savu māju tuvumu. Tā ir iespēja individu-
ālajiem talkotājiem pievienoties plašajam 
Latvijas talkotāju pulkam, lai kopīgi pieda-
lītos pavasara sakopšanas darbos: https://
talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/

(zināšanai: Ja šogad esi ieplānojis doties 
SOLO talkā, savu īpašo SOLO talkas mai-
su iespējams iegūt “Maxima” veikalos visā 
Latvijā! Iepērkoties Maksima veikalos, no 
19.-24.aprīlim, par simbolisku summu, 
0.10 eur saņem īpašo SOLO talkas maisu. 
Savāktie atkritumi jānogādā oficiālajās tal-
košanas vietās, kuras atrodamas kopējā tal-
košanas kartē).

Katrs no mums, ikviens tagad tieši šajā 
dienā 24. aprīlī var izdarīt kaut ko, lai Latvi-
ja kļūtu tīrāka un sakoptāka. Varam maisā 
ielikt  ceļmalā gulošās pudeles, skārdenes 
un pacelt kaut vai vienu zemē nomestu at-

turpinājums 2.lpp.
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kritumu, kas piesārņo vidi. 

Talkošana Levestē

Talkošana Saulē 

Talkošana Rāvos

Šogad Jaunpils novada talkotājus ai-
cinām iesūtīt savas talkas dienas bildes 
whatsappā tel. 20204694 vai epastā baiba.
rasa@jaunpils.lv

Veidosim pozitīvu fotomirkļu arhīvu 
kopā! 

Izsakām pateicību visiem kas ne tikai Lie-
lajā talkā, bet arī ikdienā rūpējas par vidi un 
tās sakoptību. 

Lai skaistiem mirkļiem bagāta Lielās Tal-
kas darbīgā nedēļas nogale!

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļas vadītāja
Lielās talkas koordinatore Jaunpils 

novadā
Epasts: baiba.rasa@jaunpils.lv, tel. 

20204694

turpinājums no 1.lpp. 

Aicinām Jaunpils jauniešus piedalīties 
domes iniciatīvu projektu konkursā

Ja esi jaunietis vecumā no 13-25, aicinām 
tevi iesniegt savu ideju jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursā! 

No vārda “PROJEKTS” nav jābaidās, ar 
prieku palīdzēsim, iemācīsim soli pa solim 
un atbalstīsim visu projekta laiku!

Šī konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt 
jauniešu iniciatīvas, kas veicina Jaunpils  
novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sa-
biedriskajos procesos. Konkurss tiek rīkots, 
lai sniegtu iespēju jauniešiem iegūt jaunu 
pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā 

,realizēšanā un sekmētu pil-
soniskās apziņas veidošanos 
jauniešos.

Projekta iesniedzējs var 
būt jebkurš Jaunpils novada 
administratīvajā teritorijā 
deklarēts jaunietis vai jau-
niešu grupa, kā arī  Jaunpils 
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vidusskolas audzēknis vecumā no 13 līdz 
25 gadiem, kurš realizēs projektu Jaunpils 
novadā. 

Projekta pieteikuma iesniegšanas ter-
miņš ir no 2021. gada 20. aprīļa līdz 20. 
maijam plkst.17:00. Ja Latvijas Republi-
kas Ministru kabinets  izsludina izmaiņas 
visā valsts teritorijā sakarā ar ārkārtējo 
situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību, 
pieteikumu termiņš mainās atbilstoši 
rīkojumam. Tas nozīmē, ka projektu ie-
sniegšanas termiņš var tikt  pagarināts. 

Aicinām jauniešus iesniegt savas idejas 
un plānojot pasākumus, aktivitātes, pare-
dzēt jau projekta pieteikumā, ka laiks un 
datumi var mainīties atkarībā no situācijas 
valstī. Kā arī iesakām aktivitātēm paredzēt 
plānu B, piemēram, ja plānojat nodarbību 
aktivitātes, iespējams tās vasaras periodā 
būs jārealizē attālināti.

