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Februārī Viesatās kopā sanāca Jaunpils novada 
zemnieki un uzņēmēji

Š. g. 20. februārī Jaunpils novada Vie-
satu pagastā notika Zemnieku un uzņē-
mēju pasākums, kopā pulcējot teju 100 
ļaužu. 

Jaunpils novada zemnieki un uzņēmēji 
20.02.2015. Viesatu k/n

Pasākuma o�ciālajā daļā Jaunpils no-
vada Domes priekšsēdētāja L. Gintere pa-
teicās visiem novada zemniekiem un uz-
ņēmējiem par ieguldīto darbu, veiksmīgo 
saimniekošanu un ieguldījumu uzņēmēj-
darbības attīstīšanā. 

Jaunpils pašvaldības izpilddirektors P. 
Baranovskis sniedza ieskatu par iecerēta-
jiem un jau paveiktajiem projektiem paš-
valdībā. 

Lauku attīstības konsultante V. Petrova 
prezentēja lauku attīstības ainu Jaunpils no-
vadā: Kādas tad kultūras aug mūsu druvās? 
Līderis ir vasaras mieži 1317,97 ha, ziemas 
kvieši 1083,29 ha, vasaras kvieši 947,64 ha 
un ziemas rapsis 509,52 ha u.c. 

Daži interesanti dati par mājlopu skai-
tu*: liellopi mūsu novadā ir 3669, (no tiem 
Jaunpilī- 2729, Viesatās- 940), cūkas 308, 
(no tām Jaunpilī 212, Viesatās 96), aitas 

kopā novadā 304, (no tām Jaunpilī 70 un 
Viesatā brangi vairāk- 234), kazas pa visu 
novadu tikai 18, (Jaunpilī -16, Viesatās ti-
kai 2), zirgi -9, (Jaunpilī- 5, Viesatās 4) un 
izrādās, ka Jaunpilī nav trušu, bet Viesatās 
to ir pat 62!

Kā ik gadu, arī šogad pasākumā tur-
pinām prezentāciju ciklu-„Kas jauns, kai-
miņ?”

Par to, ka ar enerģiju, pozitīvās domā-
šanas spēku un apņēmību arī laukos var 
paveikt lielas lietas, pārliecināja „Rogu” 
saimniece Veronika Smirnova. Jurģu ciema 
„Rogās” vecais klubs ir ieguvis jaunas tel-
pas, svinību zālē dažādus godus var atzīmēt 
līdz pat 60 cilvēkiem, turpat ir arī 4 labie-
kārtotas istabiņas, kur pārlaist nakti. 

Vasarā ir iespēja peldēties piemājas 
dīķī, ir arī pirts.

Saimniecei nav vis šāda tāda, bet gan 
bioloģiskā saimniecība un serti�cēta biolo-
ģiskā pārstrāde. Veronika sien brīnumgar-
dus mājas sierus. Tos iegādājas gan vietējās 
kundes, gan pilsētnieki. Ar projektu palī-
dzību ir iekārtota un aprīkota arīdzan vir-
tuve un prezentāciju telpa, kurās nu Vera 
saimnieko! Vasarās notiek pat sviesta kul-
šanas dienas. Saimniece priecājas par ikvie-
nu ciemiņu un teic, ka darāmā vēl daudz, 
ieplānots labiekārtot arī pagalmu –iekārtot 
puķu dobes, taciņas ar apgaismojumu u.c. 
lietas.

Sviestu kuļot „Rogu” saimniece Veronika 
Smirnova

Par to, ka zemnieki arī Viesatu pusē 
saimnieko aktīvi, pastāstīja z/s „Gunde-
gas” īpašniece Ina Gulbe. Gulbju ģimene 
apsaimnieko 130 ha zemes. Sākumā saim-
niecībā bija 3 gotiņas, nu jau 72! Pārsvarā 
Latvijas brūnās, jo raibās esot kaprīzas „uz 
kājām”. Ganībās ejot, jākāpj kalnā un lejā, 
tas raibaļām esot grūtāk. Ne vienmēr klā-
jies viegli, aiz muguras divi kredīti. Tālajā 
1998. gadā iegādāts traktors „Belarus”, sēj-
mašīna un arkls. Ar to bija daudz par maz, 
lai turpinātu saimniekot, un tad 2006. gadā 
saimnieki izlēmuši, ka jāņem otrs kredīts 
un jāpērk jauns „Fergusons”. Un jau pērn 
-augustā veikts pēdējais maksājums par 
jaudīgo traktoru. 

Saimniecībā strādā arī dēls Gundars, 
kurš paralēli studē Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātē. Gundars savu dzīvi neredz 
pilsētā un savu darbošanos saista tikai ar 
laukiem. 

Z/s „Gundegas” pašreiz savu saimniecī-
bu paplašināt nedomā, bet uzlabojoties si-
tuācijai lauksaimniecības jomā, varētu do-
māt par vēl vienu jaunu traktoru, arī jumts 
kūtij būtu jāmaina...

z/s „Gundegas” īpašniece Ina Gulbe
Par to, ka krīze var būt arī lieliska iespē-

ja uzņēmuma attīstībai, Jaunpilī pārliecino-
ši pierādījis sia „Kaims”. Uzņēmuma vadī-
tājs Kaspars Leimanis atzīst, ka pateicoties 
būvnieku „krīzes laika brāķiem” jeb ne pā-

turpinājums 2.lpp.
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rāk augstā kvalitātē veiktajiem būvniecības 
darbiem, „Kaimam” izdevies pierādīt savas 
spējas kvalitatīvi strādāt un attīstīties. 

Kompānija saviem klientiem piedāvā 
uzcelt māju  “no pamatiem līdz atslēgai”, 
veic visa veida restaurācijas, rekonstrukci-
jas, renovācijas darbus un iekšdarbus, pat 
jumiķu darbus, sākot no dažādu sarežģī-
tību jumta konstrukcijām un beidzot ar 
dažādiem jumtu segumiem. Izgatavo arī 
dažādas skārda detaļas pēc individuāla pa-
sūtījuma utt. 

Kaspars teic, ka pārliecība, neatlaidība 
un ticība savai biznesa idejai par visiem 
150% ir tas, kas pārliecina arī visu koman-
du, ka izdosies. Un, protams, izdodas! Uz-
ņēmums izveidots 2008. gada nogalē. „Kai-
ma” vadības menedžmentu veido cilvēki, 
kuri apguvuši darba pieredzi biznesa vadī-
bā un celtniecībā vairāku gadu garumā. Šo 
gadu laikā puiši ir pierādījuši, ka spēj pro-
fesionāli darboties dažādās būvniecības sfē-
rās. Uzņēmums turpina attīstīties, apgūstot 
inovācijas būvniecības plašajā jomā. 

Sia „Kaims” vadītājs Kaspars Leimanis

Domes priekšsēdētāja L. Gintere pa-
sākumā pasniedza Atzinības rakstus lielā-
kajiem nodokļu maksātājiem novadā- a/s 
„Jaunpils Pienotava”, a/s „Lopkopības izmē-
ģinājumu stacija Jaunpils”, kā arī sia „Joži” 
un a/s „Kurzemes Ciltslietu un mākslīgās 
apsēklošanas stacija”. 

Paldies tika teikts visiem par līdzatbil-
dību un godprātīgu darbu. Par palīdzību 
grūtā brīdī citiem, kam tas ir nepieciešams. 
Ziemassvētku laikā uzņēmēju atsaucība ir 
nenovērtējami svarīga. Īpašs paldies tika 
teikts Sia „Līvas grupai” par dāsno ziedoša-
nu un atsaucību! 

Pateicoties uzņēmēju atsaucībai ir izde-
vies atjaunot Jaunpils baznīcas altāri un nu 
tas mirdz -no jauna -atdzimis visā spožu-
mā!

Ugunsdzēsēju biedrībai ir izdevies iegā-
dāties jaunu auto. 

Paldies Jaunpils pienotavai, Pils kro-
gam, „Lestenes maizniekam” Ilutai un 
Knutam, kafejnīcai „Līvas” Dagmārai un 
Ik „Niedres O” Oskaram -par to, ka ne-
žēlojat savu produkciju labdarības pasā-
kumiem.

Jaunpils novads zaļajās vasarās un zel-
ta rudenī, kad zeltā šūpojas labības stiebri, 
ir tik skaists kā nekur citviet Latvijā. Īpašs 
paldies sia „Joži” saimniekam Gunvaldim 
un sia „Pētertāles” -Gunai Sproģei par ie-
guldījumu vides un lauku sakoptībā.

Un kā nu pasākums bez „vēderprie-
kiem” -par gardām uzkodām bija parūpē-
jušās Pils kroga saimnieces, varēja baudīt 
Jaunpils Pienotavas sierus, V. Smirnovas 
gardos mājas sierus un speķa pīrāgus, ka-

fejnīcas „Līvas” D. Altenburgas konditori-
jas gardumlietas un z/s „Arāji” smeķīgos 
kūpinājums. 

Kafejnīcas „Līvas” D. Altenburgas kūciņas

Pasākuma viesus izklaidēt bija ieradu-
sies atraktīvā Manguļu ģimene no Ogres. 
Vakara turpinājumā valša ritmi grupas 
„Brīvdiena” mūzikas pavadījumā. 

Lai kopā izdodas iecerētais un uz turp-
māku sadarbību cerot

Baiba Rasa,
 Sabiedrisko Attiecību vadītāja

Foto: B. Rasa
*Dati saskaņā ar LDC reģistru

Lepojamies-Karlīna Leimane plūc uzvaras laurus 
IX Starptautiskajā festivālā „SAXOPHONIA”

Karlīna par uzvaru konkursā „Saxophonia” cīnījās sīvā 
konkurencē-un uzvarēja starp 62 Latvijas mūzikas skolu 
audzēkņiem-iegūstot galveno balvu-saksofonu Yamaha 
1700. 00 eiro vērtībā! Jāmin, ka konkursa dalībniekus vēr-
tēja starptautiska žūrijas komisija priekšsēdētājs - A. Boļšija-
novs (Krievija), locekļi I. Bričikovs (Blatkrievija), O. Kasemaa 
(Igaunija) un G. Kuzma, O. Petrauskis no Latvijas.

A. Sīmanis (festivāla “Saxophonia” mākslinieciskais va-
dītājs) atzīst, ka šī gada koncertsezona ir ļoti nozīmīga visu 
saksofonistu dzīvē. Pirms 200 gadiem nelielā Beļģijas pilsēti-
ņā Dinānā piedzima jaunā pūšaminstrumenta saksofona iz-
gudrotājs Ādolfs Sakss. Un mūzikas festivāls un konkurss tiek 
veltīts šai jubilejai.

Karlīna atzīst, ka pirms konkursa bija ļoti satraukusies un 
pati neticēja, ka tik tālu nonākusi. Lai noskaidrotu, kāda tad 
ir jaunās saksofonistes ikdiena, devāmies uz skolu satikt pašu 
Karlīnu un mammu Gitu.

Mīlestība uz saksofonu aizsākās pāris gadus atpakaļ- iz-
dzirdot tā brīnišķīgo skanējumu. Kad Karlīna bija maza, kopā 

Karlīna kopā ar Music Central Europe GmbH tirdzniecības pārstāvi 
Baltijas valstīs Gintu Dobbermanu, skolotāju Evu Folkbergu un 

koncertmaistari Ingunu Augsni
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Lai arī turpmāk apgūtu LEADER naudas, Jaunpils 
pievienosies Kandavas partnerībai

ar mammu apmeklēja Estētikas skoliņu 
Tukumā. Ejot uz nodarbībām, sanācis iet 
garām Mūzikas skolai. Tieši tur arī tā pa īs-
tam tika iemīlēts maģiskais saksofona ska-
nējums. Un arī Karlīnas iemīļotajā mult�l-
mā „�e Simpsons” mazā Lisa tik amizanti 
parāda, ka saksofons ir „stilīgs”. Un varbūt 
arī tētis Kaspars ietekmējis meitas interesi 
par mūziku, jo pats reiz pūtis klarneti.

Karlīna ir daudzpusīga meitene. Viņai 
patīk ne tikai saksofona spēle, bet ļoti patīk 
arī kopā ar skolotāju Guntu Kāli mācīties 
matemātiku. Karlīnai ir paveicies ar klases 
biedriem un draugiem, kuri meiteni atbal-
sta un uzmundrina. Arī Karlīnas klases-
biedri nodarbojas ar dažādām ārpusskolas 
nodarbībām-Klāvs apmeklē mūzikas skolu, 
Terēze danco, Tīna un Anete mācās māks-
las skolā...

Uz jautājumu, kas ir pats grūtākais, mei-
tene atbild, tas, ka ir jātrenējas mājās katru 

dienu un divreiz, reizēm pat trīsreiz nedēļā 
mūzikas skolā. Skolotāja Eva esot ļoti stin-
gra un prasīga. Jaunu skaņdarbu apgūšana 
prasa daudz laika, protams ir mūzikas sko-
las programma, kura jāapgūst. Pūšana nav 
viegla un prasa lielu �zisku spēku. Un nav 
jau tik vienkārša arī pati instrumenta salik-
šana pirms katras nodarbības. „Neprašām” 
tā ir vesela „zinātne”, kuru Karlīna nosauc 
precīzi: piestiprina munštuku, esiņu, ligatū-
ru, mēlīti, tad vēl mazliet līmīte...sarežģīti!

