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Ar gladiolu pušķiem, kas nereti garākas pat par pašiem sākum-
skolas skolēniem, koši violeto un rozā asteru klēpjiem, kuru krāsu 
lāsītes rotaļīgi atspīd skolēnu acīs, tika aizvadīta Zinību diena. 

Šogad mācību gaitas Jaunpils vidusskolā uzsāk 321 skolēns. 
Pirmsskolā 74,(pērn 75) sākumskolā 96 (pērn 91), pamatskolā 123 
(pērn 117), vidusskolā 28 (pērn 29). Pedagogu skaits -40, skolas 
darbinieki 11. 

Skolēnu skaits no kaimiņu novadiem-56. (Auces novads-1,Dobeles 
novads-22, Tukuma novads -32)

Jaunumi
Skolā sāk strādāt ķīmijas skolotāja Antoņina Japina, speciālais 

pedagogs Viktorija Krīgerte un teātra pulciņa vadītāja Gunita Frei-
mane.

1.klases audzinātāja Ineta Skricka ar saviem jaunajiem pirmklasniekiem 
01.09.2017.

Aizsākam jaunu tradīciju, talantīgie Jaunpils vidusskolas absolventi 
viesojas ciemos 1.septembrī, šogad Elvis Egle.01.09.2017

Jauno skolotāju Viktoriju Krīgerti sveic direktors J. Liepiņš, 
priekšsēdētāja L. Gintere, izpilddirektors P.Baranovskis 01.09.2017.

Un, protams, atbalsts ikvienai ģimenei-brīvpusdienas visiem 
Jaunpils vidusskolas audzēkņiem, kā arī 5.un6. gadīgo bērnu gru-
piņām. Lai labi garšo!

Kā ikgadu, arī 2017./2018. mācību gadā 
Jaunpils vidusskola piedāvā plašu interešu 

izglītības nodarbību piedāvājumu-
nāc un piedalies!

• Skatuves runas pulciņš, vadītāja Tamāra Juzupa 
• 1.-2. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa 
• 3.-5. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa 
• 6.-9. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa 
• Aerobikas pulciņš 1.-12.klasei, vadītāja Irēna Martuzāne 
• 1.-4. klašu koris, vadītāja Mārīte Kabaka 
• 5.-9. klašu koris, vadītāja Mārīte Kabaka 
• Autoekspluatācija 10.-12.klasei, vadītājs Jānis Meiris 
• Pulciņš ”Čaklās rokas”, vadītāja Aurika Bogataja 
• Koriģējošā vingrošanas, vadītājs Andris Fridrihsons
• Žurnālistikas pulciņš 5.-12.klasei, vadītāja Gundega Ķirsone 
• Jauniešu pašizaugsmes programma “Award” 7.-12.klasei, vadītā-
ja Anita Marčinkus 
• Mazpulki, vadītāja Līga Bierande
• Teātra pulciņš 5.-12.klasei, vadītāja Gunita Freimane
• Jaunsargi, vadītājs Andris Pērkons
• Basketbols, treneri A.Zaremba, A.Plezers, A.Fridrihsons
• Futbols, treneris Kristaps Rozenvalds
• Pētnieki 6.-12.klasei, vadītāja Andra Bīlava
• Zīmēšanas pulciņš, vadītāja Ilze Dakša
• Datorzinību pulciņš 2.-12.klasei, vadītāja Ilze Inkina
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• Keramikas nodarbības Jaunpils Amatu 
mājā, vadītāja Velga Melne
• Šūšanas un modelēšanas nodarbības 
Jaunpils Amatu mājā, vadītāja Velga Pav-

lovska
Arī šogad Jaunpils vidusskola aktīvi dar-

bosies programmas Erasmus+ skolu stra-
tēģiskās partnerības projektā, kā arī citos 
vietējos un starptautiskos projektos. 

Veiksmi, izdošanos un spilgtiem pārstei-

gumiem bagātu jauno mācību gadu vēlot 
visai skolas saimei,

Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma 

nodaļas vadītāja

Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm 
jūlijā un augustā

Domes sēdes lēmumi

Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Jūlijs tradicionāli ir darbinieku atvaļi-

nājumu mēnesis, tāpēc darbi rit pakārtoti 
aizstājot vienam otru. 

2. Labiekārtošanas darbi turpinās- pļau-
jam zāli visur, arī ūdenskrātuvēs. Tika veik-
ti koku sakopšanas darbi. Ir uzliktas jaunās 
norāžu zīmes visā Jaunpils centrā. 

3. Turpinām grants ceļu greiderēšanu un 
velēnu nostumšanu gar ceļa malām uz lau-
kiem. 

4. SIA “Strabag” ir veikusi virsmas apstrā-
di ar bituma emulsiju un drupināto mate-
riālu. Šogad darbi tika veikti centra ielās, 
kur ir lielākā gājēju un auto plūsma, kā arī 

uz govju kompleksu “Raibaļas”. Nākamajā 
sezonā iespēju robežās darbus turpināsim 
uz atlikušajām ielām un asfalta seguma ce-
ļiem. 

5. Esam iepirkuši interaktīvo stendu mu-
zejam. 

6. Ir notikušas izsoles un atsavināts īpa-
šums ar nosaukumu Jurģu ambulance, kā 
arī kustamā īpašuma automašīnas Škoda 
Octavia. 

7. Aktīvi darbojāmies organizējot dažā-
dus pasākumus: Latvijas mazpulku nomet-
ne, dažādi sporta un jauniešu pasākumi, 
dziedošo jauniešu nometne, kā arī ikgadē-
jie viduslaiku svētki. Viduslaiku svētku ie-

Apstiprināts lēmums Par līdzfinansēju-
ma piešķiršanu Jaunpils evaņģēliski luteris-
kajai draudzei” 7500 euro apmērā.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils Brīv-
prātīgo ugunsdzēsēju biedrības atskaiti un 

deleģējuma līguma pagarināšanu”. 
Apstiprināts lēmums “Par 2017./2018.

gada apkures sezonas tarifu izskatīšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par Saistošajiem 

noteikumiem Nr.8/2017 “ Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegša-
nas un lietošanas kārtība Jaunpils novadā”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils vēlē-
šanu komisijas ievēlēšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par materiālu sa-

Ievērībai, aicinām pieteikt kandidātus 
Jaunpils novada Domes apbalvojumam

Sakarā ar Latvijas Republikas 99 gadadie-
nu, saskaņā ar Nolikumu Nr. 6 „Par Jaunpils 
novada domes apbalvojumiem” (publicēts 
2014. gada septembra laikrakstā „Jaunpils 
Vēstis”- pieejams mājas  lapā www.jaunpils.
lv), Jaunpils novada dome lūdz līdz š.g. 16. 
oktobrim iesniegt pieteikumus apbalvoju-
mu piešķiršanai.

Pretendentus apbalvojumam   izvir-
za Domes priekšsēdētāja, izpilddirektors, 
Pašvaldības domes deputāti, Pašvaldības  
komitejas, pašvaldības iestāžu vadītāji,  ju-
ridiskās personas, biedrības,  kuru juridis-
kā vai pastāvīgās darbības vietas adrese ir 
Jaunpils novads, kā arī fizisku personu gru-
pa (ne mazāk kā 10 (desmit) pašvaldības 
teritorijā deklarētās personas).

Pieteikumā par apbalvojuma piešķirša-
nu jānorāda šāda informācija:

   1. ja tiek izvirzīta:  

-  fiziska  persona:  vārds, uzvārds, darba-
vieta un ieņemamais amats vai citas ziņas, 
kas  identificē šo personu;

-  ģimene:  ģimenes locekļu vārds, uz-
vārds, adrese ;

- juridiska  persona:  nosaukums, adrese,  
vadītāja vārds un uzvārds;

-  kolektīvs vai  biedrība:  nosaukums, va-
dītāja vārds un uzvārds;

2.  apraksts - motivēts pamatojums ap-
balvošanai;

3.  informācija par kandidāta  pieteicēju 
(pieteicējiem).

Apbalvojumus piešķir par :
- par augstiem  un ilggadīgiem sasniegu-

miem  un ieguldījumiem kultūrā, izglītībā, 
sportā, veselības aizsardzībā, labdarībā,  
sociālajā, sabiedriskajā  un   saimnieciskajā  
darbā u.tml.; 

- par pozitīva novada tēla veidošanu un 
novada  vārda popularizēšanu valsts un 

starptautiskā mērogā;
- par nozīmīgu finansiālu un praktisku  

atbalstu novada attīstībā un sabiedriskajā 
dzīvē;

- par  varonīgu rīcību  ekstremālās  situā-
cijās, glābjot līdzpilsoņu dzīvības vai lielas 
materiālās vērtības.

- par sasniegumiem attiecīgajā  nozarē
- par priekšzīmīgu un  profesionālu ama-

ta pienākumu veikšanu; 
- par  aktivitāti sabiedriskajā dzīvē.

Pieteikumus iesniedz Domē sekretārei 
vai sūta pa pastu  Jaunpils novada Domei, 
„Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils pagasts 
Jaunpils novads vai uz e-pastu pasvaldiba@
jaunpils.lv (parakstītu ar elektronisko pa-
rakstu) līdz tekošā gada 15. oktobrim.  

Par attiecīgo apbalvojuma veidu  lemj 
dome, pamatojoties uz pieteikumiem un  
Nolikumu Nr. 6 „Par Jaunpils novada do-
mes apbalvojumiem”

tvaros uzņēmām viesus no Čehijas pilsētas 
Novohradas (Jaunpils). Jāatzīmē, ka orga-
nizēt un uzņemt mēs protam, par ko liecina 
ciemiņu atsauksmes, tāpēc paldies visiem 
kas šajās visās norisēs piedalījās.

8. Skola ir gatava jaunajai sezonai. 
9. Ir saskaņoti jauni sabiedriskā transpor-

ta maršruti no Tukuma un no Jaunpils uz 
Viesatām, kā rezultātā arī izmainīti skolēnu 
vešanas maršruti, kurus veic pašvaldība.

10. Esam saņēmuši projektu dokumen-
tāciju par skolas stadiona pārbūvi, grants 
ceļu pārbūvi, pils muzeja krāsns restaurā-
ciju. Tagad gatavojam iepirkumus šo darbu 
veicējiem. 
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gādi Likteņdārza Lielajam kalnam”. Jaun-
pils novada dome Likteņdārza Lielajam 
kalnam sagādās divas kravas.

Apstiprināts lēmums “Par detālplāno-
juma nekustamā īpašumā “Ābeļdārzs”, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads kadastra 
Nr.90560080130 apstiprināšanu”.

Apstiprināts lēmums par mācību maksas 
kompensēšanu Jaunpils novada domes dar-
biniekam Jānim Siliņam.

Apstiprināts lēmums par līdzdalību pro-
jektā “Simtgades bērni”. Jaunpils novada 
dome iegādāsies 30 dāvanu komplektus 
315.50 euro apmērā, 2018.gadā dzimuša-
jiem bērniem. 

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma “Aizkalnu lauks”, Jaunpils pagastā, 
Jaunpils novadā otrās izsoles atzīšanu par 
nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma “Jurģu ambulance”, Jaunpils pa-
gastā, Jaunpils novadā otrās izsoles rezul-
tātu apstiprināšanu”. Nekustamais īpašums 
pārdots par 6 900 euro.

