
www.jaunpils.lv 1

2020. gada aprīlis

 

 

Jaunpils
novada domes 
laikraksts

2020. GADA
- APRĪLIS -

Jauniešiem būs pašiem savs aktivitāšu centrs „Jauniešu Jaunpils” 

Jau vairāk kā divus gadus jauniešu akti-
vitāte novadā ir uzņēmusi jaunus apgrie-
zienus. Arvien biežāk un plašāk izskan jau-
niešu paveiktais. Jauniešu iniciatīvas, vēlme 
darboties un mācīties ārpus skolas. Jautā-
jums par jauniešu telpām nodarbināja gan 
jauniešu, gan atbildīgo darbinieku prātus.  

2017.gada aptaujā jaunieši minēja, ka vi-
ņiem nav savas kopābūšanas vietas un tas ir 
viens no punktiem, kas jauniešiem ir būtis-
ki. Tad nu likām galvas kopā un domājām 
par vietu, par iespējām un ilgtspēju jaunat-
nes politikas attīstībai. Jauniešu aktivitāšu 
centra “Jauniešu Jaunpils” izveidi pare-
dzējām visos plānošanas dokumentos: gan  
Jaunatnes politikas attīstības programmā 
2019.-2020.gadam,gan  arī Jaunpils novada 
attīstības programmā 2019.-2025.gadam. 
Un meklējām finansiālās iespējas. 

Darbs ar jauniešiem, veidojot viņu piede-
rību novadam, lai jaunieši justos sabiedrī-
bai piederīgi un novērtēti. Mācīšanās, pat 
ja tas nav formālā veidā, notiek ikdienā, 
savstarpējā sadarbībā. Šajā centrā vēlamies 
sniegt jauniešiem palīdzību, sniegt atbalstu 
meklējot viņu talantus un sniegt viņiem ie-
spējas sevi pilnveidot, nodrošinot  jauniešu 
vajadzību pēc vietas, kur pavadīt arī brīvo 
laiku pēc skolas.

Jaunatne ir sabiedrības un tās ilgtspējas 
rezerve, jaunieši gan mūsu novadā gan cit-
viet tiek uzlūkoti kā attīstības un izaugsmes 
galvenais virzītājspēks. Tā ir sabiedrības 
daļa, kas spēj ietekmēt un noteikt atsevišķas 
pašvaldības attīstības tendences. Mēs lepo-
jamies ar mūsu jauniešiem un strādājam, 
lai sekmētu  neformālās izglītības attīstību 
novadā. 

Jaunais jauniešu aktivitātes centrs “Jau-
niešu Jaunpils” izveidots bijušajās Sarkanā 
krusta telpās “Jaunkalnu” teritorijā.  Telpās 
nebija veikti remontdarbi kopš padomju 
laikiem. 

Jauniešu centrs tika izveidots projek-

ta ietvaros ar Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu kon-
kursa Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ak-
tivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” atbalstu. 

Projekta kopējās izmaksas ir 16904,06 
EUR

Attiecināmās izmaksas ir 15000,00 EUR
Publiskais finansējums 13500,00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums 3404,06 

EUR 
Šīs telpas uztur Jaunpils novada dome un 

pēc projekta īstenošanas turpinās tās uztu-
rēt un segt visus komunālos maksājumus. 
Savas kompetences ietvaros par jauniešu 
aktivitāšu centra darbību atbildīga būs Sa-
biedrisko attiecību un tūrisma nodaļa, cen-
trā strādās jaunatnes lietu speciāliste Ieva 
Zāgmane. Precīza informācija par centra 
darba laiku un aktivitātēm tiks publicēta 

pašvaldības mājas lapā un “Jaunpils vēstīs”, 
kā arī sociālajos tīklos. Aicinām sekot līdzi 
informācijai.

Telpas ir ieguvušas pavisam citu izskatu! 
Paldies darbu veicējiem SIA “Kaims”, Jaun-
pils novada Attīstības nodaļai, īpaši Elvai 
Vaivarei un Vijai Zīvertei, Labiekārtoša-
nas dienestam-Jānim Sīricam ar komandu, 
brīvprātīgajam palīgam Mārtiņam Baro-
nam un visiem, kas pielika sirdi un rokas, 
lai jauniešu sapnis pašiem par savu “māj-
vietu”  piepildītos! 

Ir veikti visi nepieciešamie remontdarbi, 
šobrīd turpinām iekārtošanās darbus un 
atliek vien sagaidīt, kamēr beidzas valstī ār-
kārtas situācija, lai kopā postos jaunā cen-
tra atklāšanai!

Uz tikšanos “Jauniešu Jaunpilī”! 
Lai radošām idejām bagāta jaunā centra 

darbība!
Baiba Rasa

Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 
tūrisma nodaļas vadītāja

Jaunā centra telpas 31.03.2020.
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Par COVID-19 infekcijas izplatīšanās 
novēršanas pasākumiem Jaunpils novadā  

(Papildināts 30.03. 2020.)
Pamatojoties uz izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, Civilās aizsardzības 

un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta otrās daļas 4.punktu un ievē-
rojot Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 2020.gada 
13.marta sēdes ieteikumus:

1. Mainīt, 13.03.2020. Rīkojuma Nr. 3-2/3, punktu 5. par apmeklētāju pie-
ņemšanu šādā redakcijā : noteikt, ka no 2020. gada 30. marta apmeklētājiem 
tiek slēgta Jaunpils novada pašvaldības administrācija, Valsts un pašvaldību 
vienotais klientu apkalpošanas centrs, Jaunpils novada sociālais dienests, 
Jaunpils novada bāriņtiesa un Viesatu pagasta pārvalde. 

2. Turpmāk izmantot elektroniski pieejamos valsts un pašvaldības pakal-
pojumus, interesējošos jautājumus ar speciālistiem un dienestiem skaidrot 
attālināti sazinoties telefoniski vai e-pastā. 

!!! Pie Jaunpils Klientu apkalpošanas centra un pie Viesatu pagasta pārval-
des ieejas durvīm ir izvietotas  pastkatses, kurās aicinām ievietot visus nepie-
ciešamos domei vai pārvaldei adresētos dokumentus. Pašvaldības speciālisti 
tos izskatīs. 
KONTAKTI SAZIŅAI
• Jaunpils novada pašvaldības administrācija 

Izpilddirektors Pēteris Baranovskis
26436651, 63180996
peteris.baranovskis@jaunpils.lv
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Sekretāre Dita Ellere
63107069; 29146413
dome@jaunpils.lv

• Valsts un pašvaldību vienotais klientu 
apkalpošanas centrs.
Klientu apkalpošanas centra speciāliste
Anda Feldmane
63107068, 29146415
anda.feldmane@jaunpils.lv; 
jaunpils@pakalpojumucentri.lv
Nodokļu administratore Ilze Zorika
63107068,29146415
ilze.zorika@jaunpils.lv

• Dzimtsarakstu nodaļa 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Dzidra Krastiņa
63180958, 29199878
dzidra.krastina@jaunpils.lv
 
Tiks veikta bērna dzimšanas reģistrācija 
un personas miršanas reģistrācija. Aici-
nām reģistrāciju iespēju robežās veikt vien-
personiski. Atkārtotu apliecību un izziņu 
pieprasīšanu lūdzam veikt elektroniski, iz-
mantojot portālu www.latvija.lv, iesniegu-
mā obligāti norādot kontakttālruni.