 Mūzikas konkursi notiek visu gadu, un 
gatavošanās prasa ne mazums pūļu, arī no-
kļūšana rada papildus problēmas. Šeit palī-
gā nāk arī ome, kura neskatoties uz pieklā-
jīgo gadu slieksni, sēžas pie auto stūres, lai 
aizvestu mazmeitu. Lielākoties par meitas 
nokļūšanu uz nodarbībām un koncertiem 
atbildīgs ir tētis Kaspars, kuram nu darbs 
uzņēmumā jāapvieno ar biežajām brauk-
šanām.

Karlīna teic, ka vislielākais atbalsts 
grūtos brīžos ir vecāki un lielā māsa, arī 
draudzenes Tīna un Terēze. Arī mamma 
Gita atzīst, ka nav nemaz tik viegli ikdienas 
dzīvi pakārtot nemitīgajām mūzikas no-
darbībām. Taču, kad Karlīna sāk spēlēt, viss 
sadzīviskais grūtums tūdaļ aizmirstas. Un 
uzvara gan šajā konkursā, gan Valsts kon-
kursā Jelgavā (kur arī tika iegūta 1. vieta) 
-rada pārliecību par meitas talantu un par 
to, ka viss izdosies!

Karlīna savu nākotni saista ar mūzikas 
karjeru, bet otra sapņu profesija ir vetārsts. 
Karlīna mīl dzīvniekus. Mājās no skolas 
viņu sagaida abi četrkājainie draugi-jautrais 
labradors Džūlija un rudais runcis Garfīlds.

Jaunpils novada Domes vārdā vēlot arī 
turpmāku veiksmi Karlīnai un izturību 
mammai Gitai un tētim Kasparam 

Baiba Rasa, 
Sabiedrisko Attiecību vadītāja

19. februārī novada iedzīvotāji tika ai-
cināti uz diskusijām, lai paustu projektu 
idejas sava novada attīstībai. Kas tad īsti 
ir LEADER un kā esam izmantojuši šīs 
naudas līdz šim?

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpē-
ji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, 
kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus ri-
sinājumus esošajām lauku problēmām. LE-
ADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cil-
vēkam laukos, domājot gan par ekonomis-
kajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides 
saglabāšanas iespējām.  LEADER vīzija – ar 
dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj 
realizēt savas ekonomiskās un sociālās va-
jadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.  To 
arī nemitīgi esam centušies īstenot.

Līdz šim Jaunpils novads darbojās Part-
nerības „Lauku partnerības „Upe 8” darbī-
bas teritorijā. Jaunpils novadā ir realizēti 
38 Leader projekti, kopumā piesaistot 266 
385,00 eiro. Tos ir realizējušas gan bied-
rības, gan uzņēmēji, gan Jaunpils novada 
Dome. Bez Jaunpils novada Partnerībā 
darbojās arī pieci Tukuma novada pagasti 
– Džūkste, Degole, Jaunsāti, Lestene, Tume.

Nākamajā plānošanas periodā, 
t.i.,2014.-2020.gadam, ir noteikts, ka Part-
nerības teritorijā ir jābūt ne mazāk kā 10 
000 iedzīvotājiem. Lauku partnerības „Upe 
8” darbības teritorijā iedzīvotāju skaits ne-
sasniedz 10 000, līdz ar to, lai arī turpmāk 
varētu apgūt Leader projektus un piesaistīt 
�nanses, Partnerībai jāapvienojas ar kādu 
citu Vietējo Rīcības grupu. Tukuma novada 

dome izlēma izstāties no Lauku partnerības 
„Upe 8”, un pievienoties Partnerībai „Lau-
kiem un jūrai”, savukārt Jaunpils novada 
Dome nolēma pievienoties Kandavas part-
nerībai. 

Kandavas partnerībā darbojas Kanda-
vas novada teritorija un trīs Tukuma no-
vada pagasti. Darbojas arī padome, kurā ir 
cilvēki no katra pagasta. Partnerības terito-
rijās ir ne tikai sakārtota infrastruktūru, bet 
ir notikuši arī pieredzes apmaiņu braucieni. 
Savus zemniekus, mājražotājus u.c. veduši 
lūkot kā amatu brāļi darbojas citviet pasau-
lē. Pabijuši gan Austrijā, Polijā, Igaunijā, 
Baltkrievijā, Čehijā u.c. Šogad plāno brau-
cienu uz Slovākiju. 

Daži piemēri no Kandavas partnerības 
realizētajiem projektiem: tirgus laukums, 
Pūrē tirgus andeles notiek krāsainajos ābo-
līšos, „Apšu krogā” ir zaļais serviss, Dižzāļu 
tirgus, Kandavas pilsētā ir iegādāti kioski, 
tirgošanās rati, ir mobilā sulu spiede, kuru 
var izmantot visi interesenti, Zemītes pa-
gastā ir vīna ražotne, Matkules pagastā 
planaplanierisms, dabas takas, šogad no-
slēgsies veitborda trases projekts utt.

Š. g. 19.februārī „Kandavas partnerī-
ba” tikās ar Jaunpils novada biedrībām un 
aktīvākajiem iedzīvotājiem, lai iepazītos ar 
mūsu Leader projektu pieredzi, kā ar apzi-
nātu mūsu idejas un vēlmes, lai varētu tās 
iekļaut jaunajā attīstības stratēģijā. Un jo 
vairāk un precīzāk de�nēsim savas vēlmes 
un vajadzības, jo lielākas iespējas saņemt 
tām �nansējumu. Tikšanās notika gan 

Jaunpils, gan Viesatu pagastos. Jāmin, ka 
šādas tikšanās tiks organizētas arī turpmāk, 
kad tiks strādāts pie Attīstības stratēģijas 
Rīcības plāna. 

Iedzīvotāju tikšanās Jaunpilī „Rats” telpās 
-top avīžu kolāža par novada vīziju

Viesatnieki tikšanās laikā veido kolāžu 
par to, kādu vēlas redzēt savu pagastu

Paldies visiem, kas atnāca un arī turp-
māk ir gatavs ar savām idejām un aktivitā-
tēm savu novadu padarīt skaistāku, intere-
santāku un labāku!

Ja ir jautājumi, droši zvaniet Intai Ha-
ferbergai biedrības “Kandavas Partnerība” 
valdes priekšsēdētāja t.28390394 vai „Upe 
8” -Dzidrai Krastiņai t. 29199878

Informāciju sagatavoja: 
Dzidra Krastiņa un Baiba Rasa

Foto:B. Rasa
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DOMES LĒMUMII

2015.gada 25. februāra Domes sēdē pieņemtie lēmumi
Pieņēma lēmumu par atlīdzību privāto 

mobilo tālruņu lietošanu darba vajadzībām
Apstiprināja degvielas mēneša normas 

pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbi-
niekiem, kuri personīgās automašīnas lieto 
darba vajadzībām.

Apstiprināja degvielas normas pašval-
dībai piederošajam autotransportam un 
Labiekārtošanas nodaļas tehnikai.

 Apstiprināja pašvaldību savstarpējos 
norēķinos pielietojamos izcenojumus vie-
nam audzēknim mēnesī 

Lai kvalitatīvāk veiktu pašvaldības 
funkcijas, kas saistītas ar pašvaldības ne-
kustamo īpašumu apsaimniekošanu, nolē-
ma ar 2015. gada 1. martu izveidot struk-
tūrvienību „Nekustamā īpašuma nodaļa” . 
Par Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāju 
apstiprināja Zintu Mielavu 

Izveidoja Dzīvokļu privatizācijas komi-
siju 5 locekļu sastāvā: Pēteris Baranovskis, 
Zinta Mielava, Ēriks Strautiņš, Raivo Alten-
burgs, Jānis Krūmiņš 

Apstiprināja Saistošos noteikumus 
Nr.2 „”Par grozījumiem 2009. gada 5. au-
gusta Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaun-
pils novada pašvaldības nolikums” ”

Lai sekmētu un popularizētu tradicio-
nālos latviešu amatus, saimniecisko pras-
mju un mūsdienu amatu apgūšanu, nolē-
ma izveidot P/a „Jaunpils” struktūrvienību 
„Amatu māja” ar 2015. gada 1. aprīli. 

Apstiprināja Noteikumus Nr. 1. Par 
Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļas 
maksas pakalpojumiem.

Apstiprināja Nolikumu Nr. 2 Par gro-
zījumus 2013. gada 13. februāra Noliku-
mā Nr. 1 „Par Jaunpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzību”. 
Apstiprināja Jaunpils novada Domes 

priekšsēdētājas amatalgu, deputātu atalgo-
jumu un pašvaldības iestāžu un struktūr-
vienību amatu un amatalgu sarakstus

Apstiprināja Saistošos noteikumus 
Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības bu-
džetu 2015.gadam””

Nolēma atsavināt:
- nekustamo īpašumu (zemi) „Pie Bē-

tiņiem”, platība 6,73 ha, kadastra numurs 
90560100239, pielietojot pārdošanas vei-
du „atklāta mutiska izsole ar augšupejošu 
soli”;

- nekustamo īpašumu (zemi) „Pie Me-
žābelēm”, platība 5,83 ha, kadastra numurs 
90560060115, pielietojot pārdošanas vei-
du „atklāta mutiska izsole ar augšupejošu 
soli”;

- nekustamo īpašumu (zemi) „Struteles 
Mieriņi”, platība 0,4538 ha, kadastra nu-
murs 90560020094, pielietojot pārdošanas 
veidu „atsavināt par nosacīto cenu, nerīko-
jot izsoli”,

Nolēma pārdot dzīvokli Nr.2 mājā 
„Mazbētiņi”, kadastra apzīmējums 
90569000423. Uzdeva Nekustamo īpašumu 
vērtēšanas komisijai noteikt dzīvokļa Nr.2 
pārdošanas cenu, kā maksāšanas līdzekli 
nosakot euro.

Nodeva privatizācijai Jaunpils nova-
da Domei piederošu dzīvokli Nr.1 mājā 
„Skaistkalnieši”, 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Liek-
ņi”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
90560060085 zemes vienības sadales pro-
jektu

Piešķīra zemes vienībai ar nosaukumu 
„Centrs” (zemes vienības kadastra apzīmē-
jums 90560080118) un uz tās esošām ēkām 
adresi „Centrs”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads, LV-3145. 

Apstiprināja NOLIKUMU Nr. 3. „Par 
Jaunpils novada domes 2014.gada publiskā 
pārskata sagatavošanas kārtību”.

Dome nolēma rīkot 2015.gada projek-
tu konkursu „Darām paši”. Apstiprināja 
Nolikumu Nr. 2 „Par 2014.gada projektu 
konkursu „Darām paši” un vērtēšanas ko-
misiju šādā sastāvā : Ligita Gintere, Dzidra 
Krastiņa, Pēteris Baranovskis, Agija Līvma-
ne, Raivis Pranis.

Nolēma iesniegt projekta pieteikumu 
„Iepazīsties- aktīvais tūrisms” projektu 
konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbī-
bas nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi 
īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes 
visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību 
un aktīvu dzīves veidu”.

Lai nodrošinātu likuma „Par tautas no-
balsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu”, grozījumu nosacījumus, 
par atbildīgajām personām, kuras tiesī-
gas apliecināt vēlētāju parakstus nozīmēja 
Bāriņtiesas priekšsēdētāju Aiju Labsvārdi, 
iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisti Dzid-
ru Krastiņu un Viesatu pagasta pārvaldes 
vadītāju Vitu Petrovu. Noteica maksu par 
paraksta apliecināšanu EUR 1,42 apmērā.

Ar Domes lēmumiem izvērstā veidā var 
iepazīties mājas lapā www.jaunpils.lv

I.Lapsa, Kancelejas vadītāja

NOTEIKUMI Nr. 1
Par Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpo-

jumiem Jaunpils novadā 2015. gada 25. februārīī

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14. punkta g) 
apakšpunktu.

1. Šie noteikumi reglamentē maksas pakalpojumu veidus, to apmaksas 
apmērus un iekasēšanas kārtību Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļā.
2. Pakalpojumu apmaksātāji ir �ziskas un juridiskas personas, kuras sa-
ņem attiecīgos pakalpojumus.
3. Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu veidi:

Nr. 
p.k.