Apstiprināts lēmums nekustamā īpašu-

ma “Jurģu ambulance” atsavināšanas sum-
mas atmaksas sadali.

Apstiprināts lēmums “Par kustamās 
mantas automašīnas Škoda Octavia izsoles 
rezultātu apstiprināšanu”. Automašīna Ško-
da Octavia pārdota par 1500 euro.

Apstiprināts lēmums “Par Tukums, Kan-
davas, Engures un Jaunpils novadu apvie-
notās pašvaldības civilās aizsardzības ko-
misijas nolikumu”

Apstiprināts lēmums “Par līdzfinansēju-
ma biedrības “Dzīpars” projektam “Darbs 
dara darītāju”. Līdzfinansējums piešķirts 
248 euro apmērā no budžeta līdzekļu atli-
kuma.

Apstiprināts lēmums “Par degvielas nor-
mu noteikšanu pašvaldības autotranspor-
tam”.

Apstiprināts lēmums “Par ēkas “Jaunpils 
Dzirnavas” konservāciju”.

Apstiprināts lēmums “ Par Saistošo no-
teikumu Nr.4/2017 “Kārtība kādā sakārto-
jamas, konservējamas vai nojaucamas vidi 
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku ap-
draudošas būves” galīgā redakcija”

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma “Kraujas” sadalīšanu un adreses 
labošanu”.

Apstiprināts lēmums “Par izmaiņām 
Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā”.

Apstiprināts lēmums “Par platības un ad-
reses precizēšanu īpašumam “Māja Drav-
nieki”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma “Virši” sadalīšanu”

Apstiprināts lēmums “Par zemes lietoša-
nas mērķu nomainīšanu zemes vienībām, 
adrešu likvidēšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nosaukuma, 
adreses un lietošanas mērķa nomaiņu īpa-
šumam”

Apstiprināti Saistošie noteikumi 
Nr.9/2017 “Par grozījumiem Saistošajos 
noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada paš-
valdības budžetu 2017.gadam””.

Apstiprināts lēmums par līdzfinansē-
juma piešķiršanu biedrības Jaunpils RAC 
“RATS” projektam “Lauku viensēta-Latvi-
jas dabas vērtību goda vietā”. 

LATVIJAS REPUBLIKA
Jaunpils novada dome

 Reģ. Nr. 90000051932
 „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, 

tālr./fakss 63107068, mob.tālr.29146415, e-pasts:pasvaldiba@jaunpils.lv

APSTIPRINĀTS
Jaunpils novada domes sēdē Nr.8

Lēmums Nr.105
2017.gada 31.augustā

Tukuma, Kandavas, Engures, Jaunpils novadu
 apvienotās pašvaldības civilās aizsardzības komisi-

jas nolikums

Izdots saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma 9.panta ceturto daļu, likuma „Par 
pašvaldībā” 15.panta pirmās daļas 18.punktu un MK 22.09.2009. noteikumiem 

Nr.1072 ”Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisi-
jas darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību”

I. Vispārīgie jautājumi
1. Tukuma, Kandavas, Engures, Jaunpils novadu apvienotā paš-

valdības civilās aizsardzības komisija (turpmāk – komisija) ir ko-
ordinējoša un konsultatīva institūcija.

2. Komisijas darbības mērķis ir koordinēt civilās aizsardzības pa-
sākumus katastrofu un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās 
aizsardzības jautājumu risināšanu.

II. Komisijas uzdevumi un tiesības
3. Komisijai ir šādi uzdevumi: 

3.1. analizēt informāciju par situāciju katastrofas apdraudētajā 
teritorijā, par cilvēkiem, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, 
reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanu, 
kā arī izvērtēt apdraudējuma iespējamo attīstību; 

3.2. koordinēt papildu resursu piesaisti katastrofu pārvaldīšanā, 
kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju palīdzības saņemšanu; 

3.3. koordinēt evakuācijas pasākumus, iedzīvotāju izvietošanu, 
ēdināšanu, medicīniskās palīdzības sniegšanu, apgādi pagaidu dzī-
vesvietās, kā arī cita veida palīdzības sniegšanu katastrofās cietu-
šajiem; 

3.4. organizēt preses konferences plašsaziņas līdzekļu un elek-
tronisko sabiedrības saziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai informētu 
sabiedrību par katastrofu draudiem, notikušām katastrofām un 
veiktajiem pasākumiem to seku likvidēšanā;

3.5. pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasāku-
mus un, ja nepieciešams, sniegt attiecīgajām institūcijām ieteiku-
mus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus 
valsts materiālo rezervju pilnveidošanai; 

3.6. izskatīt pašvaldības (pašvaldību) civilās aizsardzības plānu 
un sniegt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attiecīgajai 
struktūrvienībai priekšlikumus tā precizēšanai; 

3.7. piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsar-
dzības mācībās; 

3.8. izskatīt citus ar attiecīgās pašvaldības (pašvaldību) drošību 
saistītos civilās aizsardzības jautājumus.

4. Komisijai ir šādas tiesības: 
4.1. uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību un citu insti-

tūciju amatpersonas un speciālistus; 
4.2. izveidot ekspertu grupas darbam katastrofas vietā; 
4.3. vērsties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ar iero-

sinājumu iesaistīt valsts materiālo rezervju resursus; 
4.4. ierosināt komisijas priekšsēdētājam vērsties Krīzes vadības 

padomē, ja pašvaldības (pašvaldību) rīcībā esošie resursi ir nepie-
tiekami reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu 
veikšanai; 
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4.5. ierosināt ārkārtējas situācijas izsludināšanu, kā arī ar to sais-
tītu ierobežojumu ieviešanu pašvaldības (pašvaldību) teritorijā; 

4.6. pieprasīt un bez maksas saņemt no iestādēm un komersan-
tiem uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju; 

4.7. pieprasīt Nacionālo bruņoto spēku vienību iesaistīšanu nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

III. Komisijas struktūra
5. Komisija ar lēmumu nosaka komisijas locekļu uzdevumus un 

komisijas locekļu apziņošanas kārtību.
6. Komisijas sekretāru ieceļ komisijas priekšsēdētājs no pašval-

dības darbinieku vidus. Komisijas sekretārs nav komisijas loceklis.
7. Ņemot vērā iespējamos apdraudējumus pašvaldības (pašval-

dību) teritorijā, komisijas sastāvā var iekļaut pārstāvjus no: 
7.1. Tukuma novada domes;
7.2. Kandavas novada domes;
7.3. Engures novada domes ;
7.4. Jaunpils novada domes; 
7.5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģio-

na brigādes Tukuma daļas; 
7.6. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecir-

kņa; 
7.7. Tukuma pašvaldības policijas;
7.8. Zemessardzes 51.kājnieku bataljona; 
7.9. Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības; 
7.10. AS „LATVENERGO” DET Tukuma elektrisko tīklu rajona;
7.11. AS „Latvijas dzelzceļš”;
7.12. SIA”LATTELECOM”;
7.13. SIA ”Latvijas propāna gāze”;
7.14. Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 

Piesārņojuma kontroles daļas Tukuma sektora;
7.16. Pārtikas un veterinārā dienesta Rietumpierīgas pārvaldes;
7.17. SIA „Tukuma slimnīca” u.c.

IV. Komisijas darba organizācija
8. Komisijas sēdes rīko, ja notikusi katastrofa vai pastāv tās drau-

di, kā arī citu jautājumu risināšanai civilās aizsardzības jomā.
9. Lēmumu par komisijas sasaukšanu pieņem komisijas priekš-

sēdētājs pēc savas iniciatīvas vai komisijas locekļa ierosinājuma. 
Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā visas komisijas priekš-
sēdētāja funkcijas pārņem komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

10. Komisijas priekšsēdētājs nosaka sēdes darba kārtību un ie-
saista komisijas darbā komisijas locekļus. Komisijā izskatāmos 
jautājumus komisijas priekšsēdētājam (komisijas priekšsēdētāja 
prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietniekam) var raks-
tiski iesniegt jebkurš komisijas loceklis.

11. Komisijas sēdes vada un komisijas sēdes protokolus paraksta 
komisijas priekšsēdētājs. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās 
ne mazāk kā puse komisijas locekļu.

12. Komisijas sēdes ir atklātas. Komisija lēmumus pieņem ar 
vienkāršu balsu vairākumu. Katram komisijas loceklim ir viena 
balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekš-
sēdētāja (komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – komisijas 
priekšsēdētāja vietnieka) balss. Pieaicinātajām amatpersonām un 
speciālistiem ir padomdevēja tiesības.

13. Komisijas sekretārs ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes (ja 
notikusi katastrofa – nekavējoties) paziņo komisijas locekļiem par 
sēdes norises vietu un laiku, kā arī nosūta komisijas locekļiem sē-
des darba kārtību.

14. Komisijas priekšsēdētājs informē komisiju par pieņemto lē-
mumu izpildi.

15. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. Komisijas 
sekretārs piecu darbdienu laikā nosūta komisijas locekļiem sēdes 
vadītāja parakstītā protokola kopiju.

16. Komisijas priekšsēdētājs nosaka komisijas sēžu norises vietu 
un komisijas uzdevumu izpildei katastrofu pārvaldīšanā izmanto-
jamās telpas.

LATVIJAS REPUBLIKA
Jaunpils novada dome
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2017
APSTIPRINĀTI

ar Jaunpils novada domes
2017.gada 31.augusta. sēdes lēmumu Nr.109

(protokols Nr.8)

„Par Kārtību, kādā sakārtojamas, konservējamas vai 
nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvē-

ku drošību apdraudošas būves”

Jaunpils novada Jaunpils pagastā
2017. gada 31.augustā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 5.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jaunpils novada paš-

valdības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā klasifi-
cējamas, sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas vidi degra-
dējošas būves, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir pašvaldības administratīvajā 
teritorijā nodrošināt vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi, kas ne-
apdraud pašvaldības iedzīvotāju drošību, kā arī nosaka būves īpaš-
nieka, valdītāja vai lietotāja pienākumu uzturēt būves atbilstoši 
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
3.1. būvei piekritīga zeme ciemos  – zemes platība, kas noteik-

ta Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 27. un 28. punktā 
noteiktajā kārtībā.

3.2. būvei piekritīga zeme ārpus ciemiem – zemes platība, sa-
skaņā ar robežplāna situāciju vai atbilstoši Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajai platībai - zem 
ēkām. Ja informācija nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts ka-
dastra informācijas sistēmā, tad piemēro piekritīgo zemes platību 
- 1 ha. 