Projekta  pieteikumu ar pielikumiem  
papīra formā –vienā eksemplārā, latviešu 
valodā, datorrakstā  iesniedz Jaunpils no-
vada domē, “Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils 
novads, 1.stāvā Klientu apkalpošanas cen-
trā un elektroniski nosūti uz e-pasta adresi: 
ieva.zāgmane@jaunpils.lv . E pasta pietei-
kumā norādot “Pieteikums konkursam” 
līdz paziņojumā par Konkursu norādītajam 
termiņam; 

Iesniegtos projektus  izvērtēs konkursa 
vērtēšanas komisija. 

Konkursa rezultāti tiks publicēti pašval-
dības izdevumā “Jaunpils vēstis” un pašval-
dības mājas lapā www.jaunpils.lv

Laiks projekta īstenošanai ir 2020. gada 
1.jūnijs līdz 2020. gada 19.novembrim.

Projekta idejas īstenošanai tiks piešķirti 
finanšu līdzekļi līdz 200,00 euro vienam 
projektam. Pretendentam, izstrādājot pro-
jektu, jāpiesaista projekta vadītājs: jaunat-
nes lietu speciālists vai cits attiecīgās jomas 
speciālists. Attiecīgās jomas atbildīgais paš-
valdības institūcijas darbinieks var vienlai-
cīgi būt projekta vadītājs vairākos projek-
tos.

2021. gada prioritāte veltīta jaunizvei-
dotā jauniešu centra “Jauniešu Jaunpils” 
aktivitāšu attīstībai uzsverot ilgtspējīgas 
attīstības mērķu virzienus.

Kādas aktivitātes tiks atbalstītas? 
Jauniešu brīvā laika lietderīgai izmanto-

šana, neformālās mācīšanās aktivitātes un 
pasākumi, āra dzīves aktivitātes, jauniešu 
iesaiste brīvprātīgajā darbā, fiziskas aktivi-
tātes, (kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu 
iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā spor-
ta veidā), radošai pašizpausmei, Jaunpils 
attīstība un labiekārtošana, līdzdalība sa-
biedrības dzīvē un pašvaldības lēmumu 
pieņemšanas procesā, jauniešiem draudzī-
gas un atvērtas vides veidošanai skolā un 
sabiedrībā, Jaunpils novada pozitīva tēla 
veidošana jauniešu vidū novadā un valstī, 
nodarbinātība, karjeras izglītība, uzņēmēj-
darbības veicināšana, veselīgs dzīves veids 
un veselīga dzīves veida veicināšana dabas 
aizsardzība.

Un, lai neierobežotu jauniešu domu lido-
jumu, tēma pēc brīvas izvēles, protams, sa-
skaņojot to ar konkursa rīkotāju, konkursa 
kārtībā var tikt atbalstīta.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa 
NOLIKUMU un aizpildīt projekta pietei-
kumu (PIELIKUMS NR.1. un NR.2) 

TAS ATRODAMS WWW.JAUNPILS.
LV        

Jaunieši un jauniešu grupas projekta 
aktivitātes aicināti plānot attālināti, ap-
mainoties ar idejām un viedokļiem digi-
tālajā vidē, ievērojot visus drošības notei-
kumus un netiekoties klātienē. 

#paliecmājās laiks un visu drošības no-
teikumu ierobežošanas ievērošana mājas 
apstākļos, var būt radošs laiks, lai izplānotu 
dažāda veida pasākumus un aktivitātes, ku-
ras ar prieku varēsim vēlāk visi kopā reali-
zēt, kad ārkārtas situācija būs beigusies. Lai 
izdodas radīt priekpilnus brīžus un plānus 
turpmākajām aktivitātēm.

Jautājumi, konsultācijas-zvani, raksti 
droši-mēs priecāsimies!

Baiba Rasa, tel. 20204694, epasts: baiba.
rasa@jaunpils.lv

Ieva Zāgmane, tel. 26223986, epasts: ieva.
zagmane@jaunpils.lv

 
Lai radošām idejām bagāts pavasaris!