Maksas pakalpojuma nosaukums Summa /
euro

1. Visa veida civilstāvokļa aktu izrakstu, izziņu un tml. 
dokumentu sagatavošana un izsniegšana

 1,50

2. Par iesnieguma sagatavošanu un nosūtīšanu (pēc 
personas lūguma) uz citām dzimtsarakstu nodaļām

3,00

3. Svinīga laulību ceremonija Jaunpils pils ceremoniju 
zālē

 150,00 

4. Svinīga laulību ceremonija Jaunpils pils pagalmā 250,00 
5. Speciālās kāzu jubilejas ceremonija 45,00

4. Par svinīgu laulību ceremoniju vietu tiek noteikta Jaunpils pils ceremo-
niju zāle un Jaunpils pils pagalms.
5. Pakalpojumu maksu par svinīgu laulību ceremoniju samaksā līdz lau-
lību dienai.
6. Par svinīgu laulību ceremoniju noteiktā pakalpojuma maksa tiek sa-
mazināta:
 - 50% apmērā, ja viena vai abu laulājamo dzīvesvieta ir deklarēta Jaunpils 
novadā;
 - 30% apmērā, ja kāds no jaunlaulāto vecākiem deklarēts Jaunpils novadā.
7. No pakalpojuma maksas par svinīgu laulību ceremoniju atbrīvo Zelta 
kāzu jubilārus.
8. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Jaunpils novada do-
mes 29.02.2012. Noteikumi „Par Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļas 
pakalpojumiem”.
 Apstiprināt Nolikumu Nr. 2 Par grozījumus 2013. gada 13. februāra Noli-
kumā Nr. 1 „Par Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
atlīdzību”.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3
Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu

2015.gadam”” Jaunpils novadā 2015. gada 25. februārī

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.apakšpunktu un 46.pantu 
un likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Noteikt novada domes 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumus EUR 
2236435,00, tai skaitā budžeta līdzekļu atlikumu gada sākumā EUR 
151057,00. 
2. Noteikt novada domes 2015.gada pamatbudžeta izdevumus 2236435,00, 
tai skaitā budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās EUR 55000,00. 
3. Noteikt novada domes 2015.gada speciālā budžeta ieņēmumus EUR 
148698,00, tai skaitā budžeta līdzekļu atlikumu gada sākumā EUR 
46967,00. 
4. Noteikt novada domes 2015.gada speciālā budžeta izdevumus EUR 
148698,00. 
5. Pieņemt zināšanai novada Domes aizņēmumus Valsts kasē par kopējo 
aizņēmumu līgumu summu EUR 2231283,00, tai skaitā parāds uz 2015.
gada sākumu EUR 1237904,00, kopējā 2015.gadā atmaksājamā summa 
EUR 121624,00.
6. Pieņemt zināšanai novada domes galvotos aizņēmumu līgumus par ko-
pējo galvojumu summu EUR 212323,00, tai skaitā parāds uz 2015.gada 
sākumu EUR 116822,00, kopējā 2015.gadā atmaksājamā galvojumu daļa 
EUR 10410,00. 
7. Pieņemt zināšanā Paskaidrojuma rakstu par Jaunpils novada pašvaldī-
bas 2015.gada budžetu 

par Jaunpils novada pašvaldības
2015.gada budžetu

Jaunpils novada pašvaldības budžets tika izstrādāts pamatojoties uz Jaun-
pils novada attīstības programmu laika posmam no 2012.-2018.gadam un 
ievērojot likumus un normatīvos aktus, kas regulē pašvaldības darbības 
jomas. 
Budžets ir pašvaldības �nansiālās darbības un vadības pamats, kas tiek 
apstiprināts, kā pašvaldības saistošie noteikumi.
Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Tajā ir ieņēmumu 
daļa, izdevumu daļa un �nansēšanas daļa, kas nosaka, kāds līdzekļu ap-
joms ir nepieciešams pašvaldībai ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu 
un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.
2015. gada budžeta prioritārās jomas ir izglītība, kultūra, sociālā aizsardzī-
ba, pašvaldības infrastruktūras uzturēšana un dzīves vides labiekārtošana. 
Sastādot 2015. gada budžeta izdevumu daļu pašvaldība ir centusies ņemt 
vērā visu nozaru intereses un sabalansēt pieejamos �nanšu līdzekļus tā, 
lai tiktu uzturēti jau esošie infrastruktūras objekti un pakalpojumi, kā arī 
varētu notikt plānota attīstība sabiedrībai svarīgajās jomās.
Lai veicinātu Jaunpils novada attīstību, investīciju projektu īstenošanā tiks 
piesaistīti Eiropas savienības fondu un Valsts kases aizdevumu līdzekļi. Lai 
nodrošinātu pakalpojumu pieejamību tiks veikta Sociālā dienesta telpu 
izveide pirmajā stāvā ēkā “Ērģelnieki”. Vides pieejamības nodrošināšanai 
tiks izbūvētas publiskās tualetes pie “Ērģelniekiem” un pilī pagalma līme-
nī. Tiks realizēts Rūšu strauta tīrīšanas un Bikstupes slūžu atjaunošanas 
projekts. Turpināsies darbs pie centru publiskās vides, parku un pieguļošo 
teritoriju sakārtošanas. Tiks atjaunots futbola laukums. Budžeta speciālajā 
sadaļā ir paredzēti līdzekļi ielu un ceļu uzturēšanai, seguma maiņai gājēju 
celiņiem, satiksmes drošības organizēšanai, tiltu atjaunošanai un apgais-
mojuma izbūvei. 
Informācija par budžeta skaitliskajiem rādītājiem atbilstoši ieņēmumu 
avotiem un klasi�kācijai ir iekļauta Jaunpils novada domes saistošo notei-
kumu “Par Jaunpils novada pašvaldības 2015. gada budžetu” 1. pielikumā, 
bet par izdevumiem 2. pielikumā. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevu-
mi 3. pielikumā un saistību pārskats Valsts kasē 4.pielikumā.

Ieņēmumu prognoze 2015. gadā
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta plānoto ieņēmumu kopējais 
apjoms ir EUR 2 085 378,-, kas ir vairāk par 10,25% salīdzinājumā ar 2014. 
gada plānotajiem ieņēmumiem un par 1,8% mazāk kā faktiskie 2014.gada 
ieņēmumi. 
Pamatbudžeta ir kopējā budžeta galvenā daļa un tas veidojas no:
nodokļu ieņēmumiem –iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), nekustamā 
īpašuma nodoklis (NĪN);
nenodokļu ieņēmumi- ieņēmumi no uzņēmējdarbības, valsts un pašvaldī-
bu nodevām, sodiem un sankcijām;
pārējie nenodokļu ieņēmumi- ieņēmumi no pašvaldības īpašumu izno-

māšanas, pārdošanas, un no nodokļu pamatparādu kapitalizācijas;
ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un ci-
tiem pašu ieņēmumiem;
transferti- valsts un pašvaldību mērķdotācijas, kas tiek saņemtas tiek sa-
ņemtas no ministrijām un paredzētas konkrētiem mērķiem (pedagogu 
darba samaksai), kā arī dažādu ES fondu �nansēto projektu īstenošanai 
un pašvaldību maksājumi par izglītības pakalpojumiem.
Finanšu līdzekļu atlikums uz 2015.gada1.janvāri ir EUR 151 057,- apmērā.
Kopējais budžeta ieņēmumu sadalījums pa kategorijām bez atlikuma uz 
gada sākumu ir skatāms attēlā Nr.1.

Attēls Nr.1
Jaunpils novada pašvaldības 2015.gada ieņēmumu struktūra EUR un ie-
ņēmumu grupu procentuālais īpatsvars ieņēmumu plānā
Izdevumu prognoze 2015. gadā
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms, 
ieskaitot Valsts kases aizdevumu atmaksu, ir plānots EUR 2 181 435,- ap-
mērā. Papildus ir nesadalītā daļa, jeb rezerve, kas sastāda EUR 55 000,-.
Sadalījumu pa nozarēm skatīt attēlā Nr.2. Atšifrējumu pa klasi�kācijas ko-
diem kas sīkāk iztirzāti saistošo noteikumu “Par Jaunpils novada domes 
2015. gada budžetu” 2. pielikumā.

Attēls Nr.2.
Jaunpils novada pašvaldības 2015.gada izdevumu sadalījums EUR un pro-
centuālais īpatsvars kopējo izdevumu plānā.
Speciālā budžeta prognoze 2015. gadā
Finanšu līdzekļu atlikums speciālajā budžetā uz 2015.gada1.janvāri EUR 
46 966,82 apmērā. 
Speciālais budžets veidojas no Autoceļu uzturēšanas mērķdotācijas EUR 
94231,- apmērā t.i. par 5% vairāk, kā 2014. gadā un Dabas resursu nodokļa 
EUR 7500,- plānotajiem ieskaitījumiem.
Autoceļu uzturēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojums plānots EUR 
128898.- apmērā. Summa veidojas no šī gada mērķdotācijas un atlikuma 
no 2014. gada neizlietotajiem līdzekļiem.
Pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus plānots izmantot 
atkritumu apsaimniekošanai publiskajās vietās, upju gultņu attīrīšanai no 
kritušajiem kokiem, dižkoku apsekošanai un sakopšanai. 
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Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtajiem aizdevumu līgumiem ar Valsts kasi uz 2015. gada 
1. janvāri neatmaksāto aizdevumu kopsumma sastāda EUR 1 237 904,-, 

paredzēts atmaksāt 2015. gadā aizņēmumu pamatsummas EUR 121 624,- 
apmērā. Eiropas Savienības līdz�nansējums realizētajiem projektiem, pēc 
saņemšanas tiek iegrāmatots pašvaldības ieņēmumos un tad izmantots 
aizņēmumu atmaksai.

NOLIKUMS NR.3
2015. GADA PROJEKTU KONKURSAM „DARĀM PAŠI”

2015. gada 25. februārī
1. Vispārīgie noteikumi
1. 2015. gada projektu konkursu „Darām paši” (turpmāk – Konkurss; ID: 
2015/JND) organizē Jaunpils novada domes Attīstības nodaļa (turpmāk 
– Dome), 
reģ. Nr. 90000051932, adrese – „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils no-
vads, LV-3145. 
2. Konkursa mērķis ir veicināt Jaunpils novada iedzīvotāju atbildību par 
savu dzīves vidi un uzlabot vietējo dzīves kvalitāti. 
3. Konkursā var piedalīties: 
3.1. ikviena Jaunpils novadā reģistrēta biedrība un nodibinājums, kurš no-
kārtojis saistības par iepriekšējā gada projekta izpildi; 
3.2. citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības, kas dar-
bojas Jaunpils novadā. 
4. Viens pretendents var iesniegt neierobežotu skaitu pieteikumu, bet at-
balstīts var tikt ne 
vairāk kā viens projekts. 
5. Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, 
kas ir svarīga un 
aktuāla vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai. Projektu tematika, īsteno-
šanas veids 
(aktivitātes) un mērķauditorija netiek ierobežota:
5.1. vides sakārtošana; 
5.2. iedzīvotāju līdzdalības veicināšana; 
5.3. ģimeņu un bērnu atpūtas vietu izveide; 
5.4. esošo un jaunu aktīvās atpūtas vietu pilnveide; 
5.5. dažādu paaudžu un sabiedrības grupu sadarbība; 
5.6. izglītības un darba tirgus mērķtiecīga sadarbība;
5.7. neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju grupām;
5.8. novada mēroga sporta, kultūras u.c. veida pasākumu organizēšana u.c.
6. Papildus iepriekš minētajam, Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam 
jāatbilst šādiem 
nosacījumiem: 
6.1. tas iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvu 
īstenošanā; 
6.2. tas stiprina vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti; 
6.3. tam nav peļņas gūšanas rakstura; 
6.4. projekts tiek īstenots Jaunpils novada teritorijā vai mērķauditorija ir 
novada iedzīvotāji;
6.5. prioritāte 2015.gada projektiem, kur ieguldījumi tiek veikti pašvaldī-
bas īpašumā.
2. Projekta īstenošanas un �nansēšanas nosacījumi
 7. Projekta īstenošanas laiks: 2015. gada 1. maijs– 2015. gada 20. oktobris 
8. Viena projekta īstenošanai Domes �nansējums var būt līdz EUR 710,00;
9. No projekta līdzekļiem nevar tikt �nansētas projekta administratīvās 
izmaksas. 
10. Projektiem jāpiesaista līdz�nansējums un/vai pašieguldījums naudas, 
mantas vai 
brīvprātīgā darba veidā vismaz 20% apmērā no kopējām projekta izmak-
sām. 
11. Konkursa ietvaros kopējais pieejamais �nansējums –EUR 7114,00. 
12. Šī Konkursa �nansējumu veido Jaunpils novada domes piešķīrums. 
3. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība
13. Projekta pieteikums sastāv no šādām daļām: 
13.1. datorrakstā vai labi salasāmā rokrakstā aizpildīta pieteikuma veidla-
pas (pēc Domes apstiprināta parauga); 
13.2. projekta vadītāja CV; 
13.3. apliecinājuma vēstules par līdz�nansējumu; 
13.4. citas informācijas, ko projekta iesniedzējs uzskata par svarīgu pie-
vienot. 
14. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama Jaunpils 
novada domes Attīstības nodaļā, un interneta mājas lapā www.jaunpils.lv 