3.3. būvlieta – dokumentu kopums, kas atspoguļo īpašuma pie-
derību, būves tehnisko un vizuālo stāvokli, kā arī apliecina veiktās 
darbības saistībā ar būves sakārtošanu; 

3.4. būves sakārtošana – pasākumu kopums, kas nepieciešams, 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

lai novērstu būves radīto sabiedriskās drošības apdraudējumu vai 
vides degradēšanu;

3.5. nepabeigtās būvniecības objekts – jaunbūve, pārbūvēta vai 
atjaunota būve, kuras būvniecības procesa laikā ir pārtraukta ie-
sāktās būvniecības ieceres realizācija un nav veikti nepieciešamie 
pasākumi tās uzturēšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.6. pilnīgi sagruvusi būve – būve, kas cietusi stihiskas nelaimes 
vai avārijas rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.), īpašnieka, 
valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai 
pilnīgi sagrautas nesošās vai norobežojošās konstrukcijas, tā nav 
izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;

 3.7. cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, kurai trūkst no-
sedzošu konstrukciju vai ir atklātas ailes, kura nav nodrošināta pret 
nepiederošu personu iekļūšanu tajā vai tajā ir nedrošas konstruk-
cijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādejādi radot apdrau-
dējumu cilvēku dzīvībai un/vai veselībai vai blakus esošai apbūvei.

3.8. vidi degradējoša būve – daļēji sagruvusi būve, kas ir atjau-
nojama, t. sk. nepabeigtās būvniecības objekts, kā arī būve, kurai ir 
veikta pilnīga vai daļēja konservācija, tomēr nav novērsta ainavu 
bojājošā ietekme.

II. Būvju klasificēšana
4. Cilvēku drošību apdraudošās būves:
4.1.  A kategorija – būve ar augstu sabiedriskās drošības apdrau-

dējuma pakāpi – būves ar būtiski bojātām tās telpisko noturību 
nodrošinošām nesošajām vai norobežojošām konstrukcijām, to 
mezgliem vai detaļām, kuru telpiskās noturības zuduma rezultātā 
var notikt pilnīga vai daļēja būves pašsagrūšana vai radīts apdrau-
dējums būvei blakus esošajiem īpašumiem, transporta kustībai, 
trešo personu veselībai un dzīvībai; 

4.2.  B kategorija – būve, kas potenciāli rada sabiedriskās kārtī-
bas apdraudējumu – būves, kuru uzturēšanā netiek ievērotas nor-
matīvo aktu prasības, tajās brīvi var iekļūt nepiederošas personas, 
ēkās vai īpašuma teritorijā tiek uzkrāti dažāda veida atkritumi, ir 
apdraudēta sabiedriskā kārtība.

5. Vidi degradējošās būves:
5.1.  C kategorijas vidi degradējoša būve – daļēji sagruvusi būve, 

tajā skaitā nepabeigtās būvniecības objekts, kura tehniskais stā-
voklis nerada sabiedriskās drošības apdraudējumu, bet tam ir vidi 
degradējoša ietekme, kā arī būve, kurai ir veikta pilnīga vai daļēja 
konservācija un ir būtiska vidi degradējoša ietekme;

5.2.  D kategorijas vidi degradējoša būve – būve, kura tiek uz-
turēta, kopumā ievērojot normatīvo aktu prasības, ir veikta tās 
konservācija, kas nodrošina konstrukciju noturību ilgtermiņā, bet 
ilgstoši netiek veikta būves pilnīga atjaunošana vai ilgstoši ir pār-
traukta būvniecības ieceres realizācija, kas rada draudus, ka būves 
tehniskais stāvoklis pasliktināsies un būs nepieciešams organizēt 
papildu pasākumus tās konservācijai.

6. Pilnīgi sagruvušās būves - E kategorijas būves.
7. A, B, C, E kategorijas būves pašvaldības administratīvajā teri-

torijā ir nekustamā īpašuma nodokļa objekti likuma „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli” 3.panta 14.daļas izpratnē.

III. Būvju sakārtošanas, konservācijas vai nojaukšanas 
kārtība
8. Saistošo noteikumu 4. vai 5.punktā minēto būvju sakārtošanu 

vai nojaukšanu var ierosināt jebkura fiziska vai juridiska perso-
na vai šo personu grupa, iesniegumu iesniedzot Jaunpils novada 
Domē (turpmāk – Dome) vai Viesatu pagasta pārvaldē. 

9. Jaunpils novada Būvvalde pamatojoties uz saņemto iesniegu-
mu vai pēc savas iniciatīvās, apsekojot pašvaldības teritoriju nolū-

kā fiksēt vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdrau-
došas būves, veic šādas darbības:

9.1. pārbauda šo būvi (t. sk. piekritīgo zemes gabalu) un sagatavo 
par to atzinumu par būves pārbaudi (1.pielikums), kurā fiksē vidi 
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves (t. 
sk. piekritīgo zemes gabalu) pazīmes, klasificē to atbilstoši šo no-
teikumu II nodaļai;

9.2. iekārto atsevišķu būvlietu par šo būvi, kurā, tiek sagatavoti 
un glabāti šādi dokumenti:

9.2.1. īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti,
9.2.2. atzinumi par būves pārbaudi,
9.2.3. sarakste ar būves īpašnieku, viņa pilnvarnieku, būves val-

dītāju (brīdinājumi, paziņojumi par saņemšanu), būves īpašnieka, 
viņa pilnvarotās personas, būves valdītāja atbildes u.c.,

9.2.4.  sarakste ar citām institūcijām,
9.2.5. laikrakstos publicētā informācija par brīdinājumu izsnieg-

šanu,
9.2.6. sertificēta būvspeciālista slēdziens par būves tehnisko stā-

vokli,
9.2.7. būves sakārtošanas vai nojaukšanas darbu izmaksu tāmes,
9.2.8. būvvaldes lēmums par būves sakārtošanu vai nojaukšanu,
9.2.9. tiesas spriedumi, lēmumi un citi ar būvi saistīti dokumenti;
9.3. sagatavo atzinumu par būves pārbaudi, kurā norādīts pār-

baudāmās būves vispārējais vizuālais un tehniskais stāvoklis, 
priekšlikumi īpašniekam (valdītājam) būves savešanai pienācīgā 
kārtībā un citus materiālus (foto, video u.tml.), iesniedz izskatīša-
nai Jaunpils novada būvvaldē (turpmāk- būvvalde). 

10. Pamatojoties uz būvinspektora atzinumu par būves pārbau-
di, Būvvalde pieņem lēmumu par būves sakārtošanas, konservā-
cijas vai nojaukšanas pasākumiem un nosaka termiņu to izpildei.

11. Ja Būvvalde nolemj par būves konservāciju vai nojaukšanu, 
tad Būvvaldes lēmums skatāms Domes sēdē, kur Dome pieņem 
gala lēmumu.

12. Ja būvvalde ir konstatējusi, ka būves īpašnieks (valdītājs) 
būvvaldes lēmumā norādītos darbus būves sakārtošanā noteiktajā 
laikā nav veicis, pamatojoties uz būvlietā esošiem dokumentiem, 
būvvalde sagatavo un nosūta rakstisku brīdinājumu (2.pielikums) 
ar prasību noteiktā termiņā sakārtot konkrēto būvi. 

13. Beidzoties brīdinājumā noteiktajam termiņam, būvinspek-
tors veic atkārtotu būves pārbaudi un sagatavo būvvaldei atzinumu 
par būves stāvokli atkārtotas pārbaudes brīdī, sniedzot priekšliku-
mu par būves klasificēšanu atbilstoši šo noteikumu II nodaļai.

14. Būvvalde pēc saistošo noteikumu 13.punktā minētās atkār-
totās pārbaudes rezultātu izvērtēšanas, ja būve nav sakārtota (vai 
nojaukta) atbilstoši brīdinājumā minētajām prasībām, pieņem lē-
mumu par konkrētās būves klasifikāciju kā vidi degradējošu, sa-
gruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi.

15. Pēc Saistošo noteikumu 14.punktā minētā lēmuma stāšanās 
spēkā, būvvalde lēmumu iesniedz Jaunpils novada pašvaldībai ne-
kustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai atbilstoši likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 14.daļai. Būvvaldes lēmums 
par būves klasifikāciju nodokļu administrēšanas vajadzībām ir ad-
ministratīvs akts Administratīvā procesa likuma izpratnē. 

16. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvvaldes lēmuma stāšanās 
spēkā A un B kategorijas būve joprojām nav sakārtota (vai nojauk-
ta), būvinspektors apseko šo būvi un būvvaldē iesniedz atzinumu, 
kurā norāda priekšlikumus par būves sakārtošanu un kādi drošī-
bas un citi pasākumi veicami, lai tā neapdraudētu garāmgājējus, 
būvju lietotājus, īrniekus, kaimiņus vai nebojātu ainavu. 

17. Pamatojoties uz saistošo noteikumu 16.punktā minēto atzi-
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Nav ceļa? Ceļa servitūti – kas tie tādi
nodibina: 1) ar likumu; 2)ar tiesas spriedu-
mu; 3) ar līgumu vai testamentu. Servitūta 
tiesība kļūst pat lietu tiesību no brīža, kad 
tā ir nostiprināta zemesgrāmatā. “ Ceļa ser-
vitūts ir reālservitūts, jo nodibināts nevis 
kādai personai, bet konkrētam īpašumam 
par labu” (CL 1156 pants).

Likuma “Par autoceļiem” 6.1 pantā no-
teikts : “Ja kāda īpašnieka zemes gabalu, 
kuru viņš ieguvis sakarā ar īpašuma tiesību 
atjaunošanu vai zemes privatizāciju, pie-
vedceļš nesavieno ar valsts vai pašvaldības 
ceļu, šādam īpašniekam ir servitūta tiesības 
lietot braukšanai citos zemes gabalos eso-
šos ceļus vai ierīkot tos no jauna.” Šādi (un 
arī citas izcelsmes) strīdi par ceļa servitū-
ta nodibināšanu ir risināmi tiesas ceļā, un 
tiesas sprieduma izpildei kalpojošā nekus-
tamā īpašuma īpašnieka piekrišana nav ne-
pieciešama (Zemesgrāmatu likuma 61.p., 
CL 1479.p.). Ceļa servitūta nodibināšana 
ar tiesas spriedumu, lielākoties, protams, 
ir saistīta ar abu iesaistīto pušu attiecību 
saasināšanos, tādēļ, pirms vērsties tiesā, 
tomēr vajadzētu domstarpības mēģināt 
atrisināt uz vietas un sarunu ceļā atrodot 
kompromisa variantu. 

Ja nu tomēr izdodas vienoties par ceļa 
servitūta nodibināšanu un līgums ir sastā-
dīts, pēc līguma parakstīšanas kalpojošā un 
valdošā īpašuma īpašniekiem pie notāra ir 
jāparaksta nostiprinājuma lūgumi par ser-
vitūta korroborāciju. Noslēgts līgums pats 

par sevi servitūta tiesību nerada (CL 1235.
pants), tas ir tikai viens no priekšnoteiku-
miem servitūta nodibināšanai. Ja puses no-
slēdz līgumu par servitūta nodibināšanu, 
bet pēc tam kāda no pusēm atsakās to no-
stiprināt zemesgrāmatā, otra puse var celt 
prasību tiesā atbilstoši CL 1235.pantam un 
– braucamā ceļa servitūtu var nodibināt uz 
vēl neesošu ceļu (CL 1233.p.), kas jāiekārto 
servitūta izlietotājam. Taču vienlaikus atgā-
dina – nav nepieciešams nodibināt ceļa ser-
vitūtu (un neviena tiesa nepieņems atbal-
stošu spriedumu), ja pastāv iespēja valdo-
šajā īpašumā iebraukt pa citu ceļu, kaut arī 
tādēļ nāksies mērot pāris liekus kilometrus.