• Jaunpils novada sociālais dienests 
Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa
29499243   
inita.lapina@jaunpils.lv;   
socdienests@jaunpils.lv

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm 
un bērniem Dace Adiņa
63180959, 26526519
dace.adina@jaunpils.lv

Sociālā darbiniece Elīna Ūdre
29446778; 63180997
elina.udre@jaunpils.lv

Sociālās palīdzības organizatore
Anda Feldmane
63180997
anda.feldmane@jaunpils.lv

Sociālais aprūpētājs Skaidrīte Dzeguze
28692012

Psihologs Irina Rosicka
28615243

Jaunpils novadā tiek piešķirts un izmak-
sāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar CO-
VID 19 izplatību. Pabalsta krīzes situācijā 
apmērs ir 80.00 EUR mēnesī vienai per-
sonai. Ar pieprasīšanas, piešķiršanas un 
izmaksas kārtību aicinām iepazīties Jaun-
pils novada domes noteikumos Nr.8/2020. 
„Kārtība, kādā  Jaunpils novadā tiek piepra-
sīts, piešķirts un izmaksāts pabalsts krīzes 
situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību”

Ir pieņemts lēmums valsts dotācijas brīv-
pusdienām 1.-4. klasei izlietošanu-Jaunpils 
novadā nodrošināt brīvpusdienas 1.-9.kla-
šu skolēniem, kas nāk no trūcīgām, maz-
nodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. 
Valsts dotācija jāizlieto pēc noteikumiem-
Jaunpils novadā izsniegs pārtikas pakas, 9. 
aprīlī nogādājot ģimenēm.

Sociālais dienests aicina ikvienam atbil-
dīgi izvērtēt savu un ģimenes situāciju un 
droši interesēties sociālajā dienestā, jo katrs 
gadījums tiek izskatīts individuāli. 

• Jaunpils novada bāriņtiesa 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Aija Labsvārde
63180992, 26368462
aija.labsvarde@jaunpils.lv; 
barintiesa@jaunpils.lv

• Pašvaldības policija
Pašvaldības policijas vecākais inspektors
Jānis Siliņš
29155434
janis.silins@jaunpils.lv

Pašvaldības policijas inspektors
Dzintars Skudra
29155434
dzintars.skudra@jaunpils.lv
Iecirkņa inspektors

Jānis Kundziņš
28395733 

• Viesatu pagasta pārvalde
Pārvaldes vadītāja Vita Petrova
26697464, 63181370
viesatas@jaunpils.lv

Jaunpils novada domes administrācijas 
ēka “Ērģelnieki” un  Viesatu pagasta pār-
valdes ēka  iedzīvotāju plūsmai ir slēgtas, 
pakalpojumi tiks nodrošināti attālināti, ti-
kai galējās nepieciešamības gadījumā tieko-
ties klātienē, par laiku vienojoties.

• Atgādinām, ka norēķinus iespējams 
veikt internetbankā. 

Bankas rekvizīti:
Banka: A/S „Swedbank”
Bankas kods: HABALV22
Budžeta konts: 
LV22HABA0551020325777

• Atgādinām, ka apmeklētājiem slēgta  
p/a “Jaunpils”un SIA “Jaunpils pils”, tostarp  
novada tūrisma informācijas punkts.  Jau-
tājumu gadījumā  aicinām telefoniski sazi-
nāties ar direktori Kristīni Liepiņu, zvanot 
pa telefonu 26197178 vai rakstot kristine.
liepina@jaunpilspils.lv

• PSIA Jaunpils KS iedzīvotājus KLĀTIE-
NĒ NEPIEŅEM:

Neatliekamos gadījumos sazināties pa 
tālruni vai e-pastu. 

63107103(birojs); 29494254(vadītājs); 
info@jaunpilsks.lv 

Ūdens skaitītāja rādījumus lūdzu noziņot 
zvanot uz mūsu biroja tel.nr. vai rakstot e-
pastā. Rēķina summu var uzzināt telefonis-
ki vai e-pastā.

Konta nr. LV79HABA0551015620348 
(maksājuma mērķī norādiet rēķina nr.)

Informāciju apkopoja: Baiba Rasa Jaun-
pils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma 
nodaļas vadītāja

Izmaiņas transporta kustībā
No 20.marta līdz 12. maijam maršrutā Nr. 5261 (Jaunpils - Rāvi - Jaunpils) tiek slēgti šādi reisi: - Reiss Nr. 5 plkst. 
7:05 no Jaunpils; - Reiss Nr. 3 plkst. 15:50 no Jaunpils

Reisi slēgti, jo šajā maršrutā nav pasažieru. Ja rodas nepieciešamība saistībā ar transportu, lūdzam Rāvu iedzīvotājus 
sazināties ar novada Sociālo dienestu pa mob. telefonu 26526519. Nepieciešamības gadījumā transports tiks nodrošināts.
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2020. gada 22. martā stājās spēkā likums 
“Par valsts apdraudējuma un tā seku novēr-
šanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā 
ar Covid-19 izplatību”.   Saistībā ar likuma 
4.pantu Jaunpils novada dome nolemj:

    visiem Jaunpils novada nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksātājiem pagarināt 2020.
taksācijas gada I. un II. ceturkšņa nekusta-
mā īpašuma nodokļa samaksas termiņus 
līdz 2020. gada 17. augustam. 

Maksājumus, kas aprēķināti par 2020.
gada I. un II. ceturksni  var veikt līdz 17.au-
gustam . Par pārceltajiem maksājumu ter-

Apstiprināts lēmums “Par papildus finan-
sējumu žoga atjaunošanai pie pirmsskolas 
grupas “Zemenīte” ēkas”. Finansējums žoga 
atjaunošanai pie pirmsskolas grupas “Ze-
menīte” piešķirts EUR 2081.98 apmērā.

Apstiprināts lēmums “Par finansējuma 
piešķiršanu  projektam “Elektronisko saka-
ru tīklu izbūve Jaunpilī””.

Līdz šim projekta “Elektroniskās saka-
ru infrastruktūras pieejamības uzlabošana 
lauku teritorijās ” ietvaros ir ierīkots op-
tiskais internets Jaunpils novada teritorijā, 
tajā skaitā arī līdz Jaunpils novada domes 
ēkai, Jaunpils vidusskolai. Lai optisko in-
ternetu ierīkotu pašā domes ēkā, Jaunpils 
pilī un vidusskolā, nepieciešams izveidot 
optiskās šķiedras interneta tīklu no esoša-
jiem pieslēguma punktiem. Tādēļ apzinātas 
iespējas un piedāvājumi. SIA “Redam” pie-
dāvā Jaunpils novada domē, Jaunpils vidus-

Neskatoties uz valsts nodrošinātajiem 
atbalsta pasākumiem uzņēmumiem un 
iedzīvotājiem – dīkstāves pabalstu, valsts 
līdzfinansējumu pašvaldībām pabalstu krī-
zes situācijā piešķiršanai, u.c. atbalsta pa-
sākumiem, kā arī pašvaldību sniegto palī-
dzību un atbalstu, daudziem iedzīvotājiem 
šajā ārkārtējās situācijas laikā ir iespējams 
nonākt krīzes situācijā, ko var radīt zaudēts 
darbs, ierobežotas iespējas būt ekonomiski 
aktīviem, nepieciešamība ievērot pašizolā-
ciju (mājas karantīnu), līdz ar to iedzīvotā-
jiem var būt ierobežoti iztikas līdzekļi, kas 
liedz apmaksāt rēķinus par komunālajiem 
pakalpojumiem. Lai netiktu aprēķinā-
ti soda procenti, iedzīvotājiem ir jāraksta 
iesniegums un jānorāda, ka šajā ārkārtas 
situācijas laikā ir radušās grūtības veikt 
ikmēneša maksājumus. Kavējuma naudas 

Tiek pagarināts nekustamā īpašuma samaksas termiņš

“Jaunpils KS” nepiemēros soda procentus un kavējuma naudu

2020.gada 26.marta Jaunpils novada domes lēmumi

miņiem netiks aprēķināta nokavējuma 
nauda.