Baiba Rasa, Sabiedrisko attiecību un 
tūrisma nodaļas vadītāja

Seko Jaunpils 
novada Domei 
Twitter kontā 

@Jaunpilsnovads

VISS AKTUĀLĀKAIS           
 www.jaunpils.lv
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Darbs pie Administratīvi teritoriālās reformas raiti rit uz priekšu

Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. “Lodes”  mājas atjaunošanas darbi tur-

pinās. Sakarā ar papildus darbiem, kas tika 
veikti lai izpildītu prasības par pieejamību 
ēkā (tiek ierīkots li�s), bija nepieciešams 
pagarināt darbu pabeigšanas gala termiņu.   

2. Ir uzsākti atjaunošanas darbi “Kalna 
skola-4” telpās, kur top mūzikas klase ma-
zajiem bērniem.

3. Labiekārtošanas nodaļa turpina zāģē 
krūmus un bīstamos kokus parkā. Malka 
tiek gādāta sociālajiem klientiem un paš-
valdībai piederošajam nekustamajam īpa-
šumam “Dūmeņi” apkures vajadzībām. 

4. Marts ir arī pašvaldības kapitālsabied-
rību iepriekšējā gada rezultātu izvērtēšanas 
laiks. Šis darbs notiek arī mūsu kopīpašu-
ma sabiedrībās SIA “Atkritumu apsaimnie-
košanas sabiedrība “Piejūra””  un SIA “Tu-
kuma slimnīca”. Regulāri notiek attālinātas 
sēdes.

5. Paralēli ierastajiem saimnieciskajiem 
darbiem notiek gatavošanās administratī-
vi teritoriālajai reformai. Izveidota darba 

grupas katrā pašvaldībā, kas regulāri tiekas 
attālināti, lai saskaņo viedokļus un cenšas 
atrast optimālāko risinājumu turpmākajam 
darbam kopā.

2021.gada 25.martā pieņemti šādi lēmu-
mi:

 Apstiprināts lēmums “Par Pašvaldības 
SIA “Jaunpils KS” 2020.gada pārskatu”.

Apstiprināts lēmums “Par jauniešu ini-
ciatīvu konkursa nolikumu apstiprināša-
nu”.

Apstiprināts lēmums “Par Bāriņtiesas 
priekšsēdētāja ievēlēšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par dzīvokļu īpa-
šumu likvidēšanu pašvaldības īpašumā 
„Lodes””. 

Apstiprināts lēmums “Par pašvaldības 
zemes gabalu nodošanu iznomāšanai” .

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

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcī-
bas projekta izstrādi nekustamā īpašuma 
„Legzdiņi” zemes vienības  sadalei”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcī-
bas projekta izstrādi nekustamā īpašuma 

„Mežgaļi” zemes vienību  robežu pārkār-
tošanai”. 

Apstiprināts lēmums “Par nekustamo 
īpašumu izslēgšanu no pašvaldības pamat-
līdzekļiem”.

Apstiprināts lēmums “Par statusa „starp-
gabals”  noteikšanu”.

Apstiprināts lēmums “telpu nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Jaunpils 
novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrī-
ba””. 

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

Apstiprināts lēmums “Par 2020. gada in-
ventarizācijas rezultātu kopsavilkumu”. 

Apstiprināts lēmums “Par Pašvaldības 
SIA “Jaunpils pils” 2020.gada pārskatu”.

Apstiprināts lēmums “Par pašvaldības 
aģentūras “Jaunpils” likvidāciju” .

Apstiprināts lēmums “Par saistošajiem 
noteikumiem Nr.3/2021 “Grozījumi 2021. 
gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2021 „Par Jaunpils novada pašvaldī-
bas budžetu 2021.gadam””.