Katram, kam pieder servitūta tiesība, jā-
izlieto tā taisnprātīgi, iespējami saudzējot 
cita īpašuma tiesību. Kalpojošā īpašuma 
īpašnieks nedrīkst likt servitūta lietotājam 
nekādus šķēršļus. Ja īpašnieku domstarpī-
bas nav atrisināmas uz savstarpējas vieno-
šanās pamata, risinājums ir jāmeklē tiesā.

 Vēl jāvērš uzmanība, ka ceļa servitūta 
esamību ņem vērā apgrūtinātā zemesgaba-
la kadastrālās vērtības aprēķinā (MK 2006.
gada 18.aprīļa noteikumi Nr.305 “Kadas-
trālās vērtēšanas noteikumi” 83.2 punkts). 
Tāpēc par īpašumu, kas apgrūtināts ar ceļa 
servitūtu, nekustamā īpašuma nodoklis ir 
maksājams mazākā apmērā, jo nodokli ap-
rēķina no kadastrālās vērtības.

Zinta Mielava, 
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja

Pēdējā laikā arvien biežāk domē tiek ri-
sināti strīdi divu kaimiņu starpā par ceļa 
servitūtiem. Centīšos paskaidrot jēdziena 
būtību un likumus, kas to regulē.

Zemes reforma ir beigusies, likums „Par 
zemes lietošanu un zemes ierīcību” ir zau-
dējis spēku, līdz ar to pašvaldībai vairs nav 
tiesības ar domes lēmumu noteikt ceļa 
servitūtus privātos zemes īpašumos. To-
mēr īpašumi tiek sadalīti un pārdoti, ne 
vienmēr jaunie kaimiņi vēlas sadarboties. 
Ir gadījumi, kad zemes robežu plānos ceļa 
servitūti vienkārši aizmirsti iezīmēt. Aps-
tākļi var būt dažādi, un atšķirīgi ir arī veidi, 
kā cilvēki ar šo problēmu mēģina tikt galā. 
Parasti dodas uz pašvaldību lūgt palīdzību. 
Pati servitūta būtība ir uz konfliktu vedino-
ša: “Servitūts ir tāda tiesība uz svešu lietu, 
ar kuru īpašuma tiesība uz to ir lietošanas 
ziņā aprobežota kādai noteiktai personai 
vai noteiktam zemes gabalam par labu.” 
(Civillikuma (CL)1130.pants). Šis jēdziens 
un tā pamata regulējums noteikts Civilliku-
ma daļā “Lietu tiesības” – nodaļā “Servitū-
ti” (saistībā ar tieši ceļa lietošanas tiesībām 
īpaša uzmanība jāpievērš otrajai apakšno-
daļai “Reālservitūti”, kur atrodama arī īpaša 
sadaļa “Ceļa servitūts” (1156-1161.pants) 
un nākamajām apakšnodaļām par servitūta 
nodibināšanas un izbeigšanas kārtību. Īss 
kopsavilkums : Ceļa servitūts ir apgrūti-
nājums, kas uzlikts vienam īpašumam un 
kalpo par labu citam īpašumam. Servitūtus 

numu, tiek piemērots normatīvajos aktos paredzētais administratī-
vais sods, piespiedu nauda vai pieaicināts atbilstoši sertificēts būv-
speciālists, kurš sastāda tāmi un tajā norāda nepieciešamos būves 
sakārtošanas būvdarbu apjomus un izmaksas.

18. Pēc būvinspektora atzinuma par būvi un veicamo būvdarbu, 
saistītu ar būves sakārtošanu, izmaksu tāmes saņemšanas būvval-
de pieņem lēmumu par konkrētās būves sakārtošanu, konservāciju 
vai nojaukšanu uz šīs būves īpašnieka (valdītāja) rēķina, bet, ja ne-
pieciešams – arī lēmumu par veicamajiem drošības pasākumiem 
būvē.

19. Pēc saistošo noteikumu 18.punktā minētā būvvaldes lēmu-
ma pieņemšanas būvinspektors sagatavo jautājumu izskatīšanai 
Domes sēdē.

20. Dome pieņem lēmumu par būvdarbu iepirkuma procedūru, 
finansējuma avotiem, izpildes termiņu un pašvaldības līdzekļu at-
gūšanu no būves īpašnieka (valdītāja).

21. Būves sakārtošanas, konservācijas un nojaukšanas gadījumā 
būves īpašniekam vai būvdarbu veicējam būvdarbi jāveic normatī-
vajos aktos noteiktajā kārtībā, iepriekš saskaņojot būvvaldē.

22. Ja būve nepārvaramas varas ietekmē, kuru iepriekš nevarēja 
paredzēt un novērst, nonākusi tādā stāvoklī, ka, pamatojoties uz 
būvinspektora atzinumā sniegto informāciju, tā nekavējoties jāsa-
kārto, Dome steidzamā kārtā pieņem lēmumu par būves sakārto-
šanu bez iepriekšēja brīdinājuma nosūtīšanas tās īpašniekam (val-

dītājam). Turpmākās darbības, kas saistītas ar būves sakārtošanu, 
tiek veiktas atbilstoši saistošo noteikumu 17., 18. un 19.punktam.

23. Lai atceltu vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošas būves statusu, būvinspektors apseko būvi (t. sk. būvei 
piekritīgas zemes) un sagatavo atzinumu, kurā fiksē būves (t. sk. 
būvei piekritīgas zemes) sakārtošanas faktu.

24. Būvvalde izskata saistošo noteikumu 23.punktā minēto at-
zinumu un pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par vidi 
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves 
statusa atcelšanu.

25. Pēc Saistošo noteikumu 23.punktā minētā lēmuma stāšanās 
spēkā, būvvalde lēmumu iesniedz Domei nekustamā īpašuma no-
dokļa pārrēķinam atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

26. Būvvaldes un Domes lēmumi tiek nodoti vai nosūtīti būves 
īpašniekam (valdītājam) vai pilnvarotai personai Paziņošanas liku-
mā noteiktajā kārtībā.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
27. Būvvaldes lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradē-

jošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi var apstrīdēt 
Domē.

28. Domes lēmumu par būvvaldes lēmumu var pārsūdzēt Ad-
ministratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā 
kārtībā.
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Par nekustamā īpašuma “Aizkalna lauks” trešo izsoli

Vasarā kopā pulcējas novada 
audžuģimenes un aizbildņi

28. jūlijā Jaunpils novada Domes Sociā-
lais dienests uz tradicionālo kopābūšanu 
salidojumā aicināja Jaunpils novada audžu-
ģimenes un aizbildņus.

Šogad bērni izbaudīja ne tikai radošu 
darbošanos darbnīcās, bet arī īpašo pārstei-
gumu-vizināšanos ar īstiem rokeru moto-
cikliem, dažādus eksperimentus un milzu 

burbuļu šovu. Sirsnīgu paldies sakām mo-
tokluba “Shadovs” aktīvistiem un aktīvis-
tēm no Baložiem. 

Savukārt mammas relaksējās -iegūstot 
dienas make up Aijas Mizgas izpildījumā 
un relaksējošu masāžu Andra Fridrihsona 
rokās.

Paldies nama saimniekiem “7 Ballēs” 
Anetei, Kasparam un Reinim, kā arī Ievai 

Zāgmanei un brīvprātīgajiem palīgiem!
Pateicamies par atbalstu pasākuma orga-

nizēšanā A/S “Jaunpils Pienotava” un A/S 
Orkla Confectionery & Snacks Latvija. 

Novēlām ģimenēm izturību, labu veselī-
bu un priekpilnu ikdienu!

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļas vadītāja
Foto:B. Rasa

Eksperimenti “Graudiņu” pagalmā-interesanti ir visiem!

Burbuļšovs-gaisā virmo lieli prieki

Dienas grims Aijas Mizgas izpildījumā-būsim skaistas!

Rindas pie rokeriem -vizinājās gan lieli, gan mazi

Jaunpils novada dome pārdod atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekus-
tamo īpašumu „Aizkalna lauks”, Jaunpils 
pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 
0099, sastāvošu no viena zemes gabala ar 
kopējo platību 10,65 ha.

Izsole notiks 2017.gada 12.oktobrī plkst. 
10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģel-
niekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā. 

Objekta nosacītā cena EUR 120 000,00. 
Izsoles sākumcena EUR 74 400,00.

Izsoles dalības nodrošinājums 
EUR  7 440,00, dalības maksa EUR 150,00 
(privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām 
personām), izsoles solis – EUR 1000,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 
2017.gada 11.oktobrim plkst. 12.00 jāreģis-
trējas Jaunpils novada domes kancelejā. 

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pietei-

kuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaun-
pils novada domes, reģ. Nr.90000051932, 
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. 
LV22HABA0551020325777, Bankas kods 
HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma 
“Aizkalna lauks” trešās izsoles nodrošinā-
jums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtī-
bā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Ne-
kustamā īpašuma “Aizkalna lauks” trešās 



Jaunpils vēstis8. septembris 2017

www.jaunpils.lv

turpinājums no 7.lpp.

AKTUALITĀTES

Izsakām vislielāko pateicību visiem, kas atbalstīja Vislatvijas mazpulku nometni Jaunpilī:

AS “Jaunpils pienotava”, SIA “Jaunpils pils”, pa “Jaunpils” un iestādēm, AS “Kurzemes CMAS”, 
Viduslaiku sētai “Niedru lija”, sia “Joži”, Jaunpils vidusskolai, dāmu klubam “Vīgriezes”, Jutai Vasjatkinai, 

Dainai Mežraupai ar ģimeni, brīvprātīgajiem palīgiem, kolēģiem un draugiem. 
Jaunpils-Viesatu mazpulka vadītāja Līga Bierande

„PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS 
LATVIJAS SIMTGADEI” 

Izsludināta LEADER projektu konkursa 5.kārta

 Dāvana simtagdes bērniņiem

Moto: „Kopā nākotnes mežam!”
Latvijas pašvaldības Meža dienās 2017 

turpina tradīciju - padarīt Latviju krāšņāku 
ar koku stādījumiem un mazo koka arhi-
tektūras objektu izvietošanu parkos gatavo-

joties Latvijas simtgadei.
Jaunpilī projekta ietvaros Jaunpils parkā 

tika iestādīdas 5 Serbijas egles. Darbos pie-
dalījās Jaunpils novada domes darbinieki 
un Jaunpils vidusskolas skolēni.

izsoles dalības maksa”. 
Nomniekam ir pirmpirkuma tiesības.
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās 

vietā 2017.gada 2.oktobrī, laiku iepriekš 

saskaņojot ar izsoles komisijas locekli 
Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 
29209173.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils no-

vada domes kancelejā līdz 2017.gada 11.ok-
tobrim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašu-
mu veicama euro līdz 2017.gada 26.oktob-
rim.

Informējam, ka biedrība “Kandavas Part-
nerība” ir izsludinājusi LEADER projektu 
konkursa 5.kārtu šādās Rīcībās ar pieejamo 

ELFLA finansējumu                                               
1.Rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbības (iz-

ņemot tūrisma jomu) uzsākšanai un attīs-
tībai” – 22474,01 EUR;

2.Rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbībai tūris-
ma jomā” – 22817,79 EUR;

3.Rīcība “Atbalsts publiskās infrastruktū-
ras uzlabošanai” – 22928,37 EUR;

4.Rīcība “Atbalsts dabas, vēstures un 

kultūras mantojuma objektu attīstībai” – 
8989,24 EUR.