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas si-
tuāciju klientu apkalpošanas centri ir slēgti 
apmeklētājiem, tādējādi zaudēta iespēja no-
rēķināties skaidrā naudā.   Nomaksāt NĪN 
iespējams, bankā, internetbankā, portālā 
www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā, būtis-
ki ir pārliecināties, vai pārskaitījums adre-
sēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu 
par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams 
uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas 

skolā un Jaunpils pilī ierīkot optisko šķied-
ru pieslēgumu, plānotās projekta izmaksas 
optisko šķiedru pieslēguma izveidošanai 
Jaunpils novada domē, Jaunpils vidusskolā 
un Jaunpils pilī EUR 9980.68 tsk. PVN. 

Projektā piedalās arī uzņēmēji: as ”Jaun-
pils pienotava” , sia “Joži”, sia “Jaunpils pro-
jekts”, sedzot optiskā interneta ierīkošanas 
izmaksas līdz ražotnēm.

Apstiprināts lēmums “Par nedzīvojamās 
telpas „Ērģelniekos”, Jaunpils, Jaunpils pa-
gasts, Jaunpils novads, nomu”.

Apstiprināts lēmums “Par projekta “Ķim-
šu ūdenskrātuves pārgāžņu atjaunošana” 
iesniegšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par projekta pie-
teikuma „Deinstitucionalizācija – sociālo 

un soda procenti netiek piemēroti tikai par 
laiku, kad ir izsludināta ārkārtējā situācija 
- uz iepriekš kavētiem maksājumiem un 
aprēķinātām soda naudām atvieglojums 
neattiecas.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. 
gada 12. martā izsludināto ārkārtēju situā-
ciju visā valsts teritorijā (2020. gada 12. 
marta Ministru kabineta rīkojums Nr.103 
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), 
Labklājības ministrija aicina pašvaldības, 
īpaši, ja tās ir kapitāldaļu turētājas uzņēmu-
mos, kas sniedz komunālos pakalpojumus, 
būt sociāli atbildīgām un rosināt komunālo 
pakalpojumu sniedzējiem pašvaldībās ne-
pārtraukt komunālo pakalpojumu snieg-
šanu un nepiemērot soda procentus par 
aizkavētiem maksājumiem par komunāla-
jiem pakalpojumiem, kā arī vienoties par 

norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņo-
jumā. 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā 
www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. 
Abos portālos pieejami pašvaldību banku 
konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksā-
tājam automātiski uzrādās visa nepiecieša-
mā informācija maksājuma veikšanai. Por-
tālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt 
nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas 
personas īpašumiem. 

pakalpojumu infrastruktūras izveide un 
attīstība Jaunpils novadā” iesniegšanu un 
kredīta ņemšanu Valsts kasē”.

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

Apstiprināts lēmums “Par nosaukuma 
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikša-
nu zemes vienībai”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes vienības 
sadali un jaunu īpašumu izveidošanu”.

Apstiprināts lēmums “Par SIA “Tukuma 
slimnīca” gada pārskatu 2019.gadam”.

Apstiprināts lēmums “Par saistošajiem 
noteikumiem Nr.4/2020 “Grozījumi 2020. 
gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2020 „Par Jaunpils novada pašvaldī-
bas budžetu 2020.gadam””.

Apstiprināts lēmums “Par atklāta projek-
tu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 

vēlāku komunālo pakalpojumu apmaksu, 
ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situ-
ācijā vai apstākļos, kas liedz veikt savlaicī-
gus maksājumus augstākminētās ārkārtējās 
situācijas dēļ. 

Jaunpils novada domes kapitālsabiedrī-
bai PSIA “Jaunpils KS” nepiemērot soda 
procentus (nokavējuma procentus) un ka-
vējuma naudu (līgumsodu) par saņemta-
jiem pakalpojumiem, kuriem nav iespēju 
veikt norēķinus par sniegtajiem pakalpoju-
miem ārkārtas situācijas laikā. 

Kavējuma naudas (līgumsods) un soda 
procenti (nokavējuma procenti) netiek 
piemēroti tikai par laiku, kad ir izsludinā-
ta ārkārtējā situācija - uz iepriekš kavētiem 
maksājumiem un aprēķinātām soda nau-
dām atvieglojums neattiecas.
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turpinājums 6.lpp.

APSTIPRINĀTS
Ar Jaunpils novada domes

2020. gada 7.aprīļa sēdes Nr.5 , lēmumu Nr.55 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 Nr. 8/2020

„Kārtība, kādā  Jaunpils novadā tiek pieprasīts, piešķirts 
un izmaksāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar 

Covid-19 izplatību”

Izdots saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu 

1. Kārtība, kādā  Jaunpils novadā tiek pieprasīts, piešķirts un 
izmaksāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību, 
turpmāk – “Kārtība” ir attiecināma uz personām kuras ir deklarē-
jušas savu dzīvesvietu Jaunpils novada pašvaldībā. 

2. Kārtība ir spēkā Latvijas valstī noteiktās ārkārtējās situācijas 
laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās.

3. Krīzes situācijas pabalsta piešķiršanas mērķis – sniegt atbalstu 
personām (ģimenēm), kuras saistībā ar Covid-19 izplatību nespēj 
nodrošināt savas pamatvajadzības.

4. Šīs Kārtības izpratnē par krīzes situāciju saistībā ar Co-
vid-19 izplatību uzskatāmas situācijas, kurās persona (ģi-
mene) nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un at-
bilst, piemēram kādam no šādiem kritērijiem: 

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

1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienā-
kumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir 
piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka 
pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita vei-
da līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, 
kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);

2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati 
nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no CO-
VID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, 
ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, 
transportam, u.c.);

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai 
nav iztikas līdzekļu.

Sociālais dienests var lūgt ģimeni (personu)  elektroniski e-pastā 
vai WhatsApp atsūtīt aviobiļetes kopiju, kas apliecina atgriešanos 
no COVID-19 skartajām valstīm (šobrīd jebkuras citas valsts), rī-
kojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, vai citu dokumentu 
kopijas, kas būs pierādījumi lēmuma pieņemšanai.

5. Pabalsta krīzes situācijā apmērs ir EUR 80,00 mēnesī vienai 
personai.

6. Pabalsts krīzes situācijā var tikt piešķirts atkārtoti Latvijas val-
stī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā vai vienu kalendāra mēnesi 
pēc tās, ja personas (ģimenes) sociālā situācija nav uzlabojusies.