sadaļā “Projekti”. 
15. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 31.marts līdz plkst. 
17:00. 
16. 13. punktā minētie dokumenti jāiesniedz 1 eksemplārā, nosūtot pa 
pastu (Jaunpils novada dome, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads, LV-3145. 
vai nogādājot personīgi Jaunpils novada domē Attīstības nodaļā. 
17. Projekta pieteikuma veidlapa (ar budžetu) jāiesniedz arī elektroniski, 
vai nu pievienojot 
pieteikumam zibatmiņā vai CD matricā, vai arī 15. punktā noteiktajā ter-
miņā nosūtot uz 
e-pastu vija.ziverte@jaunpils.lv 
18. Lai pilnveidotu iesniegto pieteikumu kvalitāti, 2015. gadā pašvaldības 
atbalstu šajā programmā var gūt organizācijas, kuru pārstāvji (vadītājs, 
projekta vadītājs un/vai grāmatvedis) iepriekš būs apmeklējuši pašvaldī-
bas rīkotu apmācību nodarbību “Darām paši! ABC”. Nodarbības notiks 
5.martā plkst. 14.00 un 19.martā plkst.17.00 biedrības „Jaunpils RAC 
„Rats”” telpās „Jaunkalnos”, Jaunpilī, Jaunpils novadā.
19. Iesniegtos pieteikumus un dokumentus Dome atpakaļ neizsniedz. 
4. Projektu izvērtēšanas kārtība un līgumu slēgšana
20. Konkursa projektu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pašvaldības, 
NVO un uzņēmēju pārstāvis izvērtē iesniegtos projektus atbilstoši Noli-
kumam. 
21.Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja izvērtēšanas sanāksmē piedalās 
vismaz trīs komisijas locekļi. 
Vērtējumu par iesniegtajiem projektu pieteikumiem sniedz visi KOMISI-
JAS locekļi 
(piedaloties sanāksmē, drukātā vēstulē vai pa e-pastu); 
22. VĒRTĒŠANAS komisijas locekļi izvērtē projektus, piešķirot punktus 
pēc šādiem kritērijiem: 
22.1. projekta oriģinalitāte (15%), 
22.2. vietējo iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste un līdzdalība 
(25%), 
22.3. projekta ietekme uz vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes stiprināša-
nu (20%), 
22.4. projekta iesniedzēju pašu aktivitāte un motivācija (20%) 
22.5. projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā (10%), 
22.6. projekta atbilstība 2015.gada prioritātei (10%). 
27. Pieteikumu izvērtēšanas gaitā komisija personīgi tiksies ar daļu pro-
jektu iesniedzēju. 
28. Izvērtēšanas gaitā Dome var pieprasīt no projektu iesniedzējiem papil-
du informāciju par projektu vai tā īstenotājiem. 
29. Biedrība izvērtēšanas gaitā var piedāvāt samazināt projekta budžetu vai 
vienoties ar projekta iesniedzēju par izmaiņām projekta aktivitāšu plānā 
un budžetā, lai efektīvi izmantotu 
Konkursā pieejamos līdzekļus. 
30. Konkursa rezultāti projektu iesniedzējiem tiks paziņoti līdz 2015. gada 
20. aprīlim. 

Saistošie noteikumi Nr. 1
„Par Grozījumiem Jaunpils novada domes 

2009. gada 5. augusta Saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums”

Jaunpils novadā 2015. gada 29. janvārī
 
Izdoti saskaņā ar 2014. gada 2. decembra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 748 

“Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 
16. punktu

Izdarīt Jaunpils novada Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada 
pašvaldības nolikums ” šādus grozījumus:
Punktu Nr. 13 papildināt ar punktu: 
13.1.8. Lauksaimniecības zemju darījumu izvērtēšanas komisiju
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Attīstības nodaļas ziņas
Februāra mēnesī turpinājās darbs, lai pabeigtu projektu „Mūs-

dienīgas skaņas un gaismas aparatūras iegāde un uzstādīšana Jaun-
pils novada kultūras namā”. Projekts pabeigts, �nansējums no Ei-
ropas lauku fonda lauku attīstībai saņemts.

Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums „Iepazīsties – aktī-
vais tūrisms’ Jaunatne starptautisko programmu aģentūrā atklātam 
projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodroši-
nāšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivi-
tātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves 
veidu”, paredzot jauniešu apmācību orientēšanās sportā, kā arī tū-
risma sacensību organizēšanā. Rezultāti, vai projekts atbalstīts, būs 
zināmi aprīlī.

Ir apstiprināts tehniskais projekts Rūšu strauta gultnes rekons-
trukcijai un slūžu rekonstrukcijai. Šobrīd norisinās iepirkuma 
procedūra būvdarbu veicēja izvēlei. Darbi objektā sāksies aprīļa 
mēnesī. Ņemot vērā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vi-
des zinātniskā institūta „BIOR” zivsaimnieciskās ekspertīzes atzi-
numā par valsts nozīmes ūdenstekas „Rūšu strauts” rekonstrukciju 
noteikto, ka „ūdens līmeņa pazemināšanu Jaunpils dzirnavezerā 
neveikt galvenajā saldūdens zivju nārsta laikā no 16.aprīļa līdz 
20.jūnijam” un ES projekta līguma noteikumus, ka darbi jāpabeidz 
līdz jūlija beigām, jau marta mēnesī tiks uzsākta ūdens līmeņa 
pakāpeniska pazemināšana Jaunpils dzirnavezerā. Lūdzam būt si-
tuāciju izprotošiem, jo ļoti daudzus gadus esam meklējuši iespējas 
sakārtot teritoriju Rūšu strauta (ezera) daļā starp Tukuma ceļu un 
Mesteru tiltu, kā arī rekonstruēt slūžas, un šovasar tas ir jāizdara.

Sagatavots un Domes sēdē apstiprināts Nolikums mazo pro-
jektu konkursam „Darām paši”. Šī gada papildus nosacījums bied-
rībām, kuras plāno iesniegt projektu pieteikumus – jāapmeklē 
nodarbības „Projektu sagatavošana un vadīšana’, kuras notiks 5. 
martā plkst.14.00 un 19.martā plkst.17.00 „Ratā”. Pieteikumu ie-
sniegšanas termiņš ir 2015. gada 31.marts līdz plkst. 17:00.

Uzsākts darbs pie Jaunpils novada Domes Publiskā gada pār-
skata par 2014.gadu sagatavošanas un Uzraudzības ziņojuma sa-
gatavošanas par Jaunpils novada attīstības programmas 2012-2018 
gadam īstenošanas gaitu un rezultātiem. 

Notiek gatavošanās e-prasmju nedēļai, kura jau tradicionā-
li notiek vairākus gadus. Latvijas Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2015. gadā no 23. līdz 
27.martam rīko 6. E-prasmju nedēļu Latvijā. E-prasmju nedēļas 
laikā notiks dažādas aktivitātes bibliotekās un skolā.

Vija Zīverte, 
Attīstības nodaļas vadītāja

LAI NOVĒRSTU KŪLAS DEDZINĀŠANAS
 DRAUDUS JAUNPILS NOVADĀ, 
PAŠVALDĪBAS POLICIJA VEIKS 
PASTIPRINĀTU UZRAUDZĪBU

Jaunpils pašvaldības policija atgādina, ka kūlas dedzināšana ir 
aizliegta. Tā apdraud cilvēku īpašumus, veselību un dzīvību. Kūlas 
dedzināšanas rezultātā izdeg lauki, nodeg ēkas un cieš vai pat iet 
bojā cilvēki. Kūlas dedzināšana nodara būtisku kaitējumu dabai un 
tās bioloģiskajai daudzveidībai, iznīcina vērtīgus augus, kukaiņus 
un rāpuļus, putnus un to ligzdas. Kūlas dedzināšana samazina sugu 
daudzveidību.

Kūlas dedzināšana nav veids, kā sakopt neapsaimniekotās un 
nesakoptās teritorijas. Maldīgs ir cilvēku priekšstats par to, ka ne-
kas nenotiks, jo ugunsgrēku varēs kontrolēt. Kūlas dedzināšana 
nevar kontrolēt. Vēja ietekmē degšanas virziens var negaidot mai-
nīties, liesmas sekundes simtdaļā strauji izplatīties un pārmesties 
uz ēkām utt. 

Pēdējo 10 gadu laikā kūlas ugunsgrēkos ir gājuši bojā 24 cilvēki, 
smagi cietuši — 19 cilvēki, nodegušas 1853 ēkas (mājas, saimnie-
cības ēkas, garāžas, noliktavas u.c.), bez tam dedzis arī mežs, kok-
materiāli, siens, graudi, automašīnas, nemaz nerunājot par visām 
dzīvajām radībām, kas sadegušas līdz ar kūlu. 

Jaunpils pašvaldības policija atgādina, ka kūlas dedzināšana ir 
administratīvi sodāma. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 179.panta ceturto daļu par kū-
las dedzināšanu uzliek naudas sodu �ziskajām personām divsimt 
astoņdesmit līdz septiņsimt euro, kā arī atbilstoši LAPK 51.panta 
otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu 
un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas 
sodu �ziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, 
bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņ-
simt euro. Saskaņā ar LAPK 210.pantu pašvaldību administratīvās 
komisijas ir tiesīgas izskatīt šā kodeksa 51.panta otrajā daļā un 179.
panta ceturtajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Vienlaicīgi informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2004.
gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 
21.punktu, zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie 
pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par 
šās prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179.panta pirmajai da-
ļai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uzliek naudas sodu 
�ziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, 
bet juridiskai personai – no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četr-
simt euro.

Būsim saprātīgi, saudzēsim apkārtējo vidi, nenodarīsim kaitē-
jumu dabai, sargāsim sevi un savus īpašumus!

Baiba Rasa, Sabiedrisko Attiecību vadītāja

„RATA” ĪSZIŅAS - NODARBĪBAS UN PASĀKUMI 
MARTA MĒNESĪ

3.03. plkst 10.30 uz semināru grāmatvedībā tika aicināti paš-
nodarbinātie, kā arī mazo uzņēmumu īpašnieki, grāmatveži. Semi-
nāru vadīja Inga Pumpure - Finanšu konsultante grāmatvedības 
un nodokļu jomā, praktizējoša grāmatvede dažādu nozaru uzņē-
mumos, Latvijas Biznesa koledžas, Grāmatvedības studiju virziena 
pasniedzēja. Patīkami dzirdēt klausītāju vērtējumu – tas tiešām 
bija noderīgi. 

11.un 25.martā plkst.9.00 nodarbības jaunajām māmiņām.
9.martā plkst.18.00 sākas pieteikšanās uz autokursiem, kuri 

joprojām notiks sadarbībā ar SIA „Autoamatnieks”.
18.martā plkst. 13.00 pensionāru biedrības kopsapulce
19.martā plkst.17.00 – projektu kursi biedrību vadītājiem un 

pārstāvjiem
20.martā plkst.11.00 – Lauku atbalsta dienesta seminārs par 

aktualitātēm �nansējumu saņēmējiem.
20.martā plkst.16.00 – dārzkopju biedrības kopsapulce

Uz tikšanos „Ratā”! 
Vija Zīverte
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21. janvārī LPS notika pašvaldības stra-
tēģiskā vadības tīkla (T1) sanāksme, kuras 
laikā tika apspriesti jautājumi, kuri skar 
mārketinga izstrādes procesu un fokusgru-
pas. Sanāksmē piedalījās domes priekš-tāja 
L. Gintere, P. Baranovskis un projekta ek-
spertes B. Rasa un V. Rasa.

6. februārī Jaunpils novada Domē tikās 
pašvaldības mārketinga darba grupas dalīb-
nieki. Projekta eksperte B. Rasa iepazīstinā-
ja ar aktualitātēm projektā un mārketinga 
izstrādes praktiskajiem un teorētiskajiem 
aspektiem. Tika apspriesti galvenie prob-
lēmjautājumi un izvirzītas 3 fokusgrupas- 
iedzīvotāji, apmeklētāji un uzņēmēji. Jaun-
pils pašvaldības mārketings tiks balstīts uz 
šo fokusgrupu vajadzību izpēti, analīzi un 

Aktualitātes NFI projektā „Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”

rīcības plāna izstrādi. Pirmais solis pirms 
izpētes – darbinieku piedalīšanās projekta 
ietvaros organizētajā mācību seminārā par 
klientu apmierinātības aptauju veikšanu 
pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes 
novērtēšanai. 

3. martā Tukumā notika apmācību se-
minārs, kurā piedalījās 7 pašvaldības dar-
binieki. Darbinieki ieguva zināšanas pē-
tījumu veikšanā par pašvaldības darbības 
rezultātiem un pārmaiņu virzieniem paš-
valdības klientu vērtējumā. 