Vairāk http://www.kandavaspartneriba.
lv/lv/open-news:460983

Ar cieņu,
Inta Haferberga

biedrības “Kandavas Partnerība”
valdes priekšsēdētāja

t.28390394

Jaunpils novada dome ir iesaistījusies 
biedrības “Nigestes amatniecības nams” 
projektā, kā rezultātā katram 2018. gadā 
dzimušajam bērnam tiks pasniegts īpašs 
dāvanu komplekts - 925 proves Sudraba 
vērdiņš, ar tikai šim projektam izstrādā-
tu dizainu, ozolkoka kastītē un pievienotu 
personisku vēstuli bērniņam un viņa ģime-

nei, tā godinot Latvijas simtgadi. 
Logo uz kastītes - dīgstoša zīle ar karo-

ga siluetu ozola lapās simbolizē dzīvības 
sākotni ar piederību zemei, kurā nākam 
pasaulē.

Biedrības vadītāja Inguna Roga-Saulīte: 
“Vai simtgades bērni ir jāizceļ? Ir jāizceļ 
katrs un ikviens. Kamēr uz šīs zemes dzī-

vos, domās, jutīs un runās latvietis, tikmēr 
mēs svinēsim svētkus, vairosim labo sevī 
un otrā, celsim savu zemi un valsti.”

Dāvanu komplekts tiks pasniegts 2018. 
gadā reģistrējot jaundzimušo Jaunpils no-
vada domes Dzimtsarakstu nodaļā.

Dzidra Krastiņa
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Elles kalnos skan…

Jaunpils novada dārzu svētki

Zinta Sergejenko ar saviem lolojumiem Ezermājā “Galiņos” Viesatās

No 22.08. - 23.08.17. Jaunpils novada El-
les kalna apskates objektā un tā apkārtnē 
norisinājās videi draudzīgs pasākums jau-
niešiem Radoši un Zaļi.

Pirmās dienas sākumā Jaunpils novada 

jaunieši piedalījās lekcijā par vides jautā-
jumiem. Jaunieši devās uz Elles kalna pusi, 
kur kopā tika savāktas gadu gadiem apsū-
nojošās zaļās pudeles. Pudeļu kalni tika at-
rasti pavisam nejauši, pateicoties sēņotājas 

Ievas Zāgmanes vērīgajām acīm! Jaunieši 
savāca pudeļu kalnus, nogādāja biedrībā 

“7 Balles”, kur tās kopīgiem spēkiem tika 
pārveidotas par vēja zvaniem. Rezultātā 

tapa 92 vēja zvani. Otrā die-
nā vēja zvani tika izvietoti 
Elles kalnu apkārtnē, kur pie 
mums paviesojās pārstāvis 
no AS “Latvijas valsts meži”. 
Pēc labi padarīta darba jau-
nieši uzrīkoja pikniku.

Pasākuma mērķis bija at-
tīrīt vietējo mežu no stikla 
taras un daļai no tās piešķirt 
otro dzīvi vēja zvanu izskatā 
un mūzikā! Apmeklējot Elles 
kalnu no šī brīža ir dzirda-
mas vēja zvanu skaņas-brauc 
un paklausies!

Lielu paldies sakām bied-
rībai “7 Balles”, Jaunpils no-
vada domei, Jaunpils pagasta 
bibliotēkai, kā arī AS “Latvi-
jas valsts meži”!

Pasākuma ideja tapusi 
programmas Erasmus+ K1 
projekta- Youth Partnership 
Initiative Empower Young 
People Short- term Training 
Course Jaunpils, Latvia- ie-
tvaros.

Lai skan tuvu un atskan 
tālu! 

Ilze Jansone-Peipiņa
Jaunatnes lietu speciāliste

Jaunpils dārzkopības biedrība, atzīmējot savu 35 gadu jubileju, jau ceturto reizi, sadarbībā ar Jaunpils novada domi, organizēja 
Jaunpils novada dārzu svētkus, kas šogad notika 22. jūlijā. Vēlreiz pateicamies visiem svētku dalībniekiem un viesiem. 

Neliels ieskats pasākuma fotogrāfijās
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Viesatu kultūras nama 
nodarbības 

2017./18. gada sezonai
Rudens ir klāt un savu darbību oktobrī atsāk kultūras namā eso-

šie kolektīvi. 
4. oktobrī plkst. 18:30 pirmā nodarbība notiks bērnu tautas deju 

kolektīvam “Rotaļnieki” - bērniem vecumā no 3-10 gadiem. Arī 
turpmāk nodarbības notiks trešdienās plkst.18:30.

Pusaudžu deju kolektīvs atsāks 4.oktobrī plkst. 19.00 (turpmāk 

“Kalndruvas” 

“Vagās” degustējot piparmētru tējas

Uzņēmumā “Amberland wood” Jurģos

Jaunpils alus saimnieki

“Mežāres”

“Valdavās”

Noslēgums uzņēmumā „Jaunpils alus”

turpinājums no 9.lpp.
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Jaunpils kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvu mēģinājumu grafiks 2017./18.gada sezonā

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”

Kolektīvi sezonas darbību atsāk ar 1.oktobri, sīkāka informācija 
– 29296334 – kultūras nama vadītāja Silva Nordena

KOLEKTĪVA NOSAUKUMS DIENA, LAIKS VIETA
1.Jaunpils koris
Diriģente Lāsma Pommere - 
26107543
Kormeistars Ārijs Ādamsons

Pirmdiena 1
8.00 - 20.30
Ceturtdiena 
18.00 - 20.30

Skolas 
zāle

 2. Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Jaunpils”
Vadītāja Santa Laurinoviča 
29211319

Pirmdiena 
20.00 - 23.00
Trešdiena 20.00 
- 23.00

Skolas 
sporta 
zāle

 3. Ansamblis „Pīlādzītis”
Vadītāja Agrita Aleksejenoka - 
29334631

Otrdiena 
17.00-19.00

Aizska-
tuve

 4. Jaunpils teātris
Režisors Māris Neilands - 
29467311

Pirmdiena 
20.00 – 23.00
Trešdiena 
20.00 -23.00

Skatuve

 5. Bērnu ansamblis „Ķipariņi”
Vadītāja Agrita Aleksejenoka - 
29334631

Otrdiena 
16.00 -17.00

Aizska-
tuve

trešdienās tajā pašā laikā), bet vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Viesatas” - plkst.20.00 (turpmāk trešdienās tajā pašā laikā). Vi-
siem tautas deju kolektīviem vadītāja ir Ilze Buka.

Folkloras kopa “Viesi” nodarbības atsāks ceturtdien, 5.oktobrī, 
plkst. 19.00 un turpmāk mēģinās ceturtdienās plkst. 19.00. Kopas 
vadītāja - Arianda Krūmmale.

Amatierteātris “Pupuķis” satiksies piektdien, 6.oktobrī, plkst. 
20.00 un arī turpmāk piektdienās plkst.20.00,vadītāja Vineta Mat-
vijuka. 

Atsāksies arī ārstnieciskās vingrošanas nodarbības. Pirmā tikša-
nās 4.oktobrī plkst. 12.00 (turpmāk trešdienās plkst. 12.00), vadī-
tājs Andris Fridrihsons (bezmaksas nodarbības). 

Arī Zumbas maksas nodarbības notiks sākot ar 3. oktobri plkst. 
19.15 vadītāja Irēna Martuzāne (EUR 3,00 no cilvēka par nodar-
bību). 

Jebkurš laipni aicināts pievienoties mūsu kolektīviem! 
Sīkāka informācija par pulciņu darbību pa tel. 28717075

Informāciju sagatavoja: Inga Kalviņa

 6. Bērnu deju kolektīvs “Pilskun-
dziņi”  
Vadītāja Agita Trokša - 28646482

Pirmdiena
 17.00 -19.00
Trešdiena 
17.00 -19.00

Skatuve

 7. Muzikālā apvienība “Ķirsītis”
Vadītāja Agita Trokša - 28646482

Pirmdiena 
19.00 – 20.00
Trešdiena 
19.00 – 20.00

Pils zāle

 8. Vokālā grupa „Vocalica”
Vadītājs Ainārs Plezers – 
29158129

Trešdiena 
19.00-21.00

Laulību 
zāle

 9. Līnijdeju grupa „Randevu”
Vadītāja Kristīne Pētersone - 
26554810

Otrdiena 
12.00 – 14.00
Ceturtdiena 
12.00 – 14.00

Aizska-
tuve

10.Līnijdeju grupa „Vīgriezes”
Vadītāja Valija Baumgarte
Kontaktinformācija -
 Inta Krūmiņa 26535011

Trešdiena 
14.00-17.00

Aizska-
tuve

11. Lietišķās mākslas pulciņš
Vadītāja Velga Pavlovska - 
28301408

Pēc vienošanās Amatu 
māja

Mazie un pusaudžu dejotāji ar vadītāju Ilzi Buku

Aizvadīta pasākumiem piesātinātā vasa-
ra - ar mācībām, ekskursijām, draudzības 
vakariem ar draugu kolektīviem. Kupli ap-
meklētas bija psiholoģes Dainas Reinfeldes 
4 mūžizglītības lekcijas, kuru noslēgumā 
neplānoti Daina noorganizēja dalībnie-
ku portretu fotosesiju. Bijām pieredzes 
apmaiņas pasākumā pie Ķekavas senioru 
draugiem, kur turpinājām iepazīt Ķekavas 
novadu ar noslēguma pasākumu, nūjojot 

gar Daugavas krastu Daugmales pagastā 
un baudot uz ugunskura pašu vārītu gar-
do zupu. Šīs aktivitātes bija Nodibinājuma 
fonda “Ziedot.lv” projekta “Sociālā palīdzī-
ba” ietvaros.

Jaunpils novada domes programmas 
“Darām paši” biedrības projektā “Veselā 
miesā vesels gars” divās nodarbībās lekto-
res Melitas Svilpes vadībā iepazināmies kā 
izmantot dabas līdzekļus veselības sagla-

bāšanā. Arī šeit dalībnieku skaits bija liels 
un nodarbību noslēgumā secinājām, ka šīs 
mācības jāturpina.

16. septembrī plkst.12:00 piedalīsimies 
Latvijas pensionāru federācijas organizē-
tajā atklātā Latvijas pensionāru biedrību 
kopsapulcē Rīgā Strēlnieku laukumā par 
tematu : “Cilvēcīgas, godpilnas vecumdie-
nas”. Jaunpils novada dome nodrošinās ar 
transportu. Izbrauksim no Jaunpils “Top” 
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Sveiciens futbola draugiem!

D. Reinfeldes kursu dalībnieki

Skaistajā 2 dienu ekskursijā Lietuvā

M. Svilpes nodarbībās

Nūjojot gar Daugavu

BIEDRĪBAS

10:15. Pirms tam autobuss savāks braucējus 
pa apdzīvotām vietām.

20. septembrī trešdien plkst. 10:00 ko-
ordinatoru sapulce, kur gatavosim labda-
rības loteriju Miķeļdienas gadatirgum 24. 
septembrī. Esat atsaucīgi un piedalieties ar 

dārza veltēm loterijai. Ienākumu tiks izlie-
toti daļējai transporta apmaksai ekskursi-
jām.