7. Pabalstu krīzes situācijā var pieprasīt personas, kuras Co-
vid-19 izplatības dēļ ir palikušas bez iztikas līdzekļiem un nesaņem 
valsts nodrošinātos pabalstus – bezdarbnieka, dīkstāves, slimības 
u.c. pabalstus.

8. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, telefoniski, elektronis-
ki vai atstājot Jaunpils novada domes klientu apkalpošanas centrā, 
jāiesniedz  Jaunpils novada Sociālajam dienestam adresēts iesnie-
gums (pievienots Kārtības pielikumā) (63180959; socdienests@
jaunpils.lv), kurā ir norādīti personas dati, kontaktinformācija, 
konta numurs un situācijas apraksts.  

9. Izvērtējot iesniegumā minētos faktus un datu bāzē pieejamo 
informāciju par pabalsta pieprasītāju un viņa ģimenes locekļiem, 

Jaunpils novada Sociālais dienests 3 (trīs) darba dienu laikā 
pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu 

piešķirt pabalstu.

AKTUALITĀTES

iniciatīvu projektos” komisijas locekļu mai-
ņu”.

Apstiprināts lēmums “Par līdzfinansēju-
mu biedrības “Dzīpars” projektam “Mul-

2020.gada 7.aprīlī Jaunpils novada dome 
rīkoja ārkārtas domes sēdi. Sēdes darba 
kārtībā tika izskatīti 8 jautājumi. Ņemot 
vērā, ka valstī ir izsludināts ārkārtas stāvok-
lis, domes sēde notika attālināti, izmantojot 
videokonferences režīmu. 

Sēdē izskatīja šādus jautājumus: 
Apstiprināts lēmuma “Par brīvpusdienu 

nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās si-
tuācijas laikā” projekts.

Apstiprināts lēmuma “Par ēdināšanas 
nodrošināšanu ārkārtējās situācijas lai-
kā no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 

Ārkārtas domes sēdes lēmumi

tifunkcionālās telpas izveide un gaismas 
ķermeņu nomaiņa Jaunpils Amatu mājā””.

Apstiprināts lēmums “Par saistošajiem 
noteikumiem  Nr. 5/2020 „Par grozīju-

8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” lī-
dzekļiem” projekts.

Apstiprināts lēmuma “Par Noteikumiem 
Nr.8 „Kārtība, kādā Jaunpils novadā tiek 
pieprasīts, piešķirts un izmaksāts pabalsts 
krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izpla-
tību”” projektu.

Apstiprināts lēmuma “Par 2020.taksāci-
jas gada I un II ceturkšņa nekustamā īpašu-
ma nodokļa samaksas termiņa izmaiņām” 
projekts.

Apstiprināts lēmuma “Par soda procentu 

miem 2009.gada 5.augusta Saistošajos no-
teikumos  Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldī-
bas nolikums ””.

nepiemērošanu par laikā neveiktajiem ko-
munālajiem maksājumiem” projekts.

Apstiprināts lēmuma “Par pašvaldības 
mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
PSIA „Jaunpils KS””  projekts.

Apstiprināts lēmuma “Par pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu “Viekaļas” 
un “Jaunviekaļas” jumta seguma atjauno-
šanu” projekts. Jumta atjaunošanai piešķirti 
EUR 19587.35 no budžeta līdzekļu atliku-
ma.

Apstiprināts lēmuma “Par grozījumiem 
amatu un amatalgu sarakstā”.



www.jaunpils.lv 6

2020. gada aprīlis
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AKTUALITĀTES

Jaunpils bibliotēkas ziņas

Laiks SEV!

Jaunpils pagasta bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta, bet no 20.ap-
rīļa sāksim attālināto apkalpošanu. 

Grāmatu rezervēšanas kārtība:
1. Lasītājs zvana pa tel. nr. 20299152 vai raksta uz bibliotēku e-

pastā biblioteka@jaunpilspils.lv un vienojas par grāmatām un pre-
ses izdevumiem, kurus vēlas saņemt lasīšanai.

2. Lasītājs vienojas ar bibliotekāru, kad un kā šīs grāmatas vai 
preses izdevumus varēs saņemt.

Esam nonākuši situācijā, kad esam spies-
ti dzīvot mums neierastos apstākļos. Šis ir 
laiks, kad mums no jauna ir jāiemācās pie-
lāgoties dažādām jaunām vai vismaz savā-
dākām sadzīves situācijām. Katrs no mums 
pie jaunajiem apstākļiem pierodam savā-
dāk. Viens to uztver sakāpināti, cits visai 
vēsi, cits beidzot var izgulēt miega badu, ci-
tam šis ir izaicinājumu laiks. Citam šis laiks, 
lai paskatīties uz sevi no malas un veltītu šo 
mierīgo laiku sevis “UZPUCĒŠANAI”. Ik-
dienā mums sanāk visai maz laika ko veltīt 
sev, tādēļ izmantojam šo iespēju, kad mums 
ir jāizolējas no apkārtējās sabiedrības un 
nododamies laikam kopā ar sevi! 

Pavasaris ir laiks, kas mudina mūs aiz-
vien vairāk uzturēties ārpus telpām svaigā 
gaisā. Saule un svaigais gaiss vilina doties 
uz piemājas dārziņu, uzsākt skriešanas se-

zonu vai notīrīt putekļus no sava velosipē-
da, kas jau pāris mēnešus ir stāvējis garāžā. 
Mans ieteikums ir: „UZ PRIEKŠU”, tikai 
ievērojot dažus ieteikumus. Jāsāk ar svarī-
gāko sen zināmo patiesību: „Lēnāk brauksi 
tālāk tiksi” jeb pirms uzsāc kādu nodarbi, 
sāc pamazām un ar mēru. Ja, esi cilvēks, kas 
ikdienā neaizraujas ar sportiskām aktivitā-
tēm, sāc ar 15 minūtēm dienā un ar katru 
dienu pa 10 minūtēm palielini savu nodar-
bes laiku. Tas palīdzēs ilgāku laiku saglabāt 
prieku par to ko Tu dari un veicinās ķer-
meņa labsajūtu. Centies nesamocīt sevi, bet 
ievēro regularitāti un rezultāti neizpaliks.

Sarunājuši! Tu uzsāc savu apņemšanos, 
dari to pamazām katru dienu palielinot lai-
ku savā nodarbē un dari to regulāri. Bet, lai 

3. Bibliotekārs pasūtījumu iesaiņos un uz uzlīmes norādīs la-
sītāja vārdu un novietos iepriekš norādītā vietā ārpus bibliotēkas 
telpām.