26. februārī Jaunpils pašvaldības vadī-
ba un mārketinga grupas dalībnieki devās 
pieredzes apmaiņas izbraukuma sēdē uz 
Ventspili, kur tikās ar Domes priekšsēdētā-
ja vietnieku J.Vītoliņu un Ventspils pašval-
dības pārstāvjiem par ventspilnieku mārke-
tinga stratēģijas izstrādes posmiem. Notika 
sarunas ar Ventspils Augstskolas un Brīv-
ostas pārstāvjiem. Vizītes laikā bija iespēja 

apmeklēt VATP Biznesa inkubatoru.
Projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas paš-

valdību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izman-
tojot EUR 2 111 820 piešķīrumu no Norvēģijas �nanšu 
instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas 
„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība 
starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietē-
jām un reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stipri-
nāt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību 
valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu 
mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzinā-
mās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo 
datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai no-
stiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties 
salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību 
stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties 
pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadī-
šanas formām. 

Baiba Rasa
Sabiedrisko Attiecību vadītāja/projekta 

eksperte

2015. gada 1. janvārī stājās spēkā “Kre-
dītinformācijas biroju likums”, kas regulē 
kredītinformācijas biroju darbību un kre-
dītinformācijas apstrādes kārtību. Likums 
regulē tikai �zisko personu kredītspējas 
izvērtēšanu. Kredītinformācijas biroji būs 
speciāli licencēti komersanti, un to darbī-
bas mērķis būs apstrādāt datus, kas ļautu 
kredītinformācijas lietotājiem pirms līgu-
ma noslēgšanas novērtēt iespējamā klienta 
kredītspēju (spēju uzņemties �nansiālās 
saistības). Biroji būs tiesīgi apkopot kre-
dītinformāciju no kreditoriem (komersan-
tiem) par saistību izpildes pārkāpumiem 
(parādiem), kā arī iegūt informāciju no 
Valsts informācijas sistēmām. Saskaņā ar 
“Kredītinformācijas biroju likuma” 5.pan-
tu kredītinformācijas lietotājs var būt arī 
pašvaldības komercsabiedrība; pašvaldība 
vai tās iestāde gadījumā, kad tā slēdz līgu-
mu, kas saistīts ar kredītrisku, vai sniedz 
sabiedrisko pakalpojumu, vai nodrošina 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu (piemēram, 
pašvaldība varēs pieprasīt personas kredīt-
spējas vērtējumu galvojuma izsniegšanas 
gadījumā; pašvaldības komercsabiedrība 
vai iestāde varēs nodot datus par �zisku 
personu parādiem par komunālajiem pa-
kalpojumiem)

(1) Kredītinformācijas lietotājam ir tie-
sības iekļaut kredītinformācijas biroja da-

tubāzē ziņas par parādu, ja pastāv viens no 
šādiem nosacījumiem:

1) parāds ir apstiprināts ar spēkā stāju-
šos tiesas vai šķīrējtiesas nolēmumu;

2) no pirmās maksājuma kavējuma die-
nas ir pagājušas vismaz 60 dienas, bet no 
dienas, kad nosūtīts šā panta otrajā daļā 
minētais brīdinājums par attiecīgo parādu, 
— vismaz 30 dienas, taču parāds nav segts 
un klients nav izteicis rakstveida iebildu-
mus pret parāda esamību vai apmēru;

3) no pirmās maksājuma kavējuma die-
nas ir pagājušas vismaz 60 dienas, bet no 
dienas, kad nosūtīts šā panta otrajā daļā 
minētais brīdinājums par attiecīgo parādu, 
— vismaz 30 dienas, taču parāds nav segts 
un klients ir izteicis rakstveida iebildumus 
pret parāda esamību vai apmēru, bet kre-
dītinformācijas lietotājs ir nosūtījis klien-
tam motivētu atbildi, izsniedzot parāda 
esamību un apmēru pamatojošu dokumen-
tu kopijas, un informējis viņu, ka ziņas par 
parādu tiks iekļautas kredītinformācijas bi-
roja datubāzē;

4) klients ir piekritis, ka kredītinfor-
mācijas lietotājs ziņas par klienta parādu 
iekļauj kredītinformācijas biroja datubāzē. 
Šāda klienta piekrišana atbilst Fizisko per-
sonu datu aizsardzības likuma prasībām 
par datu subjekta piekrišanu, un klientam 
tiek izskaidrotas šīs piekrišanas sekas.

(2) Šā panta pirmās daļas 2. vai 3.punktā 

minētajā gadījumā kredītinformācijas lie-
totājs, pirms ziņas par parādu tiek iekļautas 
kredītinformācijas biroja datubāzē, nosūta 
klientam brīdinājumu par parādu. Brīdinā-
jumā ietver informāciju par to, ka ziņas par 
parādu tiks nodotas kredītinformācijas bi-
rojam, un par to, kādiem mērķiem kredīt-
informācijas biroja datubāzē iekļautās ziņas 
par parādu tiks apstrādātas.

(3) Šā panta pirmās daļas 3.punktā mi-
nētajā gadījumā, ja kredītinformācijas lie-
totājs vēl nav iekļāvis kredītinformācijas 
biroja datubāzē ziņas par klienta parādu 
un pēc motivētas atbildes par parāda esa-
mību vai apmēru nosūtīšanas klientam ir 
saņēmis atkārtotus klienta rakstveida ie-
bildumus, tad, iekļaujot kredītinformācijas 
biroja datubāzē ziņas par klienta parādu, 
kredītinformācijas lietotājs norāda vismaz 
to, ka ir saņemti klienta rakstveida iebildu-
mi pret parāda esamību vai apmēru.

(4) Šā panta pirmās daļas 4.punktā mi-
nētajā gadījumā ziņas par klienta parādu 
kredītinformācijas biroja datubāzē iekļauj 
uz laiku, kas nav ilgāks par 60 dienām no 
pirmās maksājuma kavējuma dienas. Kad 
ir pagājušas 60 dienas, ziņas par parādu 
kredītinformācijas biroja datubāzē apstrā-
dā kādā no šā panta pirmās daļas 1., 2. un 
3.punktā minētajiem gadījumiem.

(5) Kredītinformācijas lietotājs aktuālo 
informāciju par kredītinformācijas biroja 
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datubāzē iekļauto parādu kredītinformāci-
jas birojam sniedz ne retāk kā reizi ceturk-
snī.

Kredītinformācijas biroja datubāzē 
iekļaujamās ziņas

(1) Kredītinformācijas biroja datubāzē 
iekļauj šādas ar klienta parādu saistītas zi-
ņas:

1) klienta vārds, uzvārds un personas 
kods vai cita klientu identi�cējoša informā-
cija;

2) ziņas par parāda summu, tajā skaitā 
ziņas par sākotnējo parāda summu, faktis-
ko parāda summu un pirmo maksājuma 
kavējuma dienu;

3) datums, kad ziņas par parādu ir ie-
kļautas kredītinformācijas biroja datubāzē, 
un datums, kad ziņas par parādu pēdējo 
reizi ir aktualizētas;

4) ziņas par to, ka parāda vairs nav, da-
tums, kopš kura parāda vairs nav, kā arī 
veids, kādā tas ir dzēsts;

5) ziņas par kredītinformācijas lietotā-
ju, kurš iekļāvis kredītinformācijas biroja 
datubāzē ziņas par parādu;

6) ziņas par tā kredītinformācijas lieto-
tāja nozari, kurš iekļāvis kredītinformācijas 
biroja datubāzē ziņas par parādu, saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 
20.decembra regulu (EK) Nr. 1893/2006, 

ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko 
darbību statistisko klasi�kāciju, kā arī gro-
za Padomes regulu (EEK) Nr. 3037/90 un 
dažas EK regulas par īpašām statistikas jo-
mām (Dokuments attiecas uz EEZ), ciktāl 
šīs nozares apraksts ir atbilstošs konkrēto 
datu apstrādes mērķim;

7) ziņas par to, vai klients ir izteicis 
rakstveida iebildumus pret parāda esamību 
vai apmēru, tajā skaitā par to, vai attiecībā 
uz parāda esamību vai apmēru ir strīds par 
tiesībām, kas tiek izskatīts tiesā.

Guntis Jubiņš, 
PSIA Jaunpils KS valdes loceklis

Ar Eiropas Parlamenta deputātes Ivetas Grigules atbalstu titula ieguvējiem 24.-26. februārī bija iespēja apmeklēt Eiropas 
Parlamentu Briselē. Trīs dienu laikā tika dota iespēja gan apskatīt pašu pilsētu, gan doties ekskursijā uz Eiropas Parlamentu, kurā 
“Eiropas gada cilvēka” titula ieguvēji kā klausītāji apmeklēja apakškomisijas sēdi un tuvāk iepazinās ar Eiropas Parlamenta darbu, 

kā arī I. Grigule viņiem pastāstīja par savu ikdienas darbu un pienākumiem.

 „Satiec savu meistaru!” ir 2009. gadā 
aizsāktās Tradicionālo prasmju skolas tur-
pinājums, kas iekļauts kopīgā Eiropas pro-
jektā „Eiropas amatu prasmju dienas”. Lī-
dzīgi pasākumi, kur tradicionālo prasmju 
zinātāji uzņem pie sevis mācekļus, vien-
laikus notiek arī Francijā, Spānijā, Itālijā, 
Beļģijā un citās pasaules valstīs. Šogad pa-
sākums visā Latvijā norisināsies no 27. līdz 
29. martam.

Ik pavasari pasākums kļuvis par gaidī-
tu notikumu, un aizvadītajos gados „Satiec 
savu meistaru!”, studijās, muzejos, skolās, 

meistaru darbnīcās, kultūras centros, bib-
liotēkās un pat meistaru dzīvesvietās ap-
meklējuši vairāk nekā 13 tūkstoši dažādu 
paaudžu interesentu. „Satiec savu meista-
ru!” ir ne tikai iespēja apmeklētājiem apgūt 
ko jaunu, bet arī pašiem meistariem veidot 
jaunas sadarbības, gūt patīkamas emocijas 
un gandarījumu.

Jau otro gadu pasākums „Satiec savu 
meistaru!” notiks Jaunpils audēju darbnī-
cā. 27. martā no pulksten 10.00 līdz 16.00, 
tur jūs gaidīs audējas, kuras demonstrēs 

Kurzemes ķēžu segas aušanas prasmes. Da-
lībniekiem būs iespēja piedalīties aušanas 
procesā un izbaudīt tā burvību. Uz tikšanos 
meistaru dienā!

Savukārt 28. 03. Plkst. 11:00 visi intere-
santi aicināti uz audēju darbnīcu, lai kopā 
pašu rokām gatavotu Lieldienu dekorācijas, 
kuras 29. 03. tiks uzstādītās Jaunpils cen-
tra pļaviņā. Padarīsim kopā mūsu Jaunpili 
skaistu!

Velga Pavlovska, 
Jaunpils audēju kopas vadītāja
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NVA arī šogad piedāvā iespēju ārstēties no atkarībām

Pensionāru biedrībā “Jaunpils”

NVA aicina darba devējus piedāvāt darba vietas 
jauniešiem pirmās darba pieredzes iegūšanai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 
arī šogad īsteno Jauniešu garantijas atbalsta 
pasākumu “Pirmā darba pieredze jaunie-
tim” un aicina darba devējus - komersan-
tus, pašnodarbinātas personas, kā arī bied-
rības vai nodibinājumus -piedāvāt darba 
vietas jauniešiem ar profesionālo vai 
augstāko izglītību. Darba devējs, pieņe-
mot darbā jaunieti, saņem Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) �nansiālu atbalstu un gūst ie-
spēju piesaistīt savam uzņēmumam jaunu, 
izglītotu un perspektīvu darbinieku. Šogad 
Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā “Pir-
mā darba pieredze jaunietim”  Tukuma �-
liālē plānots izveidot 8 darba vietas.

Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā 
“Pirmā darba pieredze jaunietim” tiek ie-
saistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 
18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā 

vai augstākā izglītība un kuri šobrīd ne-
studē pilna laika klātienē. Lai iegūtu darba 
pieredzi, viņi ar NVA �nansiālu atbalstu 
var gadu strādāt pie darba devēja. 

Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA 
maksā dotāciju - 160 eiro (jaunietim ar 
invaliditāti - 240 eiro), bet otrajā pusga-
dā NVA dotācija algai ir 100 eiro mēnesi 
(jaunietim ar invaliditāti - 200 eiro). Taču 
darba devējam jānodrošina arī līdzmaksā-
jums jaunieša algai, jo tā nevar būt mazāka 
par valstī noteikto minimālo algu. Jāuzsver, 
ka darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli 
dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 
4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas, 
turklāt darba devējs nedrīkst nodarbināt 
jaunieti nekvali�cētos un mazkvali�cētos 
darbos.

Kāds darba devējam ieguvums?

1. NVA vienu gadu daļēji �nansē darba 
algu jaunietim;

2. Darba vadītājs, kas strādā ar darbā 
pieņemtajiem jauniešiem, saņem ik mēnesi 
50% no valstī noteiktās minimālās algas;

3. NVA sedz izdevumus par veselības 
pārbaužu veikšanu (ja nepieciešams);

4. Vienreizēja dotācija (līdz 50 euro) 
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, 
uzsākot darbu (ja nepieciešams);

5. Lai pielāgotu darba vietas jauniešiem 
ar invaliditāti, NVA segs izdevumus līdz 
711 euro.

Papildus informācija:
NVA mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/

index.php?cid=433&mid=440&txt=3776 
vai pie atbildīgā darbinieka koordinējošā 
eksperta Lienes Veldres, tālr. 63125227, 
25685842, e-pasts: liene.veldre@nva.gov.lv 

Bezdarbniekiem, kuriem atrast pastā-
vīgu darbu traucē atkarības problēmas, 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī 
šogad piedāvā iespēju ārstēties no alko-
hola, narkotiku vai psihotropo vielu atka-
rības pēc Minesotas 12 soļu programmas. 