Dita Ellere,
Kancelejas vadītāja

26. martā notika kārtējā darba grupas 
sanāksme par 1. jūlija Administratīvi te-
ritoriālās reformas (ATR) ieviešanu, kas 
paredz Tukuma, Jaunpils, Kandavas un 
Engures novadu apvienošanu. ATR darba 
grupa kopš pagājušā gada intensīvi strādā 
pie jaunveidojamā Tukuma novada admi-
nistratīvās struktūras projekta izstrādes. 

Šajā sanāksmē tika apspriesta jaunā no-
vada finanšu vadības struktūra, tajā pieda-
lījās arī Tukuma novada Domes priekšsē-
dētājs Normunds Rečs, Kandavas novada 
Domes priekšsēdētāja Inga Priede, Engu-
res novada Domes priekšsēdētājs Gundars 
Važa, Jaunpils novada Domes priekšsēdētā-
jas vietniece Dace Adiņa, visu četru novadu 
finanšu nodaļu pārstāvji, kā arī citu nozaru 
pārstāvji. Sapulces sākumā Tukuma nova-
da Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs 
prezentēja darba grupas darbības plānu 

un uzdevumus, lai esošie četri novadi pēc 
iespējas labāk sagatavotos ATR un jaunvei-
dojamā Tukuma novada pašvaldība varētu 
pilnvērtīgi turpināt darbu no 2021.gada 
1.jūlija.

1. aprīlī notika Sociālo  dienestu vadī-
bas grupa, 9. aprīlī tika skatīti dokumentu 
pārvaldības un klientu apkalpošanas jau-
tājumi, 16. aprīlī tiek skatīts Bāriņtiesu un 
Dzimtsarakstu nodaļu darbības modelis un 
līdz pat 28. maijam notiks pamatīgs darbs 
pie struktūras izveides. 

Lielās darba grupas pārstāves no Jaunpils 
novada ir Baiba Rasa, Dace Adiņa un Vija 
Zīverte, taču mazākās darba grupās attiecī-
gi pēc jomas un tēmas, iesaistās visi mūsu 
pašvaldības jomu speciālisti un pārstāvji. 

S a n ā k s m ē s tiek aktuali-
zēti vairāki b ū t i s k i 
jautājumi saistībā 

ar jaunās pašvaldības darb. Viens no tiem 
ir pakalpojumu pieejamība un kvalitāte. Ie-
dzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāte 
ATR ieviešanas rezultātā nedrīkst pazemi-
nāties. Otrs būtisks jautājums, kas tiek pār-
runāts sanāksmēs, ir funkciju izpildes ne-
pārtrauktība pārejas periodā. Proti, iedzī-
votājiem jāsaņem kvalitatīvi pakalpojumi 
nepārtraukti, tāpēc tiek izstrādāts modelis 
katras jaunveidojamās iestādes darbībai no 
1. jūlija.

Lai izveidotu kopīgu un efektīvu jaunvei-
dojamā Tukuma novada pārvaldes struk-
tūru, tiek analizēti esošo četru pašvaldību 
pakalpojumi un to pieejamība visās jomās 
– izglītībā, komunālajā jomā, sociālajā aiz-
sardzībā, kultūrā un citās. Tukuma pašval-
dība, kā centrālā novada administrācija, ir 
izstrādājusi turpmākā darba plānu – gra-
fiku, kas paredz līdz maija beigām ATR 
darba grupā izskatīt visu pašvaldības pa-
kalpojumu jomu un institūciju darbības 
modeļus pēc novadu apvienošanās. Darbs 
pie jaunveidojamās Tukuma novada paš-
valdības administratīvās struktūras izvei-
des turpinās! 

Veiksmi visiem!
Baiba Rasa

Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 
tūrisma nodaļas vadītāja

Domes sēdes lēmumi
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Līdz 27. maijam vēlētāji var mainīt vēlēšanu apgabalu uz pašvaldību, 
kurā pieder īpašums

Lauku atbalsta dienesta informācija lauksaimniekiem
Svarīgi datumi 2021.gada sezonā!