Atgādinām par iespēju grāmatas lasīt arī digitāli, pieslēdzies e-
grāmatu bibliotēkai www.3td.lv. Par iespēju pieslēgties e-grāmatu 
bibliotēkai zvanīt pa tel. nr. 20299152 vai rakstīt e-pastā bibliote-
ka@jaunpilspils.lv

tas viss būtu pavisam labi, lūk, vēl daži mazi 
ieteikumi:

1. Dienā centies izdzert aptuveni 2 litri 
šķidruma – ūdens, bērzu sulas, tējas, svaigi 
spiestas sulas. Centies izvairīties no gāzē-
tiem un saldinātiem dzērieniem, šie dzērie-
ni sausina ķermeni;

2. Centies ievērot noteiktu dienas ritmu. 
Noteiktos laikos celies – ej gulēt, ēd – dzer, 
strādā – atpūties (vēlams aktīvi);

3. Tavs ķermenis būs ļoti pateicīgs, ja Tu 
no rīta – vakarā pavingrosi. Pavingrot no-
zīme vienkārši vingrinājumi, kuri paredz 
izapļot locītavas, pastiept kāju, muguras, 
vēdera un kakla muskulatūru. Tas Tev aiz-
ņems pāris minūtes;

4. Vēl viena svarīga un mums labi aiz-
mirsta lieta ir pareiza elpošana. Mēs tai 
nepievēršam uzmanību un tādēļ mēs esam 
sākuši elpot ļoti sekli, kas atstāj zināmu ie-
tekmi uz mūsu veselību un pašsajūtu. Vēlos 

10. Par pieņemto lēmumu Jaunpils nova-
da Sociālā dienesta darbinieki pabalsta pie-
prasītājam paziņo 1 (vienas) darba dienas 
laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

11. Pabalsts tiek izmaksāts ar pārskaitīju-

mu uz pabalsta pieprasītāja kontu.
12. Ja tiek konstatēts, ka persona (ģime-

ne) ir sniegusi nepatiesas ziņas par savu 
sociālo situāciju, tad izmaksātais pabalsts ir 
jāatmaksā Jaunpils novada domei. 

13. Sociālā dienesta lēmumu par pabal-

sta krīzes situācijā piešķiršanu un pabalsta 
apmēru vai arī lēmumu par atteikumu pie-
šķirt pabalstu var apstrīdēt Jaunpils novada 
domes priekšsēdētājai lēmumā noteiktajā 
kārtībā un termiņā.;”

Par COVID 19
“Mājas. Ziepes. Divi metri.” – SPKC 

par svarīgākajiem COVID-19 profilakses 
principiem 

COVID-19 infekciju izraisošais koro-
navīruss izplatās, tieši kontaktējoties ar 
inficētu personu, ar sīkiem pilieniem, kas 
rodas inficētajai personai runājot, šķaudot 
vai klepojot vai netieša kontakta ceļā, pie-
skaroties virsmām un priekšmetiem, kas 
piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem. Tādēļ 
vadošo speciālistu ieteiktie galvenie piesar-
dzības pasākumi ir:

1. Palikt mājās, ja tas ir iespējams, strā-
dāt attālināti un atturēties no publisku vietu 
apmeklēšanas vispār vai darīt to tikai ārkār-
tējas nepieciešamības gadījumā;

2. Mazgāt rokas ar ziepēm un darīt to bie-
ži, rūpīgi, vismaz 20 sekunžu ilgumā. Īpaši 
svarīgi ir rokas mazgāt, atgriežoties mājās 

pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pēc 
šķaudīšanas un klepošanas, pēc kontakta ar 
slimniekiem vai viņu apkārtējo vidi, pēc tu-
aletes apmeklēšanas, pirms ēšanas un citos 
gadījumos;

3. Divu metru distanci no citiem cil-
vēkiem jeb sociālo distancēšanos ievērot 
vienmēr tajos gadījumos, kad tomēr nākas 
doties ārpus mājas. 

Šo vienkāršo piesardzības paņēmienu 
ievērošana un paradumu maiņa ir būtisks 
solis, lai ierobežotu COVID-19 vīrusa iz-
platību!

Uzziņai:
Jaunajai koronavīrusa izraisītajai slimībai 

COVID-19 ir raksturīgas elpceļu slimību 
pazīmes (paaugstināta temperatūra, klepus, 
iekaisusi rīkle  un apgrūtināta elpošana). 
Šīs pazīmes parasti ir vieglas un sākas pa-
kāpeniski. Daži cilvēki inficējas, bet viņiem 
nerodas nekādas slimības pazīmes. Lielākā 

daļa cilvēku (apmēram 80%) no slimības 
atveseļojas bez īpašas ārstēšanas. Apmē-
ram 1 no 6 cilvēkiem, kuri inficējas ar CO-
VID-19, slimības gaita ir smaga, kas izpau-
žas ar smagiem elpošanas traucējumiem un 
drudzi. Gados vecākiem cilvēkiem un tiem, 
kam ir tādas veselības problēmas kā paaug-
stināts asinsspiediens, sirdsdarbības trau-
cējumi vai cukura diabēts, ir paaugstināts 
risks smagai slimības norisei.  

SPKC nodrošina iespēju iedzīvotājiem 
saņemt atbildes uz interesējošajiem jautā-
jumiem par jaunā koronavīrusa izraisīto 
slimību COVID-19. Zvanot uz telefona 
numuru 67387661, SPKC speciālisti sniedz 
iedzīvotājiem atbildes uz jautājumiem, kas 
saistīti ar COVID-19, karantīnu, pašizolā-
ciju, kā arī norāda, kur var meklēt vairāk 
informācijas par interesējošo tēmu.



www.jaunpils.lv 7

2020. gada aprīlis AKTUALITĀTES

Jaunpils novada iedzīvotāji aicināti sazināties ar psiholoģi Irinu Rosicku 

No 1. aprīļa spēkā stājas jauna valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas 
kārtība; plānotais pacientu ietaupījums – līdz 25 miljoniem eiro gadā

Sākot no 1. aprīļa, Latvijā spēkā stājas 
Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 
un Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (OECD) rekomendēta valsts 
kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība. 
Tā paredz, ka ārsti Latvijā, tāpat kā Igauni-
jā, Lietuvā un tādās turīgās valstīs kā Vāci-
jā, Somijā, Nīderlandē, Dānijā, Zviedrijā un 
citās Eiropas valstīs, kompensējamo zāļu A 
saraksta receptēs norādīs zāļu aktīvo vielu, 
nevis zāļu nosaukumu. Savukārt aptiekās 
no vienādas iedarbības zālēm pacientam 
izsniegs tās zāles, kurām ir zemākā maksa. 
Šādu prasību paredz Ministru kabineta no-
teikumi par kompensējamo zāļu un medi-
cīnisko ierīču apmaksas kārtību1, lai Latvija 
pārņemtu Eiropas praksi zāļu izrakstīšanā, 
kā arī novērstu situāciju, kad pacientiem 
jāiegādājas dārgākās zāles, ik gadu pārmak-
sājot ap 25 miljoniem eiro, lai arī zemākas 
cenas zāles ir tikpat kvalitatīvas un drošas 
un ar tādu pašu ārstniecisko iedarbību.

Kas jāņem vērā pacientiem?
Iedzīvotājiem jaunā valsts kompensēja-

mo zāļu izrakstīšanas kārtība būtiskas iz-
maiņas vai neērtības pēc 1. aprīļa neradīs. 
Ir iespējamas situācijas, kad farmaceits 
izsniegs zāles, kuru iepakojums, krāsa vai 
forma var atšķirties no ierastajām, bet šo 

Ir pienācis silts, saulains pavasaris, ti-
kai neparasts, ar apjukumu, satraukumu, 
neziņu, ar neparastām pārmaiņām dienas 
gaitās, atšķirtību, citādāku dienas režīmu, 
jauniem pienākumiem un prasmēm, attāli-
nātu darba pienākumu veikšanu...