Pieteikties ārstēšanai var bezdarbnieki 
vecumā no 18 gadiem, kuriem ir saņemts 
narkologa atzinumus par alkohola, narko-
tiku vai psihotropo vielu atkarību un kuri 
vismaz trīs mēnešus ir reģistrēti NVA kā 
bezdarbnieki vai pirms bezdarbnieka sta-
tusa iegūšanas vismaz sešus mēnešus nav 
strādājuši.

Ārstniecība ilgst 28 dienas un bezdarb-

nieki tajā iesaistās brīvprātīgi. Pasākumu 
īsteno divas ārstniecības iestādes - SIA 
„Akrona 12” Rīgā un VSIA Slimnīca „Ģin-
termuiža” Jelgavā, kas nodrošina bezdarb-
niekiem atkarības slimību ārstēšanu saska-
ņā ar Minesotas 12 soļu programmu. Tās 
galvenais uzdevums - uzlabot cilvēka dzī-
ves kvalitāti, iemācīt viņam saprast, ka, lai 
pārvarētu atkarības radītās negatīvās sekas, 
vispirms jāmainās pašam.

Kā pieteikties dalībai?
1. Jādodas uz savu NVA �liāli (Tukuma 

�liāle atrodas Pils ielā 11, Tukumā) un jā-
paziņo par vēlmi piedalīties pasākumā.

2. Jāizvēlas ārstniecības iestāde un jāvie-

nojas par ārstēšanās uzsākšanas dienu. 
3. No NVA �liāles darbinieka jāsaņem 

individuālais darba meklēšanas plāns.
4. Noteiktajā dienā jāierodas izvēlēta-

jā ārstniecības iestādē, līdzi ņemot pasi, 
narkologa atzinumu un individuālo darba 
meklēšanas plānu.

Papildus informācija:
NVA mājas lapā: http://www.nva.gov.

lv/index.php?cid=433&mid=445&txt=388
7&from=0 vai

pie atbildīgā darbinieka nodarbinātības 
organizatora Ineses Reisas, tālr. 63125227, 
e-pasts: inese.reisa@nva.gov.lv

26. februārī “Rata” virtuvē notika dārzkop-
ju – pensionāru, nu jau par tradīciju kļuvušais 
pasākums, “Vīnu degustācija un pākšaugu ēdie-
ni”. Foto 1,2.

18. martā plkst. 13:00 “Rata” telpās pensio-
nāru biedrības kopsapulce. Uz sapulci atvedīs 
domes autobuss un mājās ar skolēnu autobu-
siem. Sīkāka informācija pie koordinātoriem.

27. martā plkst. 16:00 Viesatu kultūras 
namā kārtējā starppagastu draudzības balle. Uz 
un no pasākuma būs transports. Piesakoties un 
samaksājot dalības maksu saņemsiet tuvāku in-
formāciju.

6.aprīlī Engures pagasta Bērzciemā
 Nūjotāju saiets „Nūjo un iepazīsti zvejniek-

ciema dzīvi”

Programmā:
Nūjošana instruktora vadībā. Viesošanās 

zvejnieku sētā „Dieniņas” (zivju produkcijas 
degustācija, ainiņas „...iz zvejniek’ dzīv’...”

Pasākums notiek Engures biedrības „Paau-
džu ligzda” projekta „Kustībā ir dzīvība, dar-
bosimes kopā!” ietvaros. 

Tiek aicināti visi, kuriem ir nūjošanas nūjas.
Izbraucam no Jaunpils plkst. 11:00. Pieteik-

ties Pensionāru telpās vai pie saviem koordinā-
toriem. 

Informāciju sagatavoja 
Austra Sipeniece

Labiekārto-
šanas noda-
ļas īsziņas
Arboristi uzsākuši bīstamo 

koku sakopšanu Jaunpils centrā 
(pie Līvām – Kanādas papele, 
parkā, pie baznīcas kā arī pie pils 
-parastās kļavas dižkoks. Par-
kā ir veikta upē sakritušo koku 
izvilkšana. Noslēgts līgums un 
uzsākata jauno kapu stendu iz-
gatavošana.

Gvido Leiburgs

Projektu atbalsta: 
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Struteliešu darbnīcas „7 BALLĒS”

Dāmu kluba aktualitātes

Mazpulcēnu darba gads ir sācies!
Februāris, ko tautā sauc par Puteņu un 

Sveču mēnesi, mazpulcēniem ir pagājis 
darbu virpulī. Pirmkārt, mums vajadzēja 
īstenot un izveidot vides spēli „Interesan-
tais dabā, vidē, visumā Jaunpils novadā” 
un aizstāvēt 13. februārī Tukumā. Mēs to 
paveicām! Septiņas bilžu kolāžas pārtop 
par septiņām puzlēm, bet tad jāatbild uz 
jautājumiem par redzamajiem attēliem. 
Spēli veidoja Kristīne Sergejeva, Ketija Kei-
ta Krastiņa un Asnāte Elizabete Labsvārde. 
Tukumā spēli aizstāvēja Ketija Keita Krasti-
ņa un Asnāte Elizabete Labsvārde. Paldies 
Ērikam Mizgam, kurš mums palīdzēja ar 
datorprogrammu. Būsim priecīgi, ja mūsu 
izveidotā spēle par Jaunpili patiks spēlētā-
jiem.

13. februārī Rīgā Ziemeļblāzmas kul-

tūras pilī notikās Vislatvijas Mazpulku 
gadskārtēja gada konference. Šogad mājas 
uzdevums bija sagatavot sava mazpulka 
iepriekšējā gada darbu prezentāciju un to 
darba grupā aizstāvēt. No mūsu mazpulka 
uz konferenci devās Kristīne Sergejeva un 
Lauma Māra Tiļļa. 

Novada zemnieku un uzņēmēju ballē 
mēs izlikām apskatei iepriekšējā gada maz-
pulcēnu individuālos projektus un fotopla-
kātu par pasākumiem, kur esam piedalīju-
šies. 

Februāris ir Meteņa laiks. Minējām 
krustvārdu mīklas- Sveču kalendārs un 
Meteņu kalendārs. Lasījām latviešu tautas 
dziesmas, sakāmvārdus un ticējumus, un 
uzzinājām kādas paražas ir Meteņdienā.

26.februārī mūsu mazpulkā bija Pankū-

ku diena. Devāmies uz meiteņu mājturības 
kabinetu un cepām pankūkas: rauga, iecie-
nītās un plānas pankūkas. Katram bija savs 
darbs, jo : jāveido mīkla, jāklāj galds, jācep, 
jāmazgā trauki, jāizslauka klase. Kad sēdē-
jām pie galda, tad pārrunājām, kā citās ze-
mēs svin Pankūku dienu, kādi paradumi un 
receptes. Protams, ka dalījāmies arī katrs ar 
savu stāstu par pankūku cepšanu un ēšanu, 
kas katram no mums garšo vislabāk. 

Marts ir klāt un mazpulcēnus gaida sa-
springts darbs pie sava gada projekta izvē-
les un Pavasara pieteikumu izstrādes. Un 
vēl- mēs svinēsim savu 1 gada jubileju! 

Lai veicas mazajam zemkopim, puķ-
kopim, dzīvniekmīlētājam un citu darbiņu 
darītājam!

Līga Bierande
Jaunpils - Viesatu Mazpulka vadītāja 

Sveču liešana7.februārī biedrībā „7 BALLES” struteliešus 
pulcēla sveču liešanas un pudeļu griešanas radošās 
darbnīcas. Kopīgi darbojās visu paudžu iedzīvotāji. 
Sveču liešanas darbnīca piedāvā plašas iespējas - lē-
jām ar krāsainiem parafīna stiebriem pildītas sveces 
formās, kārtainas sveces nogrieztās stikla pudelēs 
un pašu dekorētās burciņās, veidojām tītas sveces.

Visas dienas garumā bija liela interese par dažā-
dām darbnīcu iespējām. Interesenti varēja izmēģi-
nāt nogriezt stikla pudeli ar speciāli šim nolūkam 
konstruētu instrumentu un gravēt stiklā. Jaunāko 
dalībnieku lielās intereses dēļ darbnīcu klāsts dienas 
garumā tika paplašināts ar koka puzles zāģēšanu un 
izkrāsošanu, naglu/dziju raksta veidošanu. 

Turpmāk plānota putnu diena ar būrīšu naglo-
šanu, koka svilpavnieku darināšana un kuģu būvē-
šanas pasākums.

Biedrība „7 BALLES”
Anete Krūmiņa

7.02. līnijdeju grupa “Vīgriezes” ciemojās Pūrē uz “ Sveču balli”. Sirsnīgs pa-
sākums senioriem, ieguvām jaunus draugus, dejojām, gājām interesantās rotaļās.

11.02. bija kārtējais teātra brauciens uz Rīgas Nacionālo teātri uz izrādi “Sie-
viete, kas nav uzmanības vērta”. 6.03. izrāde Dailes teātrī - “Bovarī kundze”. 19.04. 
teātra izrāde Nacionālajā teātrī - “ Ž-Ž- Žurka klāt!”.

13.02. piedalījāmies ar savām kazu maskām XVI Starptautiskajā masku tradī-
ciju festivālā.Vecumniekos. Mūs ļoti sirsnīgi uzņēma Vecumnieku folkloras gru-
pa. Skatījāmies latviešu un lietuviešu folkloras grupu uzstāšanos.

19.02. dāmu klubs piedalījās “ Rata” rīkotajā pasākumā “ Iedzīvotāju tikšanās 
par novada attīstību”.

28.02. pšdarbnieku balle - “Nominācija 2014”. Mūsu līnijdeju grupa “Vīgrie-
zes”  ieguva nomināciju “Enerģiskākais kolektīvs - 2014.” Tas ir labs stimuls tā 
tirpināt arī 2015. gadā!

Dāmu kluba “Vīgriezes” vārdā - Indra

Jaunā trenažieru 
zāle atvērta 

apmeklētājiem
Biedrība „Kultūras laboratorija” ir realizējusi 

LEADER programmas projektu „Trenažieru zāles 
izveidošana Jaunpilī”

Nāc un apskati aprīkojumu, izmēģini un apņe-
mies vingrošanu ieviest savā ikdienā!

Trenažieru zālē sev ko piemērotu atradīs katrs 
sportotgribētājs!

Gaidīts ikviens, iepriekš piesakoties pie Irēnas 
Martuzānes pa tel. +371 26464378
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BŪSIM VESELI

Būsim veseli!
Ar straujiem soļiem tuvojas pavasaris un tas nozīmē, 

ka aizvien vairāk mūsu laiku aizņems rušināšanās pa pie-
mājas dārziņu. Šodien apskatīsim pāris ieteikumus, kas 
labāk palīdzēs sagatavoties dārziņu sezonai.

Ieteikums: „Negāz kalnus”!
Bieži vien mūsu apņēmība ir lielāka nekā mūsu varē-

šana.Tas nozīmē, ka ilgumu ko pavadāt dārzā ar katru die-
nu palieliniet pakāpeniski. Pirmajā diena būtu labi strādāt 
20 min un ar katru nākamo dienu 5 minūtes ilgāk.

Ieteikums: ”Pirms un pēc dārza darbiem pavingro”
Zīmējumā parādīti pamata vingrinājumi, kas iesilda 

un sagatavo ķermeni darbam. Pavingrojot pirms dārza 
darbiem, jutīsiet, ka uzlabojas darba kvalitāte. Pavingrojot 
pēc dārza darbiem, ķermenis tiks labāk sagatavots nāka-
mās dienas darbiem.

Ieteikums: „Gatavojies dārza darbiem”
Gatavošanās dārza sezonai nozīmē laikus sagatavot 

nepieciešamos darba rīkus, sagādāt sēklas un izpētīt jau-
nākos atklājumus dārzkopībā. Vēlos vērst jūsu uzmanību 
arī faktam, ka tik pat svarīgi ir sagatavot savu ķermeni. Lai 
ķermenis būtu gatavs, ej katru dienu 45 minūšu pastaigā, 
dzer vismaz 2 l šķidruma, ēd regulāri un mazākās devās 
un, protams, pavingro – izapļo visas locītavas, pastiep 
kājas muskuļus, izvēzē rokas (vingrinājumus var meklēt 
iepriekšējos Jaunpils Vēstis numuros.)

Ja ir kādi jautājumi un vairāk vēlies uzzināt par to, kā 
labāk sagatavoties dārza darbiem, droši sazinies ar Andri 
Fridrihsonu!