Jau šobrīd un līdz 27. maijam vēlētāji, 
kuri šā gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās 
vēlas balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem 
pieder nekustamais īpašums, var mainīt 
vēlēšanu apgabalu un reģistrēties balsoša-
nai šajā vēlēšanu apgabalā. Mainīt vēlēšanu 
apgabalu iespējams tiešsaistē Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā 
“Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un mai-
ņa” vai klātienē jebkurā pašvaldības dzī-
vesvietas deklarēšanas iestādē, iesniedzot 
iesniegumu.

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem 
pirmo reizi būs iespēja balsot jebkurā sava 
vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas 
dokumentu uzrādot vai nu pasi vai per-
sonas apliecību. Līdz ar to atšķirībā no ie-
priekšējām vēlēšanām katram vēlētājam 
pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi 
vairs netiks sūtīta vēstule ar informāciju, 
kurā vēlēšanu iecirknī jābalso. Informāciju 
par vēlēšanām no Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes saņems tie vēlētāji, kuriem 
ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses 
konts. 

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens 
vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēša-
nu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā 
“Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu 
apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpoju-
mā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana” vai 
pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tāl-
runi 67049999. 

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības 
administratīvā teritorija veido atsevišķu 
vēlēšanu apgabalu. 2021. gada 5. jūnija paš-
valdību vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apga-
balā - jaunajās administratīvajās teritorijās 
- sešās valstspilsētās un 35 novados. Pie-
mēram, jaunveidojamais Dienvidkurzemes 
novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī no-
vada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā 
iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās 
ir Latvijas un  Eiropas Savienības dalībval-
stu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija 
reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) 
vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas  (šā 

gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā paš-
valdībā pieder nekustamais īpašums. 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldī-
bu vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, būs no pulk-
sten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izman-
tot arī iespēju nobalsot iepriekš:

• pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 
līdz 20.00;

• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 
līdz  16.00;

• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 
līdz 20.00.

Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad neno-
tiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēša-
nās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. 
gada vēlēšanām.  

Atgādinām, ka līdz 24.aprīlim vēlētāji ār-
valstīs var arī izmantot iespēju pieteikties 
balsošanai pa pastu. Vairāk par šo iespēju 
www.cvk.lv.

Laura Zaharova
Centrālās vēlēšanu komisijas

Informācijas nodaļas vadītāja
tālr. 20237331

laura.zaharova@cvk.lv

7.aprīlis – sākas Vienoto iesniegumu pieņemšana platību mak-
sājumiem, kā arī marķētās dīzeļdegvielas iegādei ar samazināto 
akcīzes nodokļa likmi.

24.maijs – pēdējā diena, kad EPS var iesniegt platību maksāju-
mu iesniegumu bez atbalsta apjoma samazinājuma.

1.jūnijs – pēdējā diena, kad var iesniegt iesniegumu par pieteik-
šanos marķētās dīzeļdegvielas iegādei.

15.jūnijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem 
ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto 
darba dienu.

15.jūnijs – pēdējais datums, kad var iesniegt labojumus Vienota-
jā platību maksājumu iesniegumā.

15.augusts – jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zā-
lājiem, kas nav ES nozīmes zālāju biotopi un kas nav zālāji, kurus 
izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākša-
nai.

15.septembris – jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālāji, kas at-
zīti par bioloģiski vērtīgiem vai ES nozīmes zālāju biotopiem vai 
putnu dzīvotnēm, kā arī jānopļauj un jānovāc zālāji, ko izmanto 
biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.

Plašāka informācija par termiņiem pieejama dienesta mājaslapā 
izvēlnē “Platību maksājumu kalendārs”.

Ja ir jautājumi un nepieciešama plašāka informācija par 
dienesta darbu un pieejamo atbalstu, aicinām zvanīt uz 
Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas tālruni 
67095000.
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Īsziņas

“Jaunpils pils svin 720 gadus!