Pasaulē izplatās slimība, kuru ir grūti ie-
robežot un kuras gaita, sekas ir neprogno-
zējamas. Varētu teikt, situācija ir kritiska, jo 
mūsu ikdienā ievērojam daudz ierobežoju-
mus! Tātad jauna  adaptācija - jāpierod pie 
,,jaunas,, dzīves kārtības. Šādas kritiskās si-
tuācijas, neziņa var radīt: trauksmi, bailes, 
raizēšanos, bezizejas sajūtu, nomāktu gara-
stāvokli, iekšēju sasprindzinājumu utt. Šādi 
simptomi piedienas kritiskās situācijās.  Šie 
simptomi darbojas kā aizsardzība (pretes-

zāļu iedarbība būs vienāda un šīm zālēm 
būs tāda pati kvalitāte un drošums. 

Veselības ministrija un Zāļu valsts aģen-
tūra tāpat kā līdz šim, lai izvairītos no ne-
vajadzīgiem satraukumiem, aicina iedzīvo-
tājus, kam nepieciešamas valsts kompensē-
jamās zāles, receptes saņemšanai savlaicīgi 
apmeklēt savu ārstu.

Fakti: 
• Aktīvā viela ir zāļu galvenā ārstējošā 

viela. Palīgvielas veido zāļu formu, krāsu, 
garšu un citas īpašības. 

• Zālēm ar vienādu aktīvo vielu un tādu 
pašu iedarbību var būt dažādi ražotāji, no-
saukumi, izskats (krāsa, forma vai iepako-
jums) un var atšķirties to cena.

• Lai pacientiem būtu jāmaksā mazāk, 
ārsts kompensējamo zāļu receptē no 1. ap-
rīļa norādīs tikai zāļu aktīvās vielas nosau-
kumu.

• No zālēm ar vienādu aktīvo vielu un ie-
darbību valsts maksā par tām (kompensē), 
kurām ir zemākā cena.

tība jaunām situācijām). Simptomu pakāpe 
(stiprums) atkarīga no cilvēka adaptācijas 
spējām; no apstākļiem; atbalsta, iespējams 
no radošuma.... 

Iespējams, katru ģimeni un personu šī 
situācija ietekmē atšķirīgi. Dažiem tiek ap-
draudēta materiālā eksistence – ienākumu 
apjoms, dažiem fiziski ierobežojumi utt. 

Sarežģītās situācijās, svarīgs emocionāls 
atbalsts – saruna, citreiz tikai klausīšanās, 
uzmundrināšana, smaids utt. Dāvāsim 
viens otram to!  

Ja izjūtat vēlmi, nepieciešamību ar mani 
sazināties, parunāt -tas ir iespējams telefo-
niski: 28615243, e-klase, mykoob, ira1967@
inbox.lv.

• Ja būs medicīnisks pamatojums, ārsts 
kompensējamo zāļu receptē norādīs un 
valsts pacientam kompensēs arī dārgākas 
zāles ar tādu pašu aktīvo vielu un iedarbību. 

• Ārsts un pacients sarunas laikā vienojas 
par to, vai pacients lietos valsts kompensē-
tās zālēs, šādā gadījumā ārsts izrakstīs kom-
pensējamo zāļu recepti. 

• Ņemiet vērā, ka no 1. aprīļa aptiekā pie-
maksāt par dārgākām valsts kompensēja-
mām zālēm vairs nevarēs. 

• Zāļu aktīvās vielas jeb starptautiskais 
nepatentētais nosaukums ir norādīts uz 
zāļu  iepakojuma maziem burtiem un ne-
reti slīprakstā, un tas ir arī lasāms visu zāļu 
lietošanas instrukcijās. Šis nosaukums uz 
iepakojuma atrodas līdzās lielajiem bur-
tiem uzrakstītajam konkrēta ražotāja ie-
viestajam zāļu nosaukumam. 

• Iedzīvotājiem noderīga informācija par 
jauno kārtību un kampaņas “ZINI un NE-
PĀRMAKSĀ” materiāli ir publicēti tīmekļa 
vietnē: www.esparveselibu.lv.  

Papildu informācijai
Dita Okmane 

Zāļu valsts aģentūras 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr.: +371 67078422, 25400181  
E-pasts: Dita.Okmane@zva.gov.lv

Ar cieņu, 
Jūsu psiholoģe Irina Rosicka

ieteikt piedomāt pie tā un sākumā censties 
vismaz vienu sekundi ilgāk ieelpot un izel-
pot. Normāli būtu, ja sanāktu vismaz 3 se-
kundes ieelpot un 4 izelpot. 

5. Pavadi laiku vērojot dabu. Vai tā ir upes 
vērošana, atrašanās mežā vai naktī vērojot 

zvaigznes, ieklausies dabā un uz brīdi pār-
trauc domāt par savām ikdienas rūpēm. Zi-
nātnieki ir pierādījuši, ka šī nodarbe palīdz 
nomierināties, sajusties mierīgi, sakārtot 
domas un galu galā vienkārši labi justies!

Lai justos labi, nevajag daudz, tikai maz-

liet pacietības, vēlēšanās un apņēmības. 
LAI MUMS IZDODAS PĒC ŠĪ NEMIE-

RĪGĀ LAIKA IZNĀKT LAUKĀ LABĀ-
KIEM UN STIPRĀKIEM! 

Rakstu sagatavoja Sabiedrības veselības 
veicināšanas speciālists A. Fridrihsons.
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Jūlija otrajā pusē paredzēta piektā pieteikšanās kārta mācībām 

Trīsdesmit Jaunpils novada pieaugušie profesionāli pilnveidojušies

LAD informācija par projektiem

Šī gada jūlija otrajā pusē paredzēta piektā 
pieteikšanās kārta mācībām Eiropas Savie-
nības (ES) fondu pieaugušo izglītības pro-
jektā “Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide”, kurā strādājošie 
iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības dažādās 
nozarēs.

Tāpat kā iepriekš pieteikšanās ritēs mē-
nesi, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.
macibaspieaugusajiem.lv. Plānots, ka mā-
cību grupu komplektēšana un mācības šīs 
pieteikšanās kārtas dalībniekiem sāksies 
rudenī. Atšķirīgi no iepriekšējām pieteik-
šanās kārtām, šajā kārtā plānots izglītības 
programmu piedāvājumā pastiprināt prog-
rammas, kurās var iegūt profesiju, kā arī 
piedāvāt apgūt moduļus (īsākas izglītības 
programmas), kas ir nepieciešami profe-
sionālajai darbībai izvēlētajā nozarē. Šo 

Šādu iespēju apgūt profesionālās pilnvei-
des un neformālās izglītības programmas 
Jaunpilī un citviet izmantojuši trīsdesmit 
Jaunpils novada iedzīvotāji. 

Līdz šim Eiropas Savienības (ES) fondu 
pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto 

mācību programmu priekšrocība - vairāku 
moduļu apguve arī ārpus šī projekta par 
saviem līdzekļiem ļauj sakomplektēt pro-
fesionālās izglītības programmu un iegūt 
profesiju. Sīkāka informācija par  mācību 
klāstu sekos.

Arī piektajā kārtā mācībām varēs pieteik-
ties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotā-
ji, tai skaitā jaunie vecāki, kas atrodas darba 
attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā, 
kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu 
vai pabeigtu izglītību.

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES 
fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmak-
sājums, kuru var segt arī darba devējs. Mā-
cības bez maksas ir strādājošajiem ar maz-
nodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Kad tiks izsludināta jaunā pieteikša-
nās kārta, mācību programmu saraksts 

personu profesionālās kompetences piln-
veide”, ietvaros  Jaunpilī bija iespēja apgūt 
šādas programmas: 

• Koka izstrādājumu dizains un restaurā-
cija.