22.un 23. septembrī mūsu senioru draugi 
no Ķekavas viesosies Jaunpilī un piedalīsies 
mūsu organizētajā nūjošanas pasākumā. 

Lūdzu piedalieties.
21. oktobrī plkst. 18:00 Annenieku senio-

ru kolektīvs aicina uz kārtējo draugu saietu 
Kaķenieku kultūras namā. Par braukšanu 
sekojiet līdzi informācijai.

Informāciju sagatavoja Austra Sipeniece

Vasara jau beigusies tā īsti nesā-
koties, bet futbola notikumi Jaun-
pilī ne uz brīdi nav beigušies. 

Skolas pēdējā dienā, Maija beigās 
tika sarīkoti futbola svētki skolē-
niem – Jaunpils vidusskolas futbola 
festivāls. Sacenšoties starp klasēm, 
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Pie Porziņģa krekliem tiek «Jaunpils elements» un 
«Svetka kaņģidat»

bērni spēlēja futbolu, skrēja stafetes un sita 
soda sitienus. Visas klases tika sadalītas 
divās grupās un uzvarētāji ieguva ceļojošo 
kausu, kas tika pasniegts pirmajā skolas 
dienā, 1.septembrī.

 Mūsu jaunie FK Jaunpils futbolisti pie-
dalījās turnīrā “Pienavas kauss”, kur sīvās 
cīņās tika izcīnīta godpilnā 2.vieta!

Kā līdz šim, visu aktuālo un nepiecieša-
mo informāciju varat atrast mūsu interneta 

mājas lapā www.fkjaunpils.lv, un arī mūsu 
facebook.com/fkjaunpils.lv kontā. Vēl vēlē-
tos informēt par futbola notikumiem, kas 
rit pilnā sparā arī sākoties rudens perio-
dam: 

- Katru piektdienu no 18:00 – 19:30 uz 
dabīgā Jaunpils futbola laukuma notiek 
bērnu un jauniešu futbola nodarbības uz 
kurām visi tiek laipni aicināti;

- Ir sācies Jaunpils novada atklātais fut-

bola čempionāts, kur vietu secību izspēlēs 
4 komandas;

- Katru otrdienu un ceturdienu uz dabī-
gā Jaunpils futbola laukuma notiek futbola 
treniņi, kuros dalību var ņemt lieli un mazi 
futbola entuziasti;

Ierosinājumus, novēlējumus vai priekšli-
kumus rakstiet uz e-pastu: info@fkjaunpils.
lv

FK Jaunpils preses dienests

Augusta beigās noslēdzās Jaunpils strīt-
bola čempionāts. Pēdējā posmā pie uzva-
rām tika Žaklīnas Pahmurkinas, Enijas 
Ķīvītes un Leldes Strautiņas pārstāvētā ko-
manda «Jaunpils elements», kas sīvā cīņā 
pārspēja savus galvenos konkurentus par 
uzvaru kopvērtējumā – komandu «Vēsie». 
Savukārt vīru grupā pēdējā posmā uzvarēja 
«Jelgavas vecie krekli», finālā pārspējot tur-
nīra kopvērtējuma uzvarētājus – «Svetka 
kaņģidat» vienību. 

Basketbola klubs «Jaunpils» visas vasa-
ras garumā organizēja 6. strītbola posmus, 
kuros kopumā piedalījās apmēram 20 ko-
mandas no Saldus, Brocēniem, Jelgavas, 
Tukuma un Dobeles. Šogad īpaši tika pie-
domāts par balvām – katras grupas uzva-
rētāji tika pie Nacionālās basketbola aso-
ciācijas (NBA) spēlējošā latvieša Kristapa 

Porziņģa spēļu krekliem, bet īpašas veltes 
tika sarūpētas daiļā dzimuma dalībniecēm. 
Jāpiebilst, ka atsevišķos posmos dažādu ko-
mandu sastāvos piedalījās spēlētāji ar Latvi-
jas Basketbola līgas rūdījumu.

BK «Jaunpils» izsaka lielu pateicību vi-
siem, kas palīdzēja organizēt Jaunpils 
strītbola čempionātu: Jaunpils novada do-
mei un Ligitai Ginterei personīgi, Jaunpils 
pienotavai, Aināram Plezeram, veikalam 
«Ballzy», Edgaram Krūmiņam, «Douglas», 
Mārim Priedniekam un visiem pārējiem, 
kas palīdzēja šī lieliskā turnīra organizēša-
nā un vadīšanā.

Kopvērtējuma uzvarētāji:
U16 un dāmu grupa:
1. vieta «Jaunpils elements»: Lelde Strau-

tiņa, Ance Ozola, Enija Ķīvīte, Žaklīna 
Pahmirkina.

2. vieta «Vēsie»: Madars Beķeris, Krists 
Voicišs, Roberts Krūmiņš un Ulvis Gava-
riņš.

3. vieta «Jaunpils snaiperi»: Eduards Viņ-
ķis, Reinarts Ruskulis, Kristers Beķeris un 
Miks Kristers Priednieks.

Vīri:
1. vieta «Svetka kaņģidat»: Pauls Zukuls, 

Artūrs Turiks, Ģirts Pommers, Mārtiņš Iva-
novs, Jānis Grands.

2. vieta «Jurģi»: Andris Fridrihsons, Ar-
nis Jēkabsons, Edgars Kokins, Jānis Kokins, 
Uģis Ķiņķeris.

3. vieta «Jelgavas vecie krekli»: Oskars 
Rungevics, Kaspars Balandīns, Edgars Ķī-
vītis, Dāvids Boļšis, Agris Zīle, Artūrs Za-
remba.

Dāmu kluba “Vīgriezes” aktivitātes
Sveicināti jaunpilnieki! Jau no marta mē-

neša iznākušās avīzītes neesam neko stās-
tījušas par savu darbošanos. Mēs ar lielāko 
prieku atbalstam ik vienu novada pasāku-
mu, ja tiekam aicinātas.

  17.aprīlī ar gaiļu deju iedancojām Liel-
dienu pasākumu Jaunpils pils pagalmā.

 Jau vairākus gadus Lielās talkas dienā 
talkojam Jaunpils parkā. Tikai žēl, ka citu 
Jaunpils novada iedzīvotāju atsaucība ir tik 
zema! Rodas jautājums - vai tiešām ir jā-
gaida Lielās talkas diena, lai sakoptu savas 
mājas pagalmus ?

 14.maijā Pavasara tirgus apmeklētājus 
priecējām ar savām  līnijdejām.

 27.maijā piedalījāmies pašdarbnieku 
noslēguma koncertā Jaunpils estrādē.

 18.jūnijā Dāmu klubs “ Vīgriezes” pie-
dalījās Jāņu ielīgošanas tirdziņā. Pie mums 
varēja iegādāties pirmās zemenes, medu, 
kazu sieru, pīrādziņus, plātsmaizītes. Bau-
dīt vīgriežu tēju un kafiju.  Bija uzziedējuši 
interesanti paparžu ziedi un vīriem tika arī 
pa Jāņu vainagam.

 1.jūlijā jau trešo gadu piedalījāmies 
Piejūras senioru festivālā “Pie jūras dzīve 

mana” pasākumā Jūrkalnē. Ja Jaunpilī lija 
lietus, tad mums Jūrkalnē laiks bija saulains 
un iespaidiem bagāts.

 Šogad jūlija beigās Jaunpilī notika “Lat-
vijas mazpulki” nometne. 20.jūlijā biedrība 
“Vīgriezes” iepriecināja bērnus un viņu 
vadītājus “Elles kalnos”. Tur visus sagaidī-
ja Pūcīte, Velni, Sikspārnis, Zirgs, Gailis, 
Kaķis, Kaza. Visi tika cienāti ar elles ēdie-
nu ( ķiploku grauzdiņiem), vīgriežu un pi-
parmētru tēju. Mūsu paveiktais darbs tika 
novērtēts ļoti atzinīgi un kā pateicību saņē-
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Dāmu klubs “Vīgriezes” un izpildirektors Pēteris Baranovskis svinīgi atklāj “Ozola uzkalniņa 
atjaunošanas” pabeigto projektu

mām naudas balvu. Paldies Līgai Bierandei 
par sadarbību.

 Šogad biedrība “Vīgriezes” sakarā ar pa-
gasta izsludināto konkursu “Darām paši”, 
rakstīja projektu “Ozola uzkalniņa atjauno-
šana”. Tā būs vēl viena sakopta vieta Jaun-
pils parkā, kas veltīta arī  Latvijas 100gadei.
Projekta ietvaros tika sakopta   taciņai pie-
guļošā apkārtne, stādītas pavasara sīpol-
puķes un Blīdenes stādaudzētavā iegādātie 
krūmi, vīteņaugi un puķes. Padarītā darba 
rezultāts būs redzams nākošā gada pavasa-
rī, kad ziedēs pavasara puķes un ap ozolu 
stumbriem sāks vīties vīteņi. Liels paldies 
visiem Jaunpils novada iedzīvotājiem, kuri 
ziedoja pavasara puķu sīpolus. Liels paldies 
par sadarbību arī Gvido Leiburgam, kurš 
atbalsta mūsu trakās idejas. 10.augustā no-
tika projekta nodošanas pasākums ar lentas 
griešanu un šampanieti. Visus atnākušos 
ar mazu koncertu priecēja virtuozais vijol-
nieks Edgars Ziņģe no Kuldīgas.

 12.augustā Dāmu kluba “Vīgriezes” 
meitenes vārīja un cepa klinģerus Jaunpils 
Viduslaiku svētkos. Paldies Silvai Nordenai 
par uzaicinājumu.

 Tas tad īsumā būtu viss par padarīto. Ne 
jau tikai runājam, bet arī darām. 

 Sauciet, aiciniet - mēs atsauksimies!
Dāmu klubs, līnijdeju grupa, biedrība 

“Vīgriezes “

Izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā
Autobusu kustības saraksts vietējās nozīmes maršrutā 5261

Jaunpils-Rāvi-Jaunpils 01
(maršruta nosaukums) (reisa nr.)

Nr.p.k. Pieturu kods Pieturvieta Attālums no marš-
ruta sākuma (km)

Attālums līdz nākošai 
pieturai (km)

Braukšanas laiks līdz 
nākošai pieturai (min)

Pienāk Atiet

1 3720 Jaunpils  13.9 15  07:25

2 3627 Viesatas 13.9 7.9 10  07:40
3 8017 Rāvi 21.8 7.9 10  07:50
4 3627 Viesatas 29.7 13.9 15  08:00
5 3720 Jaunpils 43.6 0  08:15  
 Reisa izpildes dienas 1 2 3 4 5 - -

Reisa garums(km) 43.6
Reisa izpildes laiks(st.,min) 0 st, 50 min
Braukšanas ilgums reisā(st.,min) 0 st, 50 min

Reisa satiksmes ātrums(km/h) 52.30
Reisa vidējais tehniskais ātrums(km/h) 52.30
Reiss Jaunpils-Rāvi-Jaunpils

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

PSIA “Jaunpils KS” 
(Komunālā saimniecība)

Dara zināmu, ka ar 31.08.2017.
 Jaunpils novada Domes sēdes-protokola Nr.8 lēmumu Nr.93

 tika apstiprināti jaunie tarifi apkurei
    Jaunie tarifi stājas spēkā ar 01.10.2017.
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Autobusu kustības saraksts vietējās nozīmes maršrutā 5261

Jaunpils-Rāvi-Jaunpils 03

(maršruta nosaukums) (reisa nr.)