Top jauni a�šu stabi
Informējam, ka tiek veikta veco afišu sta-

bu nomaiņa pret jauniem. 
Pirmais tiek demontēts afišu stabs pie Pils 

un jaunā staba uzstādīšanas darbi aizņems 
aptuveni desmit dienas, tapēc iedzīvotājus 
un viesus šajā laikā aicinām izmantot cen-
tra afišu stabu. 

Kad jaunais afišu stabs pie Pils tiks uzstā-
dīts, nomaiņu veiksim centra afišu stabam.

Darbus veiks Labiekārtošanas darbinieki, 
afišu stabus izgatavo “7 balles”.

Lai pozitīvām ziņām bagāta sezona!
Paldies par sadarbību Kasparam un Rei-

nim Brikuļiem!

Notiek satiksmei bīstamo koku zāģēšana
Autoceļam P-104 “Tukums- Auce-Lie-

tuvas robeža (Vītiņi) (Struteles veikals līdz 
Jožu birzs) drīzumā plānota virsmas atjau-
nošana. Koki, kuri kopš iepriekšējās ceļa 
būvniecības ir ieauguši grāvojos un traucē 
atjaunošanas darbus, tiek nozāģēti.

Satiksmei bīstamo koku zāģēšana un ceļ-

malu kopšana notiek arī uz Struteles ceļa 
un uz Viesatu ceļa.

Aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem 
un ievērot brīdinājuma zīmes!
Notiek iedzīvotāju aptauja

Aicinām iedzīvotājus piedalīties aptaujā 
par Jaunpils ezera daļas nodošanu atsavi-
nāšanai

Aptaujā aicinām atbildēt uz jautājumu 
“Vai atbalstāt “ Jaunpils ezera” daļas 7,9 

ha platībā (atrodas pretī pienotavai), kad. 
apzīmējums 90560080101 nodošanu atsa-
vināšanai ar mērķi sakopt ūdens tilpni un 
saliņu, lai uzlabotu kopējo novada centra 
vizuālo ainavu?”

Sia “Joži”, lauksaimniecības uzņēmums 
ar pieredzi akvakultūrā un ūdenstilpju sa-
kārtošanā, vēlas sniegt savu ieguldījumu 
novada centra sakopšanā un ainavas vizuā-
lā izskata uzlabošanā. Uzņēmums ar akva-
kultūru nodarbojas Pētertālē un tuvākajā 
nākotnē, ja novada iedzīvotāji atbalstīs šo 
iniciatīvu, vēlas sakopt ezeru, saglabājot tā 
dabiskumu, kā arī izveidot pie šīs ūdens-

tilpnes izskatīgu “ Zives” zivju tirdzniecības 
vietu, piedāvāt makšķerēšanas vietas vie-
tējiem iedzīvotājiem un viesiem Jaunpilī. 
Atsavinātā daļa būs publiski brīvi pieejama 
ikvienam, ūdenstilpne netiks norobežota 
kā privātīpašums.

Aicinām iedzīvotājus izteikt savu viedok-
li- aizpildot aptaujas anketu, atzīmēt savu 
atbildi ATBALSTU vai NEATBALSTU, kā 
arī pēc brīvas izvēles papildināt aptaujas 
anketu ar komentāriem vai ieteikumiem.

Aptaujas anketa elektroniski būs pie-
ejama portālā visidati.lv, mājas lapā www.
jaunpils.lv, domes sociālo tīklu kontos, kā 
arī papīra formātā Jaunpils klientu apkal-
pošanas centrā Jaunpilī un Viesatu pagasta 
pārvaldē.

Aptaujā aicinām piedalīties līdz 20. aprī-
lim. Atbildes, priekšlikumus un ieteikumus 
pieņemsim arī nedēļu pēc aptaujas beigām, 
līdz 27. aprīlim.

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļas vadītāja

Par svinību centrālo tēmu esam izvēlē-
jušies cilvēkfaktoru un devuši nosaukumu 
“Cilvēks kā pils dvēsele cauri gadsimtiem!”. 
Tikai pateicoties cilvēkiem- gan pils darbi-
niekiem, gan apmeklētājiem, Jaunpils pils 
ir spējusi pastāvēt un saglabāt savu īpašo 
valdzinājumu 7 gadsimtu garumā.  