• Jaunākās tendences ēst gatavošanā un 
pasniegšanā.

• Tūrisma produktu izstrāde.
• Konferenču un semināru apkalpošana.
• Automobiļu elektroiekārtu diagnostika. 

būs publiski pieejams mājaslapā www.
macibaspieaugusajiem.lv. Aicinām sekot 
informācijai arī Valsts izglītības attīstības 
aģentūras (VIAA) sociālajos tīklos Face-
book, Twitter un Draugiem.

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā aiz-
vadītas jau četras pieteikšanās kārtas, kurās 
mācības pieaugušajiem uzsākuši 26 028 
strādājošo, no kuriem vairāk nekā 21 tūk-
stotis mācības jau pabeiguši.

Projektu “Nodarbināto personu profesio-
nālās kompetences pilnveide” finansē Eiro-
pas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu 
gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim 
ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

www.viaa.gov.lv, www.macibaspieagusa-
jiem.lv  

• Datu apstrāde un analīze. 
Ņemot vērā, ka mācību programmu iz-

strāde un to  pieteikšana vēl ir procesā, aici-
nāti izteikt savas vēlmes mācīties rakstot uz 
e-pastu: renate.ziverte@jaunpils.lv, piezva-
not pa tālr. 26563460 vai norādot mācību 
vēlmes elektroniskā anketā https://ej.uz/
macibasJaunpili.  

 Renāte Zīverte

Atbalsts putnkopības nozarei profilak-
tiskajiem pasākumiem

Lauku atbalsta dienests no 2020.gada 
20.aprīļa līdz 20.maijam izsludina projektu 
iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā 
“Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai 
mazinātu epizootiju un epifitotiju iespēja-
mās sekas” putnkopības nozarei. Šī ir de-
vītā projektu pieņemšanas kārta, kopējais 
publiskais finansējums ir 449 000 eiro. 

Atbalstu var saņemt tikai tirgum pare-
dzētās primārās lauksaimniecības produk-
cijas ražotāji - mazie un vidējie uzņēmumi, 
kas vismaz vienu gadu realizē produkciju 
tirgū, audzē ne vairāk kā 80 000 mājputnus 
un ir reģistrēti Pārtikas un veterinārajā die-
nestā. 

Atbalstu var saņemt žogiem, dezinfekci-
jas barjerām un to uzstādīšanai, dezinfek-
cijas paklājiem, pulverizatoriem, dezinfek-
cijas aprīkojumam (augstspiediena mazgā-

tājiem), aizsargapģērbam (izņemot vienreiz 
lietojamos apģērbus) un slēgto konteineru 
iegāde dzīvnieku līķu uzglabāšanai un sa-
nitārā caurlaides ierīkošanai. Pasākuma 
ietvaros nav attiecināmas būvniecības iz-
maksas.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas bei-
gu termiņš ir viens gads no lēmuma par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā 
stāšanās dienas.

Atbalsta intensitāte ir 80% no attiecinā-
majām izmaksām, ja projektu īsto viens 
atbalsta pretendents 100% - ja biodrošības 
pasākumu plānu īsteno lauksaimnieku gru-
pa.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama 
mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta 
veidi” – “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumus var iesniegt LAD 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai pa-
rakstītus ar drošu elektronisko parakstu. 

Tālrunis uzziņām: 67095000.
Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai un Lauku attīstī-
bas programmas ietvaros.

Atbalsts mežu ieaudzēšanai un iznīci-
nātu mežaudžu atjaunošanai

No 2020.gada 5.maija līdz 5.jūnijam no-
tiks projektu pieņemšana pasākuma „Iegul-
dījumi meža platību paplašināšanā un meža 
dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs.

Aktivitātē “Meža ieaudzēšana” (devītā 
projektu pieņemšanas kārta) kopējais pub-
liskais finansējums ir 720 400 eiro. Pasāku-
mā var veikt meža ieaudzēšanu un kopša-
nu, kā arī ieaugušas mežaudzes papildinā-
šanu un kopšanu.

Aktivitātē „Meža ugunsgrēkos un dabas 
katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjauno-
šana” (astotā projektu pieņemšanas kārta) 
kopējais publiskais finansējums ir 50 000 
eiro. Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu 
platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta 
atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai da-
bas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un 
ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze 
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Īsziņas no Jaunpils muzeja
Pēc divu nedēļu pārdomu brīža-atvaļinā-

juma- Jaunpils muzejā attālināti un aktīvi 
norit apmeklētājiem ikdienā  neredzamā 
un pat nenojaušamā darba daļa. Šobrīd  pa-
matā strādājam pie Muzeja likumā noteik-
tajām funkcijām: krājuma saglabāšana un 
pētnieciskā darba, taču ilgojamies un do-
mājam arī pēc ikdienā pamanītākās funkci-
jas: darba ar apmeklētājiem. Lai gan izstāžu 
zāles ir slēgtas, meklēsim risinājumus, lai 
brīnišķīgās izstādes būtu pieejamas ap-
meklētājiem, kā arī tiks pagarināts izstāžu 
norises laiks. Darbs neierasto apstākļu dēļ 
ir ieguvis pavisam jaunas formas- strādāt 
attālināti. Šis ir laiks , kas rada iespēju pa-
darīt visus sīkos, bet laikietilpīgos darbiņus 
krājuma darbā, novēršot neprecizitātes un 
uzlabojumus krājuma uzskaitē Nacionālā 
muzeja krājuma kopkataloga ierakstu pre-
cizēšanā, kā arī jaunu priekšmetu pieņem-
šanā un aprakstu veidošanā. Darbu ar  mu-
zeja krājuma  veic Zinta. Aizvadītajā mēne-
sī Jaunpils muzeja krājums papildināts ar 
vērtīgiem priekšmetiem no Irmas un Ērika 
Mucenieku ģimenes arhīva. Par krājuma 
papildināšanu ar  vērtīgajiem materiāliem 
– paldies Dz. Muceniecei un G. Thomas. 

Pētnieciskā darba ietvaros  turpinās darbs 
ar izdevniecības Jumava projektu daļu pie 
Jaunpils pienotavas grāmatas kā arī uzsāk-
ta tās satura izveide. Paralēli tiek apkopoti 
vēsturiskie  un vizuālie materiāli, vēsturiski 
fakti no dažādākām vēsturiskajām institū-
cijām. Paldies atsaucīgajiem bijušajiem un 
esošajiem pienotavas darbiniekiem, kas 
pieteikušies dalīties ar atmiņām par dar-
bības laiku uzņēmumā. Turpinās darbs 
pie Jaunpils muzeja ekspozīcijas. Šobrīd ir 
noslēgts līgums par VKKF atbalstīto finan-
sējumu projektam. Tas viss tiek darīts, lai 
muzeja darbs neapstātos un , lai pie mums 
būtu  ko apskatīt tad, kad muzejs atkal vērs 
durvis apmeklētājiem. Patīkamas pārmai-
ņas tiks veiktas arī Pilskunga kabinetā, kur 
jau veikti visi nepieciešamie priekšdarbi. 
Šajā  neierastajā situācijā  ļoti svarīgi  ir uz-
turēt interesi par muzeja piedāvājumu. Šis 
laiks vienam no otra prasa uzticēšanos un 
atbildību. 