Nr.p.k. Pieturu kods Pieturvieta Attālums no marš-
ruta sākuma (km)

Attālums līdz nākošai 
pieturai (km)

Braukšanas laiks 
līdz nākošai pie-
turai (min)

Pienāk Atiet

1 3720 Jaunpils  13.9 15  15:50
2 3627 Viesatas 13.9 7.9 10  16:05
3 8017 Rāvi 21.8 7.9 10  16:15
4 3627 Viesatas 29.7 13.9 15  16:25
5 3720 Jaunpils 43.6 0  16:40  
 Reisa izpildes dienas 1 2 3 4 5 - -

Reisa garums(km) 43.6

Reisa izpildes laiks(st.,min) 0 st, 50 min

Braukšanas ilgums reisā(st.,min) 0 st, 50 min

Reisa satiksmes ātrums(km/h) 52.30

Reisa vidējais tehniskais ātrums(km/h) 52.30

Reiss Jaunpils-Rāvi-Jaunpils

Autobusu kustības saraksts vietējās nozīmes maršrutā 6031

Tukums-Sāti-Jaunpils 08

(maršruta nosaukums) (reisa nr.)

Nr.p.k. Pieturu 
kods

Pieturvieta Attālums no 
maršruta sāku-
ma (km)

Attālums līdz nāko-
šai pieturai (km)

Braukšanas laiks līdz nākošai 
pieturai (min)

Pienāk Atiet

1 3493 Vaski  1.7 2  06:47

2 7704 Struteles pagrie-
ziens

1.7 1.2 2  06:49

3 3633 Tāmas 2.9 2.2 4  06:51

4 3727 Snapji 5.1 3.5 5  06:55
5 3715 Irlava 8.6 4.6 6  07:00
6 3523 Sāti 13.2 4.7 6  07:06
7 3520 Mazkalnjāņi 17.9 3.7 5  07:12
8 3518 Tume 21.6 2.7 5  07:17
9 6977 Tukuma laukteh-

nika
24.3 4.6 13  07:22

10 6719 Tukuma AO 28.9 0  07:35  
 Reisa izpildes dienas 1 2 3 4 5 - -

Reisa garums(km) 28.9
Reisa izpildes laiks(st.,min) 0 st, 48 min
Braukšanas ilgums reisā(st.,min) 0 st, 48 min
Reisa satiksmes ātrums(km/h) 36.10
Reisa vidējais tehniskais ātrums(km/h) 36.10
Reiss Jaunpils-Sāti-Tukums
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Autobusu kustības saraksts vietējās nozīmes maršrutā 6043
Tukums-Jaunpils 08

(maršruta nosaukums) (reisa nr.)
Nr.p.k. Pieturu kods Pieturvieta Attālums no 

maršruta sā-
kuma (km)

Attālums līdz 
nākošai pie-
turai (km)

Braukšanas laiks 
līdz nākošai pietu-
rai (min)

Pienāk Atiet

1 3720 Jaunpils  1.1 1  15:50
2 7694 Vidusskola 1.1 1.6 2  15:51
3 3722 Medulāji 2.7 1.4 3  15:53
4 3723 Lemeši 4.1 1.2 2  15:56
5 3724 Veclauki 5.3 2.8 4  15:58
6 7713 Saules centrs 8.1 2.3 3  16:02
7 3499 Ķimsīši 10.4 1.1 6  16:05
8 3498 Ķepuri 11.5 3.8 5  16:11
9 3496 Struteles veikals 15.3 8.4 10  16:16
10 3491 Vendes 23.7 2.4 3  16:26
11 3490 Degole 26.1 4 5  16:29
12 3487 Viļņi 30.1 3.8 5  16:34
13 6977 Tukuma laukteh-

nika
33.9 4.6 6  16:39

14 6719 Tukuma AO 38.5 0  16:45  
 Reisa izpildes dienas 1 2 3 4 5 - -

Reisa garums(km) 38.5
Reisa izpildes laiks(st.,min) 0 st, 55 min
Braukšanas ilgums reisā(st.,min) 0 st, 55 min
Reisa satiksmes ātrums(km/h) 42.00
Reisa vidējais tehniskais ātrums(km/h) 42.00
Reiss Tukums-Jaunpils kursē mācību laikā,  nekursē svētku dienās 

Autobusu kustības saraksts vietējās nozīmes maršrutā 6043
Tukums-Jaunpils 21

(maršruta nosaukums) (reisa nr.)
Nr.p.k. Pieturu kods Pieturvieta Attālums no 

maršruta sā-
kuma (km)

Attālums līdz 
nākošai pie-
turai (km)

Braukšanas laiks 
līdz nākošai pieturai 
(min)

Pienāk Atiet

1 6719 Tukuma AO  4.6 6  07:00

2 6977 Tukuma laukteh-
nika

4.6 3.8 5  07:06

3 3487 Viļņi 8.4 4 5  07:11
4 3490 Degole 12.4 2.4 3  07:16
5 3491 Vendes 14.8 8.4 10  07:19
6 3496 Struteles veikals 23.2 3.8 5  07:29
7 3498 Ķepuri 27 1.1 6  07:34
8 3499 Ķimsīši 28.1 2.3 3  07:40
9 7713 Saules centrs 30.4 2.8 4  07:43
10 3724 Veclauki 33.2 1.2 2  07:47
11 3723 Lemeši 34.4 1.4 3  07:49
12 3722 Medulāji 35.8 1.6 2  07:52
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13 7694 Vidusskola 37.4 1.1 1  07:54
14 3720 Jaunpils 38.5 0  07:55  
 Reisa izpildes dienas 1 2 3 4 5 - -

Reisa garums(km) 38.5
Reisa izpildes laiks(st.,min) 0 st, 55 min
Braukšanas ilgums reisā(st.,min) 0 st, 55 min
Reisa satiksmes ātrums(km/h) 42.00
Reisa vidējais tehniskais ātrums(km/h)
Reiss Tukums-Jaunpils kursē mācību laikā,  nekursē svētku dienās 

22. septembris – 15.oktobris
Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēka/Ratā/

Novadā /Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā
PASĀKUMI

Laiks Apraksts Vieta
22.09. 15:00 Ieva Zāgmanes un Līvas Bužas izstādes “Sarunas starp pasaulēm” atklāšana Jaunpils muzejs
22.09. Eiropas mobilitātes nedēļas noslēgums un Olimpiskā diena Kartavkalna dabas takas
23.09. 10:00-13:00 Radīts Jaunpils novadā tirdziņš Jaunpils centra tirgus namiņš
24.09. 10:00 Miķeļtirgus. Tirgus andele – tirgotājiem pieteikties pie Velgas (tel. 28301408), 

lielāko dārzeņu svēršana, kapela “Luste” un citas tirgus izdarības 
Sirds veselības pārbaudes punkts

Jaunpils pils laukums

26.09. Vecāku diena Jaunpils vidusskolā Jaunpils vidusskola
26.09. 14:00 Lietišķā etiķete 8.-12.klašu skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Pasniedzēja 

A. Strautmane
Jaunpils vidusskola

28.09. 14:30 Lasītājs iesaka lasītajam jeb Jaunāko grāmatu apskats Jaunpils bibliotēka
29.09. 18:00 “Rata” sezonas atklāšanas pasākums “Rats”
30.09. Futbola diena Saulē, Strutelē, Viesatās Novads
1.10. Futbola diena Jaunpilī Jaunpils futbola laukums
1.10. 11:00 Audēju sezonas atklāšana Jaunpils 

Amatu māja 
06.10. Skolotāju diena Jaunpils vidusskola
14.10.
20:00
22:00

Dziedāšanas svētki un balle
Svētku dziesmas tēma - ‘’Latviešu tautasdziesmas’’
Pieteikšanās līdz 3. oktobrim, tel. 20249771 Agita, pieteikt arī dziesmu.
(Pirmais mēģinājums Viesatās 5. oktobrī 18:00)
22.00 Balle ar grupu “Brekšu Pekši’’
Ieeja ballē: EUR 4.00, Galdiņu rezervācija: Agita 20249771, Inga 28717075

Viesatu kultūras nams 

IZSTĀDES
Laiks Apraksts Vieta

JAUNĀS
01.09. - 30.09. Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam --140 Viesatu bibliotēka 
04.09. - 30.09. Latvijas Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim-140 Viesatu bibliotēka
21.09. – 31.10. Ieva Zāgmanes un Līvas Bužas izstāde “Sarunas starp pasaulēm” Jaunpils muzejs Izstāžu 

zāle*
30.09. – 31.10. Dižvīru mantojums. Pavasaru Jānim – 150 Jaunpils muzejs 

Ekspozīciju zāle*
09.10. - 31.10. Izstāde “Rudenāju tradīcijas latviešu literatūrā” Viesatu bibliotēkā 
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Labo darbu sarakstu papildina arī jaunieši

TURPINĀS
05.07.- 20.09. Ilzes Cērpiņas gleznu izstāde “Parfīms” Jaunpils muzeja

Izstāžu zāle*
11.08. - 11.10. Zupas terīnu izstāde Jaunpils muzeja

Pilskunga kabinets*
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS
Laiks Apraksts Vieta

24.09. 11:30-14:30 Dabīgo matu kopšanas līdzekļu gatavošana. Pasniedzēja Evita Sundar
Dalības maksa

“Rats”

26.09. 18:00 Angļu valodas pirmā nodarbība. Pasniedzēja Madara Siliņa
Dalības maksa

“Rats”

27.09. 10:00-17:00 Mārketings mazajiem ražotājiem “Rats” 
29.09., 13.10.
15:00-17:00

Keramika. Pasniedzēja Velga Melne
Dalības maksa

Jaunpils
Amatu māja

29.09.  15:00 Angļu valoda bērniem 1. nodarbība. 
Pasniedzēja Sarmīte Slavska

“Rats”

29.09. 17:30-18:30 Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm Viesatu bibliotēka 
02.10. 15:30 Ģitārspēles nodarbība. Pasniedzējs Artūrs Dumbris. Dalības maksa “Rats” 
04.10. 10:00-15:00 Mārketings mazajiem ražotājiem “Rats”
16.10. Izbraukuma bibliotēka 

~ 10:30 Leveste (pie veikala)
~ 10:50 Strutele (pie “Jaunsētām”)
~ 11:15 Saule (centrā)
~ 11:45 Jurģi (pie feldšerpunkta)
Informācijai un pasūtījumiem: tel. 63182195, e-pasts: jaunpilsbiblioteka@inbox.lv

Leveste, Strutele, 
Saule, Jurģi

Pasākuma plānā ir iespējamas arī iz-
maiņas. Sekojiet līdzi informācijai!