Veselības ziņas
Ir sācies un nedaudz jau ieskrējies jau-

nais gads un noteikti vairums no mums 
ir izvirzījis jaunas apņemšanās. Ja, viena 
no apņemšanās ir savu ikdienu padarīt 
aktīvāku un veselīgāku, tad varu piedāvāt 
dažus ieteikumus:

Pastaiga:
Pastaiga būtu jāveic katru dienu, vismaz 

30 minūšu garumā. Brīnišķīgi būtu, ja pa-
staigas vietas un relje� mainītos. Pastaiga 
uzlabo pašsajūtu, mazina ikdienas stresu, 
uzlabo elpošanas kapacitāti un citus dzīvī-
bai svarīgus procesus.

 Lai pastaiga būtu efektīva ir jāievēro 
dažas lietas: Galva jātur augstu, tā, lai ar 
acīm vēlētos skatīties uz priekšu nevis 
zemi. Zods ir paralēli zemei. Dabiski kus-

tināt plecus. Dabiski – aktīvi šūpot rokas. 
Ievilkt vēderu. Pēdas turēt paralēlas vie-
nu otrai.

Vingrinājums kājas mugurējās daļas 
un jostas daļas stiepšanai:

Pēc pastaigas šis vingrinājums Jums pa-
līdzēs noņemt nogurumu kājās un ļaus sa-
glabāt muskuļu vajadzīgo elasticitāti.

Pievērsiet uzmanību tam, ka jostas 
daļu stingri jāpiespiež pie zemes. Nav 
vēlams, ja tiek atgāzta galva, labāk palikt 
spilvenu zem galvas.

Pareiza ēšana:
 Atcerieties: Galvenais ir ēst mazāk un 

biežāk. Censties pēc iespējas vairāk dažā-
dot savu uzturu.

 Vairāk ieteikumus, lai uzlabotu savu 
veselību, vari apskatīt www.jaunpils.lv sa-
daļā Veselīgā Jaunpils.

Veselība nav izdevumi, bet gan inves-
tīcija

Andris Prikazs, 
Sabiedrības veselības 

veicināšanas speciālists
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MUZEJA ZIŅAS
Uzplauksim pavasarim! Tāds ir marta mēneša vadmotīvs muzejā. Marts ir īpašs mēnesis dabā un katrā cilvēkā, kad netieši tiek no-

spiesta „stop” poga ikdienas steidzīgajā ritmā, lai atvēlētu laiku pavasara baudīšanai.

Muzeju nakts-2015
Vērienīgi pasākumi visā Latvijā aplieci-

na, ka sācies Raiņa un Aspazijas gads. Par 
to, ka dižgari ir tādi arī pēc 150 gadiem, 
tiek atgādināts visdažādākajos veidos. Vie-
nīgi nepieciešams tāds sīkums un nieks kā 
mūsu katra līdzdalība un piedalīšanās. Šo-
gad Muzeju nakts tematika saistīta ar Rai-
ņa un Aspazijas 150 gadskārtu. Mēs ar savu 
pasākumu apliecināsim, ka dižie dzejnieki 
arī šodien ir pazīstami un iedvesmojuši. 
Mūsu Muzeju nakts programma tiek vei-
dota saistībā ar dzejnieku daiļrades motī-
viem, atziņām, tēliem un biogrā�jas datiem 
.Jaunpils Muzeju nakts pasākumus vienos 
nosaukums „ Ķatram citāds Rainis un As-
pazija.....”. Kā parasti būs mūzika, ziedi, 
lieliska atmosfēra un smaidīgi ļaudis. Mēs 
šo pasākumu nevaram iedomāties bez labu 
draugu – Jaunpils baznīcas, Pils krodziņa, 
biedrību un vienkārši labu cilvēku atbalsta. 
Jā, un noslēgumā pats galvenais- Muzeju 
nakts pasākums notiks 16. maijā. Aicinu 
visus sekot līdzi programmai, kura būs at-
rodama interneta vietnē un medijos.

Latvijai- 100
Ar šādu nosaukumu tika izsludināts 

Valsts kultūrkapitāla fonda projektu kon-
kurss, kura mērķis ir izveidot daudzveidī-
gu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un 
norišu programmu Latvijas valsts simtga-
des svinību sagatavošanai un īstenošanai. 
Projektu sagatavošanu apgrūtināja tas, ka 
ieceres un atbilstošas tāmes bija jāsagatavo 
trīs gadu cikla ietvaros. Neskatoties uz šiem 
apgrūtinājumiem, projekts tika sagatavots 
un iesniegts izvērtēšanai. Mūsu trīsgadu 
cikla projekta tēma ir „Ar Latviju sirdī- ar 
dzimtas saknēm Jaunpilī”. Ar šī projekta 
palīdzību esam iecerējušās īpaši apzināt un 
godināt Jaunpils novada dzimtas, ar kuru 
stāstu palīdzību iepazītu Latvijas vēsturi un 
celt Jaunpils novada iedzīvotāju pašapziņu 
un pārliecību, ka esam bagāti ar izciliem 
cilvēkiem, spēcīgām un stiprām dzimtām.

Stāstām par sevi un mācāmies
Muzeja darbinieka profesijā nepiecie-

šamas visdažādākās prasmes un nemitīga 
savas darba un dzīves bagāžas pilnveido-
šana. 18. februārī muzeja krājuma vadītāja 
piedalījās kursos Rīgā, lai pilnveidotu zinā-
šanas muzeju priekšmetu un foto materiālu 

aprakstīšanā. Savukārt 25. februārī muzejā 
viesojās Jaunpils vidusskolas 11.klases au-
dzēkņi, lai iepazītu muzeja darba speci�ku 
un nianses. 2. martā ar Jaunpils sākumsko-
las audzēkņiem tikās Jaunpils muzeja krā-
juma vadītāja Zinta Arika. Sākumskolas 
audzēkņi kopā ar savām audzinātājām un 
individuāli ir visčaklākie muzeja apmek-
lētāji. Tā 26. februārī Snežanas Tišleres 
gleznu izstādi apmeklēja 2.klases audzēkņi 
kopā ar audzinātāju I. Skricku. Tikšanās 
reize bija abpusēji interesanta, tādēļ laiks 
aizskrēja nemanot.
Bruņinieka pagrabiņa jaunumi

Esam saņēmušas pasūtījumu no Angli-
jas. Mūsu pagrabiņa bruņinieka 16. gad-
simta cīņas tērps tiks papildināts ar roku un 
kāju aizsargbruņām un ēšanas piederumu 
komplektu.

Muzeja jaunieguvumi
Aizvadītajā mēnesī it īpaši esam patei-

cīgi Ērikam Kazminam par Kārļa Ieviņa 
grāmatas „Nevaldāmā meitene” dāvināju-
mu. Grāmata izdota 1933. gadā. Savukārt, 
apzinot Jaunpils aptiekas vēsturi, muzeja 
krājums papildinājies ar 7 īpašiem priekš-
metiem- zāļu mērglāzīti, 1938. gadā Lat-
vijas Farmaceitu biedrības izdotu grāmatu 
„Takse ārstniecības līdzekļiem”, Aptiekas 
mājas grāmatu, Aptiekas saimniecības ēkas 
būvprojektu, inventāra grāmatu, mājas na-
cionalizācijas aktu un lielformāta fotogrā�-
ju no 20. gadsimta vidus. Sirsnīga pateicība 

Jaunpils aptiekas īpašniecei Gunai Zander-
sonei un visiem iepriekšējiem aptiekāriem, 
kuri šīs vēsturiskās liecības saglabājuši līdz 
mūsdienām.

Jauna izstāde „Ziedi un jūra”
No 2. marta būs apskatāma Dobeles 

mākslinieces Laumas Liepas izstāde, kurā 
būs aplūkojami pēdējā laikā tapuši darbi- 
eļļas gleznas, apgleznotas šalles un lakati, 
un gleznas uz zīda. Mākslinieces dzim-
tā puse ir Tukuma novada Ķesterciemā. 
Mākslinieces darbi bijuši apskatāmi izstāžu 
zālēs Jelgavā, Dobelē, Tukumā, bet tagad 
viņas teiksmainie ziedu raksti, kuru motīvi 
nolūkoti Dobeles ceriņu dārzā, jūras kras-
tā un dabā ienesīs pavasari Jaunpils izstāžu 
zālē.

Muzikāla dzejas pēcpusdiena 
ar Egilu Dambi

Jaunpils muzejs sadarbībā ar sieviešu 
biedrību „Vīgriezes” 14. martā aicina uz 
pēcpusdienu „Sapnis par mīlestību”. Egils 
Dambis raksta par ticību, cerību, prieku 
un bēdām, vilšanos un nodevību, par mī-
lestību, par pasauli, kurā dzīvojam. Laipni 
lūdzam šajā pasaulē, kura rod atbalsi, viņa 
darbos, arī jaunākajā dzejas grāmatā „Cerī-
bu zvaigzne”, kura varēs iegādāties tikšanās 
reizē.

Informāciju sagatavoja 
Ligija Rutka un Zinta Arika

Pie mums ciemos 2.klase ar audzinātāju Inetu Skricku
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BIBLIOTĒKĀ/PAŠDARBĪBA

Jaunumi Jaunpils bibliotēkā

Jaunpils pašdarbības mākslas 
kolektīvi

Ciemos pie “Čaklajām 
rokām”

12.februārī bibliotekāre Madara ar bib-
liotēkas kreatīvās papīrmākslas piederu-
miem devās uz “Mazo” skoliņu ciemos pie 
rokdarbu pulciņa “’Čaklās rokas”, kur kopā 
ar bērniem Valentīndienas noskaņās tapa 
foto rāmīši. Paldies par sadarbību skolotā-
jai Aurikai.

Dāvinājums bibliotēkai
Jaunpils bibliotēka saņēmusi grāmatu 

dāvinājumu angļu valodā no Guntas Pā-
volas (Kazminas). Tagad jebkuram intere-
sentam ir iespēja izlasīt oriģinālvalodā E L 
James “Fi�y Shades of Grey”, “Fi�y Shades 
Darker” un “Fi�y Shades Freed”, Joanne 
Harris “Chokolat”, “�e Lollipop Shoes” un 
“Peaches for Monsieur Le Cure”.

Gada monēta 2014
No šī gada 3. līdz 24. martam kā ik ga-

dus aicinām iesaistīties balsošanā par Gada 
monētu – skaistāko un mākslinieciski inte-
resantāko Latvijas Bankas klajā laisto 2014. 
gada kolekcijas monētu. 

Balsošanas laikā Latvijas Banka sadar-
bībā ar sabiedrību Tilde un Kultūras infor-
mācijas sistēmu centru piedāvā bibliotēku 
apmeklētājiem pārbaudīt savas zināšanas 
par monētu mākslu erudīcijas spēlē “Izzini 
Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes” lat-
visko vērtību krātuvē internetā letonika.lv.

2014. gadā Latvijas Banka laidusi klajā 

sešas kolekcijas monētas – “Ainažu jūrsko-
la”, “Baltā grāmata”, “Baltijas ceļš”, “Vecais 
Stenders”, “Gadskārtu monēta”, “Kurzemes 
baroks”. Nobalsot par kādu no sešām minē-
tajām šīm monētām no 3. marta var Latvi-
jas Bankas mājas lapā www.bank.lv, savu-
kārt, lai piedalītos erudīcijas spēlē, jādodas 
uz savu bibliotēku un tīmekļa vietnē www.
letonika.lv jāklikšķina uz saites “Spēle”, kas 
aizvedīs uz spēles jautājumiem par Latvijas 
Bankas izdotajām kolekcijas monētām un 
tajās atspoguļotajām vērtībām – ievēroja-
mām personībām, kultūras pieminekļiem, 
mākslas un literatūras darbiem, vēsturis-
kiem notikumiem un mūsu tautas simbo-
liem. Atbildes uz šiem jautājumiem būs 
atrodamas letonika.lv resursos vai Latvijas 
Bankas mājas lapā. Erudīcijas spēle līdz ar 
balsošanu par Gada monētu noslēgsies 24. 
martā.

E-prasmju nedēļa
Latvijas Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā 
ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministriju (VARAM) 2015. gadā no 23. 
līdz 27.martam rīko 6. E-prasmju nedēļu 
Latvijā.

Jaunpils bibliotēkā šajā nedēļā notiks 
pasākumi gan skolēniem, gan pieauguša-
jiem, gan senioriem. Lūdzu sekojiet infor-
mācijai!

23.martā visi interesenti, īpaši seniori 
tiek aicināti apmeklēt bibliotēku, lai uzdotu 

bibliotekārēm visus neskaidros jautājumus, 
kuri saistīti ar datoru un internetu.

Viesos pie senioriem
Jaunpils bibliotēkas darbinieces 18.mar-

tā dosies uz pensionāru sapulci, lai seniorus 
informētu par bibliotēkas pasākumiem un 
aktivitātēm. Sapulces laikā darbosies rado-
šā darbnīca, kurā piedāvāsim Lieldienu no-
skaņās darināt apsveikumu kartiņas.