Muzeja darbinieces ir pieejamas konsul-
tācijām un sarunām elektroniski jaunpils-
muzejs@inbox.lv un pa telefonu 20223423

Informāciju sagatavoja Jaunpils muzeja 
vadītāja Ligija Rutka

ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir at-
jaunojams.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas bei-
gu termiņš ir līdz 2023.gada 1.septembrim.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama 
dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā 
“Atbalsta veidi” – “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai pa-
rakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tāl-
runis uzziņām: 67095000.

Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai un Lauku attīstī-
bas programmas ietvaros.

Atbalsts investīcijām mazajiem lauk-
saimniekiem līdz 15 000 EUR

No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam 
notiks projektu pieņemšana pasākumā “At-
balsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot 
mazās lauku saimniecības”. 

Dienesta direktors Ģirts Krūmiņš aicina 

mazos lauksaimniekus izvērtēt savas iespē-
jas un pieteikties atbalstam šajā pasākuma 
kārtā: “Pieredze ar klientiem, kuri jau īste-
no mazo lauksaimnieku projektus, ir ļoti 
pozitīva. Ja izvirzītie mērķi ir bijuši izsvērti, 
sasniedzamie rezultāti izvirzīti objektīvi, 
tad problēmu tos sasniegt nav. Saimniecī-
bas turpina izaugsmi, saimnieko inovatī-
vi un motivēti. Piemēram, ir radīt dažādi 
jauni produkti, saimnieki savu produkciju 
ražo vairs ne tikai savām vajadzībām, bet 
piedāvā to arī tirgos, ir dažādojuši savas 
saimniekošanas aktivitātes. Šie ir tikai daži 
piemēri.”

Ceturtajā projektu pieņemšanas kārtā 
pieejamais publiskais finansējums ir 4,1 
miljons eiro. Šajā kārtā netiks piemērots 
reģionalizācijas princips. Atbalsta apmērs 
vienai mazajai saimniecībai ir 15 000 eiro. 

Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām 
gada kopējais neto apgrozījums pēdējā 
noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas 

vai saimniecības ekonomiskā lieluma stan-
darta izlaides vērtība projekta iesniegšanas 
dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz 
15 000 eiro. 

Darījumdarbības plānu jāsagatavo vis-
maz diviem kalendārajiem gadiem, bet ne 
ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 
31. decembrim.

Projekta iesniegumu jāgatavo sadarbībā 
ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Ap-
stiprināto konsultāciju pakalpojumu snie-
dzēju saraksts, kā arī projekta iesnieguma 
veidlapa pieejama dienesta mājaslapā www.
lad.gov.lv sadaļā “Projekti un investīcijas”. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai pa-
rakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tāl-
runis uzziņām: 67095000.

Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai un Lauku attīstī-
bas programmas ietvaros.

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem visu mūžu skan blakus.
  (V. Grenkovs)
Jaunpils novada dome izsaka dziļu līdzjūtību 

tuviniekiem, Ziedoni Kirkopu, Gunti Siliņu 
mūžības gaitās pavadot.

Dusi saldi zemes rokās,
lai Tev sapņu nepietrūkst.
Mīļās rokas ziedus noliks
Un Tev silti vienmēr būs.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem 

Ziedoni Kirkopu un 
Gunti Siliņu aizsaules ceļos 

aizvadot.
Jurģu iedzīvotāji
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Marta mēnesī novadā 
piedzimušas divas 

meitenītes un viens puisēns.

Ziņas jauniešiem!
Aicinām Jaunpils jauniešus piedalīties 

domes iniciatīvu projektu konkursā
Ja esi jaunietis vecumā no 13-25, aicinām 

tevi iesniegt savu ideju jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursā! 

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

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

Projekta iesniedzējs var būt jebkurš Jaun-
pils novada administratīvajā teritorijā dek-
larēts jaunietis vai jauniešu grupa, kā arī  
Jaunpils vidusskolas audzēknis vecumā no 
13 līdz 25 gadiem, kurš realizēs projektu 
Jaunpils novadā. 

Projekta pieteikuma iesniegšanas ter-
miņš ir no 2020. gada 15. aprīļa līdz 15. 
maijam plkst.17:00. Ja Latvijas Republi-
kas Ministru kabinets  izsludina izmaiņas 
visā valsts teritorijā sakarā ar ārkārtējo 
situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību, 
pieteikumu termiņš mainās atbilstoši 
rīkojumam. Tas nozīmē, ka projektu ie-
sniegšanas termiņš tiks pagarināts. 

Aicinām jauniešus iesniegt savas idejas 
un plānojot pasākumus, aktivitātes, pare-
dzēt jau projekta pieteikumā, ka laiks un 
datumi var mainīties atkarībā no situācijas 
valstī. 

Projekta  pieteikumu ar pielikumiem  
papīra formā –vienā eksemplārā, latviešu 
valodā, datorrakstā  iesniedz Jaunpils no-
vada domē, “Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils 
novads, 1.stāvā Klientu apkalpošanas cen-

trā (ievietot pastakstītē pie ārdurvīm) un 
elektroniski nosūti uz e-pasta adresi: ieva.
zāgmane@jaunpils. E pasta pieteikumā no-
rādot “Pieteikums konkursam” līdz paziņo-
jumā par Konkursu norādītajam termiņam; 

Iesniegtos projektus  izvērtēs konkursa 
vērtēšanas komisija. Jaunieši  tiks uzaicināti 
klātienē vai attālināti aicināti prezentēt pro-
jekta ideju un īstenošanas gaitu. 

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

Laiks projekta īstenošanai ir 2020. gada 
20. maijs līdz 2020. gada 20.novembrim.

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

2020. gada prioritāte veltīta jaunizvei-
dotā jauniešu centra “Jauniešu Jaunpils” 
aktivitāšu attīstībai.

Kādas aktivitātes tiks atbalstītas? 
Jauniešu brīvā laika lietderīgai izmanto-

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

aizsardzība.
Un, lai neierobežotu jauniešu domu lido-

jumu, tēma pēc brīvas izvēles, protams, sa-
skaņojot to ar konkursa rīkotāju, konkursa 
kārtībā var tikt atbalstīta.

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

TAS ATRODAMS WWW.JAUNPILS.LV         
Jaunieši un jauniešu grupas projekta 

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

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

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

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

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

Lai radošām idejām bagāts pavasaris!
Baiba Rasa, 

Sabiedrisko attiecību un 
tūrisma nodaļas vadītāja

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi 
aprīļa gaviļniekiem!

Jaunpils novada dome

Ja tu spēj saskatīt skaistumu, tad 
tikai tāpēc, ka skaistums ir tevī pašā.
Jo pasaule ir kā spogulis, kurā katrs 

redz sevi pašu.
/P. Koelju/

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 16.04.2020. Atbildīgā par izdevumu 

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

Brīdinām, ka pasākumu norise novadā var tikt fiksēta fotogrāfijās, kā arī pasākumi var tikt 
filmēti. Iegūtie dati tiek aizsargāti un tajā iekļautās informācijas apstrāde, ja tā saistās ar 

personas datiem, izmantojama un apstrādājama atbilstoši Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai

 (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis).

PATEICĪBA
Paldies visiem atsaucīgajiem cilvēkiem un uzņēmumiem, 

kas grūtā brīdī sniedz atbalstu ģimenēm, ziedojot dārzeņus, 
zivis un citus pārtikas produktus!