Iestāžu kontaktinformācija:
Jaunpils Amatu māja - 28301408 

Jaunpils muzejs - 63162128, 20223423
Jaunpils bibliotēka - 63182195 
Viesatu bibliotēka - 28352654
Jaunpils kultūras nams - 29296334

Viesatu kultūras nams – 28717075
Jaunpils pils – 26101458  
Jaunpils vidusskola- 26464378
Jaunpils “Rats” - 29330697

Mārketings jeb tirgzinības
Mājražotājiem un visiem, kuri vēlas vai 

domā par savu produktu vai pakalpojumu 
ražošanu, pārdošanu. Trīs nodarbību cikls: 
20. septembrī, 27. septembrī no plkst. 
10:00 - 17:00 un 4. oktobrī no plkst. 10:00 
- 15:00.  Nodarbības pasniegs māksliniece, 
poligrāfijas dizainere un zīmolu izstrādātā-
ja, lektore Juta Zvirbule.

Lūdzam nodarbībām pieteikties jaun-
pilsrats@gmail.com vai zvanot pa tālruni 
26563460. Nodarbības notiks, ja būs pie-
tekošs skaits interesentu. 

Pašizziņas nodarbības
Sievietes būtība un loma dzīvē,  ģimenē 

un sabiedrībā. 
Esam pieraduši sievieti redzēt kā māti, 

saimnieci, sievu. Bet cik esam aizdomā-
jušies par sievietes patieso lomu tautas un 
cilvēces eksistences nozīmē. Tas, ko šodien 

redzam sev apkārt un sabiedrībā notiekošo 
– liecina par to, ka sievietes būtība ir degra-
dējusies. Lieliem valstu un biznesa vadī-
tājiem vienmēr līdzās ir bijušas gudras un 
stipras sievietes, kuru padomi tika ņemti 
vērā. Tautas liktenis ir atkarīgs no veseliem 
(fiziski un garīgi) un gudriem cilvēkiem. 
Cilvēks sākas ar māti – sievieti, arī tauta un 
cilvēce sākas ar sievieti.

Nodarbībās runāsim par šādām tēmām:
1. Sieviete un vīrietis viena veseluma Iņ 

un Jan.
2. Sieviete – bērna, vēlāk jau pieauguša 

cilvēka vērtību sistēmas (ģimenes tradīciju) 
pamatlicēja.

3. Sieviete – vīrieša dzīves jēgas veidotāja.
4.  Ko nozīmē būt dzīvesgudrai sievietei?
5. Sieviete – tautas stiprais vai vājais 

posms.
Nodarbības notiks  1 reizi mēnesī, pirmā 

- 21.septembrī plkst. 17:00.  Nodarbību va-
dīs sertificēta  numeroloģe Inguna Balgalve. 

Angļu valoda
Pirmā angļu valodas nodarbība, kuras 

laikā tiks izrunātas organizatoriskas lietas 
un saprasts cik mācību grupas būs. Ja būs 
pietiekošs  skaits interesentu, angļu valo-
das nodarbība tiks nodrošinātas gan tiem, 
kuri valodu jau mācījušies, gan iesācējiem. 
Nodarbības vadīs diplomēta tulce un piere-
dzējusi angļu valodas pasniedzēja  Madara 
Siliņa. 

Lūdzam ierasties uz pirmo nodarbību 
š.g. 26. septembrī, otrdiena, plkst. 18:00.

Angļu valoda bērniem
Iepazīšanās nodarbība notiks 29.septem-

brī plkst. 15:00. Nodarbības vadīs piere-
dzējusi angļu valodas pasniedzēja bērniem 
Sarmīte Slavska. 

Ģitārspēle
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Viduslaiku svētkos Jaunpilī viesojās draugi 
no Čehijas Jaunpils -Nova Hradas

Jaunpils vārds turpina izskanēt ārpus Lat-
vijas robežām un iespējas, ko sniedz dalība 
Pasaules Jaunpiļu aliansē, turpina attīstīties.

Šajā vasarā VPDK “Jaunpils” dancotāji 
viesojās Nova Hradā, kur ar lustīgām lat-
viešu dejām iepazīstināja čehu Jaunpils 
iedzīvotājus,  savukārt augustā Nova Hra-
das pašvaldības darbinieku delegācija piec-

padsmit cilvēku sastāvā viesojās Jaunpilī. 
Vizītes mērķis bija stiprināt pašvaldību sa-
darbību, pārrunājot turpmākās sadarbības 
iespējas nākotnē. Nova Hradas pašvaldības 
darbinieki iepazinās ar Jaunpils novada 
Domes administrācijas darbu, kā arī piere-
dzi Eiropas Savienības projektu realizēšanā. 
Iepazinās ar p/a “Jaunpils pils” struktūrām 

Ģitārspēles nodarbības atsāksies 2. ok-
tobr plkst. 15:30. Nodarbības vadīs piere-
dzējis ģitārspēles pasniedzējs Artūrs Dum-
brs.

Mēbeļu restaurācija
Oktobrī tiek plānotas nodarbības, kur 

krēsla vai līdzīga izmēra mēbeles restaurā-
ciju mācīs mākslinieks un pieredzējis res-
taurators Kaspars Brikulis.   

1. nodarbība. Īss teorētisks izklāsts par 
koka priekšmetu restaurāciju, par iespēja-
majiem risinājumiem mēbeļu apdarē un  
kas sekos praktiskajās nodarbībās. Mēbeles 
novērtēšana un nepieciešamo darbību no-
teikšana.

 2.un 3. praktiskās nodarbības notiks 
darbnīcā “7BALLES”. Lūdzam nodarbībām 
pieteikties jaunpilsrats@gmail.com vai 
zvanot pa tālruni 26563460. Nodarbības 
notiks, ja būs pietekošs skaits interesentu. 

Stikla maketēšana
Novembrī tiek plānota stikla maketēša-

nas nodarbība , kura notiks radošajā darb-
nīcā “7 balles”. Pirmajā nodarbībā īss ie-
skats stikla maketēšanā, kas tas ir, paraugu 
apskate, iespēju izrunāšana. Praktiskie dar-
bi, šablonu izgatavošana stikla maketēšana.  
Nodarbības vadīs stikla māksliniece Anete 
Krūmiņa.

Lūdzam nodarbībām pieteikties jaun-

pilsrats@gmail.com vai zvanot pa tālruni 
26563460. Nodarbības notiks, ja būs pie-
tekošs skaits interesentu. 

Visas Jaunpils “Rats” septembra aktivi-
tātes, lūgums, skatīt avīzē ievietotajā noti-
kumu kalendārā un sekot līdzi informācijai 
Jaunpils reģionālās attīstības centrs “Rats” 
lapai facebook.com

Lai iegūtu vēl vairāk informāciju par 
kursiem un plānotajām nodarbībām jau-
najā sezonā, aicinām uz Jaunpils “Rats” 
sezonas atklāšanu š.g. 29. septembrī 
plkst. 18:00. 

Renāte Zīverte 
Pieaugušo izglītības koordinators

Novo Hradas mērs Vladimirs Kohrs un 
Jaunpils novada domes priekšēdētāja 
Ligita Gintere 12.08.2017.

Novo Hradas pašvaldības delegācija, Jaunpils novada domes deputāti un 
darbinieki Viduslaiku tirdziņā 12.08.2017.

Novo Hradas pašvaldības delegācija Struteles “Graudiņos” 
biedrībā “7balles” 12.09.2017.

Jaunpils pils direktore Kristīne Liepiņa iepazīstina viesus
 ar pils vēsturi 12.08.2017.

un ikdienas darbu, ap-
meklēja Jaunpils muzeju 
un Amatu māju. Viesi 
devās arī iemēģināt roku 
radošo priekšmetu gata-
vošanā-apmeklēja biedrī-
bu “7 balles”. 

Viduslaiku svētku ietva-
ros ciemiņi ne tikai bija 
atveduši sveicienus, bet 
piedalījās tirdziņā, kur ik-
vienam apmeklētājam bija 
iespēja iepazīties ar dažā-
diem informatīviem ma-
teriāliem par Nova Hradu 

un nogaršot īstu čehu alu.
Viesojoties Latvijā, cie-

miņi apmeklēja ar gal-
vaspilsētu Rīgu, Latvijas 
Brīvdabas muzeju, kā arī 
ievērojamākās Latvijas pi-
lis-Rundāles, Jelgavas un 
Bauskas.

Nova Hradas mērs Vla-
dimirs Kohrs ar kolēģiem 
izsaka sirsnīgu pateicību 
Jaunpils iedzīvotājiem par 
laipno uzņemšanu.

Paldies visiem, kas pie-
dalījās vizītes organizēša-
nā!

Iespējas, ko sniedz da-
lība Pasaules Jaunpiļu ali-

ansē turpina attīstīties un augt. Jau šī gada 
decembrī divi Jaunpils jaunieši dosies uz 
tālo Japānu, lai piedalītos Pasaules Jaunpiļu 
jauniešu konferencē, kurā pulcēsies vairāk 
kā 100 jaunieši no visas pasaules. Vēlam 
veiksmi! 

Baiba Rasa, Jaunpils ND Sabiedrisko 
Attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
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Tik daudz vēl nepateiktā 
No dzīvē izjustā,
Tik daudz vēl nepaveiktā 
No mūžā cerētā.
                       (V. Kokle - Līviņa)

Visdziļākā līdzjūtība Normunda 
Grīnfogeļa tuviniekiem, no viņa 

uz mūžu atvadoties. 
Klasesbiedri un audzinātāji

INFORMĀCIJA

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 22.09.2017.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
 e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv. 
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Pļava dvesmos kā senāk 
Un svelmainā saulē sils, 
Tik kapkalnā pār kādu mūžu
Plauks ziediņš zils.
/A. Balodis/

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem, no 
Dzidras Birģeles, Osvalda Ķergalvja, Sarmas Lagzdiņas, 

Ritas Pimberes, Sarmītes Šūlbergas, Āra Valaiņa 
uz mūžu atvadoties.

LĪDZJŪTĪBAS

Jaunpils novada dome nozīmīgās 
jubilejās sveic septembra 

gaviļniekus

Gaļinu Jauci, Andri Reinholdu,
Tatjanu Smelteri, Nargisu Baumani,

Dainu Gertu, Jāni Krūtaini, Elzu Lūsi,
Pēteri Pavlovski, Dailu Valkausku,

Arturu Zambergu, Irēnu Klepermani,
Ausmu Strautmani, Inesi Cini, Vitāliju Muško,

Andu Švāgeri, Janīnu Labsvārdi, Viju Mozertu,
Rasmu Reimani, Arvīdu Lejnieku,
Antoņinu Ābeli, Gunāru Blūmu,

Mirdzu Guļevsku, Ausmu Kleimani,
Skaidrīti Klepermani, Alekseju Metlu,

Tamāru Metlu, Jāzepu Mizgu, Lidiju Nipāni,
Ritu Šeršnovu, Dzidru Štolceri, Ilmu Urbāni!

Dziedi māmiņa “Aijā žūžu”,
Visu mūžu Tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs, 
Lāča bērns, kas medu prasīs!
 /Latv.tautasdz./

Sveicam vecākus ar bērniņu 
Asnātes, Keitas, Saivas, Elgas piedzimšanu!

Jūlija un augusta mēnesī salaulāti 26 pāri, 
no tiem 5 pāri salaulāti 

Jaunpils evaņģēliski luteriskajā draudzē

“Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos: 
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, 
kas trīc tepatās-mūsos pašos.”
 /Imants Ziedonis/ 