720 gadi ir nozīmīgs skaitlis gan vēsturis-
ki, kad 1301.gadā Jaunpils pils vārds pirmo 
reizi tiek minēts hronikā, gan mūsdienās, 
kad Jaunpils pils ir vienīgā Viduslaiku pils 
Latvijā, kas saglabājusi savu sākotnējo iz-

skatu un auru. 
Katru mēnesi atspoguļosim stāstus par 

nozīmīgiem pils cilvēkiem mūsdienās un 
pils kroga šefpavārs piedāvās īpašu jubile-
jas ēdienu “Brieža steiku Barona gaumē”,  
organizēsim īpašus pasākumus ar apmek-
lētāju līdzdalību, kā arī rīkosim interesan-
tus digitālus notikumus. 

Pils svinību kulminācijas 
pasākumu p l ā n o j a m 
organi- zēt vasa-
ras no- slēgumā 

kādā no pils skaistākajām vietām ar gran-
diozu brīvdabas koncertu Cilvēkiem! 

Vairāk par Jaunpils pils jubilejas svinī-
bām meklējiet: https://jaunpilspils.lv/ “

Pils atjaunota – 1907.gadā pilī tika uz-
sākta pārbūve pēc vācu arhitekta V.L.N. 
Bokslafa projekta.

Vairāk par pils vēsturi: https://jaunpil-
spils.lv/par-mums/pils-vesture/

Inese Gintere
Jaunpils pils mārketinga vadītāja

1905.gadā Pils tiek nodedzināta. Vienā naktī postā aizgāja ne 
vien pati pils un interjers, bet arī fon der Reku dzimtas arhīvs, 
grāmatu un gleznu kolekcijaPils pirms nodedzināšanas
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Matiass fon der Reke- no 1576.
gada pārņēma Jaunpil pili un 
Rekes dzimta mita pilī 300 gadu 
garumā

Pils zāles salons pirms nodedzināšanas 

Pils atjaunota tīsdesmitie gadiPils pēc atjaunošanas

Elizabete fon der Reke- 1771.gadā 
Georgs Pēteris Magnuss fon der 
Reke slēdza laulību ar Elizabeti 
Šarloti Konstanci fon Mēdemu, 
kura vēlākajos gados kļuva pazīsta-
ma dzejniece, publiciste, sabiedris-
ka darbiniece.

Kaut varētu šo smilšu sauju nemest,
Bet to vairs nevar, maijs bez tevis plauks.
Ņem mūsu mīlestību, lai tev nesalst,
Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz.
(J. Osmanis)

Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas
Un tava mūža stāsts.
(J. Rūsiņš)

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
(O. Vācietis)

Bet sirds siltums paliks,
Paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā maza saule degs!
/P.Priede/

Mūžībā devušies:
Ēriks Strautiņš, Arnis Veisbergs, Veneranda Jačuka, 

Kārlis Pūgulis, Elisa Lilija Pērkone. 
Jaunpils novada dome izsaka visdziļāko līdzjūtību 

piederīgajiem. 
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem no 

Ērika Strautiņa atvadoties.
Jaunpils sporta entuziasti

Izsakām līdzjūtību Aivim Krūmiņam 
ar ģimeni no vectēva atvadoties.

Jaunpils novada domes kolēģi

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mārim 
Pūgulim tēti mūžībā pavadot.

SIA “Joži” darbabiedri

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 19.03.2021. Atbildīgā par izdevumu 

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

Brīdinām, ka pasākumu norise novadā var tikt �ksēta fotogrā�jās, kā arī pasākumi var tikt 
�lmēti. Iegūtie dati tiek aizsargāti un tajā iekļautās informācijas apstrāde, ja tā saistās ar perso-

nas datiem, izmantojama un apstrādājama atbilstoši Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai  (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis).

LĪDZJŪTĪBAS