Izbraukuma bibliotēka
Izbraukuma bibliotēka pie lasītgribētā-
jiem dosies 23.martā.
Strutele (pie “Jaunsētām”) plkst. 10.45 
Saule (centrā)  plkst. 11.00
Jurģi (pie feldšerpunkta) plkst. 11.30
Leveste (pie veikala) plkst. 12.20

Pasūtījumus par konkrētām grāmatām 
un žurnāliem, lūdzam pieteikt pa tālruni 
63182195 vai rakstot uz e-pastu jaunpils-
biblioteka@inbox.lv! 

Sekojiet Jaunpils bibliotēkai!
Lai uzzinātu vairāk par jaunumiem 

Jaunpils bibliotēkā, darba laika izmaiņām, 
pasākumiem utml., seko un informē drau-
gus sociālajā saziņas vietnē Draugiem.lv 
http://www.draugiem.lv/jaunpilsbibliote-
ka/ 

Inga Papendika
Jaunpils bibliotēkas vadītāja

Pavasaris tuvojas ātriem soļiem, tāpēc 
kolektīvi, kuriem martā un aprīlī tiek rīko-
tas Tukuma novada un starpnovadu skates, 
mēģina pilnā sparā, lai stātos žūrijas priek-
šā un parādītu, kā veicies ar repertuāra ap-
guvi un sagatavotību.

 Pirmie uz skati 22.martā dosies vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Jaunpils” un jau-
niešu deju kolektīvs “Atsperīte”. 

29.martā Tukumā Raiņa ģimnāzijā ska-
tē savu veikumu rādīs vokālie ansambļi. 
No Jaunpils skatē piedalīsies „Vocalica”, bet 
„Pīlādzītis” dziedās Dobeles novada skatē.

Jaunpils koris gatavojas skatei 11.aprī-
lī, bet Jaunpils teātris ar M.Neilanda lugu 
„Osis” piedalīsies Tukuma novada un 
starpnovadu amatierteātru skatē „Spēlma-
ņu laiks 2015” 10.maijā Tukuma pilsētas 
kultūras namā.

24.maijā pirmo reizi Tukumā notiks 
līnijdeju grupu skate. Enerģiskās Jaunpils 
līnijdejotājas no grupām „Vēlziedes” un 
„Vīgriezes” būs skates dalībnieces.

Tradicionālais vidējās paaudzes deju 
festivāls „Trejdeksnis” ik pa diviem gadiem 
notiek Saldus novada Druvas pagastā, kurā 
aktīvi piedalās arī mūsu dejotāji. Divas rei-
zes VPDK „Jaunpils” ieguvis ceļojošo Trej-
deksni. Šogad par ceļojošo balvu „Trejdeks-
nis -2015”,kas notiks aprīlī, cīnīsies kolektī-
vi no dažādiem Latvijas novadiem.

2.maijā Slampes kultūras pils darbinie-
ces organizē komēdiju festivālu „Vitamīns 
C”, kurā šogad aicināts piedalīties arī Jaun-
pils teātris.

Novēlam visiem kolektīviem veiksmi 
un izdošanos skatēs.

DARBA SLUDINĀJUMS
Jaunpils novada Dome (Reģ. Nr. 

90000051932) līdz 15.04.2015. aicina pie-
vienoties savai komandai pozitīvi domā-
jošu labiekārtošanas nodaļas darbinieku.

Mēs sagaidām no pretendenta vēlmi 
�ziski strādāt un apgūt jaunas prasmes. 
Vēlamas auto un traktorvadīšanas tiesības, 
motorinstrumentu (krūmgriezis, motorzā-
ģis) lietošanas pieredze.

Dārznieka, arborista vai mežstrādnieka 
darba pieredze tiks vērtēta kā priekšrocība. 

Šī ir iespēja arī, ja esi beidzis vidussko-
lu, esi tehniski domājošs jaunietis, kas vēlas 
iegūt darba pieredzi!

Ikdienas pienākumi: darbs ar traktoru, 
motorzāģi, krūmgriezi, lāpstu un grābekli, 
tehnikas remontdarbi, koku un krūmu stā-
dīšana, apstādījumu kopšana, malkas saga-
tavošana u.c.

Mēs piedāvājam stabilu atalgojumu, 
sociālās garantijas, profesionālās izaugsmes 
iespējas.

CV sūtīt uz pasvaldiba@jaunpils.lv, 
papildu informācija pa tālruni 29135557.
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Jaunumi kultūras ziņas
28. februārī plkst. 19:00 Jaunpils novada 

dejotāji, dziedātāji un teātra spēlētāji pul-
cējās Jaunpils pilī, kur norisinājās Jaunpils 
novada Pašdarbnieku balle NOMINĀCI-
JAS 2014! 

Pasākuma sākumā caur 12 nomināci-
jām pašdarbnieki atskatījās uz 2014. gadā 
piedzīvotājiem notikumiem, jaunumiem 
un citām interesantām lietām. Pasākumu 
vadīja kolorītās kaimiņu novada iedzīvotā-
jās Maiga Vistiņa un Erna Štauka. 

Kolektīvi tika izvirzīti dažādām nomi-
nācijām un vairākas reizes. Pretendentus 
nominācijām vērtēja stingra, slepena žūri-
jas komisija, kuru vārdi netika atklāti. Re-
zultātā katrs kolektīvs tika pie balvas nomi-
nācijās:
1. Gada mērķtiecība - Līnijdeju grupa “Vēl-
ziedes”- vadītāja Dace Pobusa
2. Gada veiksme- Viesatu teātris “Pupu-
ķis”– vadītāja Anete Rulle
3. Gada lēciens - JDK “Atsperīte” – vadītāja 
Žanna Kļava
4. Gada enerģija - Līnijdeju grupa “Vīgrie-
zes” – vadītāja Valija Baumgarte
5. Gada maska - Folkloras kopa “Viesi” – 
vadītāja Solveiga Krūmiņa
6. Gada tērps - Viesatu deju kolektīvs – va-
dītāja Vikija Platace
7. Gada ceļojums -VPDK “Jaunpils” – vadī-
tājs Jānis Liepiņš
8. Gada jubilārs - Jaunpils koris – diriģente 
Lāsma Pommere
9. Gada personība - Ansamblis “Pīlādzītis” 
– vadītāja Agrita Aleksejenoka
10. Gada rakstu raksti - Audēju pulciņš – 
vadītāja Velga Pavlovska
11. Gada balss - Vokālā grupa “Vocalica”- 
vadītājs Ainārs Plezers  
12. Gada debija - Jaunpils teātris – režisors 
Māris Neilands

Balvu pasniegšanas starplaikos paš-
darbniekus ar dziesmu sveica JDK “Atspe-
rīte” dejotāji Elvis Egle un Kristaps Pobuss, 
bet ar valsi un ča-ča-ča, dejotāju pāris Este-
re Andreca un Emīls Provejs.  Apsveikumu 
citiem kolektīviem bija sagatavojuši Viesatu 
pašdarbnieki,  līnijdeju grupas “Vēlziedes” 
un “Vīgriezes”.  

Pašdarbnieku balle ir tradīcija, kas ir 
atjaunota un turpināsies arī nākošajā gadā, 
kad Jaunpils novada pašdarbnieki pulcēsies 
Viesatu kultūras namā. 

Liels paldies visiem kolektīvu vadītā-
jiem, kuri paši ieradās un organizēja savu 
kolektīvu piedalīšanos pašdarbnieku ballē 
„Nominācijas 2014”. Šis pasākums tika or-
ganizēts vienīgi Jums, lai citus priecēdami, 
Jūs varētu arī paši atpūsties.

Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine, Silva Nordena

Foto: I. Krūtaine

Vakara vadītājas Maiga Vistiņa un Erna Štauka

Māris Neilands, Jānis Liepiņš, Valija Baumgarte, Žanna Kļava, Sandra Šteina, Silva 
Nordena, Agita Rulle, Dace Pobusa, Vikija Platace, Pēteris Baranovskis, Ligita Gintere, 
Kristīne Liepiņa, Elga Valaine

Estere Andreca un Emīls Provejs
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Dievs katram mums ir sagatavojis 
taku, pa kuru jāiet. Tev tikai jāprot 
izlasīt zīmes, kuras viņš ir atstājis. 
  /Gijs de Mopasāns/ 

Jaunpils novada Dome 
sveic jaunlaulātos:

Alfonu Jaskuli un Annu Hanbergu 

Reiz pienāk diena, nelūgta un skarba, 
Kad dziļi, dziļi daudziem sirdis sāp.
  (O. Skuja)

JAUNPILS NOVADA DOME IZSAKA LĪDZJŪTĪBU TUVINIEKIEM, MŪŽĪBĀ PAVADOT

Mirdzu Lapiņu, Ivaru Džeriņu, Dzidru Ļūļu, Āriju Volkovu, Martu Neilandi, Lieni Smilgu.

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS

Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, 

t. 63180960, 20204694,

 e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv. 

Maketēts un iespiests: 

SIA tipogrā�ja “UNIVERSUMS A”. 

Metiens 950 eks.

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,

Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!

 /K. Apškrūma/

Sveicam vecākus ar 
bērniņu 

Gvido Arbidāna, Maijas Silas,
 Esteres Karpovas, Kimas Ozoliņas

Marikas un Evas Miķelsones 
piedzimšanu!

/K. Apškrūma/

Sveicam vecākus ar 

Tas, ko mēs saņemam, nodrošina 
mūsu eksistenci. Tas, ko mēs 
atdodam, veido mūsu dzīvi.   
  /V.Čērčils/

Jaunpils novada Dome 
nozīmīgās jubilejās sveic 

marta gaviļniekus:

Dulmani Skaidrīti, Lagzdiņu Arni, 
Meieru Uģi, Porošinu Igoru, 

Lauriņu Liju, Štosi Anitu,
Butkeviču Nadeždu, 

Rozēnu Džemsu, 
Ahmadejevu Rašitu, 

Ariko Nadeždu,
Beķi Nikolaju, Bērziņu Mirdzu, 

Bierandi Mirdzu, Lielpinku Spodru, 
Lūsi Eleonoru, 

Mucenieci Proskoviju, Rutku Ritu

LĪDZJŪTĪBAS

Māt, tu esi tikai viena
Un tomēr katram viena
Pie kuras kā saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, zaļām skujām birstot,
Uz mūžu atdot zemes klēpim.

Izsaku līdzjūtību Jānim Krūmiņam 
ar ģimeni sirmo māmulīti 

kapu kalniņā aizvadot.
 Mārīte Ķergalve 

Vismīļākais ir mātes vārds,
Kas atdus zemes klēpī vēsā.

  (I. Lasmanis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģei 
Initai Lapiņai un deputātam 

Jānim Krūmiņam, māmuliņas zaudējot

Jaunpils novada Domes kolektīvs 

Man māsiņa aizmiguse
Baltā smilšu kalniņā,
Klēpī balta vilnānīte,
Rokā puķu vainadziņš.

  /L.t.dz./

Pensionāru biedrība “Jaunpils” izsaka 
dziļu līdzjūtību mūsu biedrei 

Ritai Muceniecei māsu 
Irmu Poni zaudējot.

Saņem, labā zemes māte, 
Vienu sirmu māmulīti, 
Apsedz viņu silti, silti 
Savām smilšu villainēm.

Izsakām līdzjūtību Andrejam, māti pē-
dējā gaitā pavadot.

Levestes tuvākie kaimiņi

Šīs atmiņas ir saules gabaliņi, 
kas visam mūžam nerimst gaismu dot.

  (J. Silazars)

Skumjā brīdī domās esam ar Balvas Ber-
ķes un Martas Neilandes tuviniekiem.

Jaunpils vidusskolas kolektīvs

PATEICĪBA
Izsaku vislielāko paldies visiem Jaunpils 

labajiem ļaudīm, kas tumsā un aukstumā 4 
stundas meklēja un atrada manu nomal-
dījušos vīru. Paldies deputātei Velgai Pav-
lovskai un policistam Mārtiņam Knopam 
par operatīvo rīcību. Ingai un Andrim ar 
jauniešiem un viņu vecākiem, manām kai-
miņienēm –Rasmai, Ainai, Almai, Elgai 
un Arvim Nikolajeva kungam un visiem, 
kurus nenosaucu. Kā arī paldies feldšerītei 
Inesei Cinei par mūsu ārstēšanu pēc noti-
kuma.

Sieva: Ņina Bondare
Pateicībai par atsaucību un nesavtīgu palīdzību 

pievienojas arī Jaunpils pašvaldības policija.

SLUDINĀJUMS

Pārdod 3 istabu dzīvokli Levestē ar visām 
ērtībām. Tel. 27027141

SEMINĀRS

Lauku atbalsta dienesta aktuālā informācija
20. martā
11:00 – Jaunpils reģionālā attīstības centrā 
„Rats”
Latvijas Lauku Attīstības programma 
2014-2020. gadam aktualitātes.
Jaunumi par platību maksājumiem un 
Valsts subsīdijām.
Informācija:
Tel. 28395266 Vita Petrova - Lauku attīstī-
bas konsultante
Tel. 28381255 Sarma Rotberga – Lauku at-
tīstības konsultante


