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Jaunpils
novada domes 
laikraksts

2020. GADA
- MAIJS -

Virtuālais gājiens “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai”

Muzeja ziņas

Virtuālais gājiens “Uzvelc tautas tērpu 
par godu Latvijai” 2020. gada 4. maijā so-
ciālo tīklu vidē pulcināja vairākus tūksto-
šus individuālo tautas tērpu īpašnieku un 
māksliniecisko kolektīvu dalībnieku. 

Arī Jaunpils kultūras nama pašdarbības 
kolektīvi: bērnu deju kolektīvs “Pilskun-
dziņi”, Jaunpils koris, VPDK “Jaunpils”, 
meiteņu TRIO, audēju pulciņš “Dzīpars”, 
muzikālā apvienība “Ķirsītis” piedalījās šajā 

pasākumā.
Sakām paldies ikvienam, kas apņēmības 

pilns ģērbās tautas tērpā par godu Latvijai 
tās neatkarības atjaunošanas 30. gadskārtā. 

Lai sirsnīgi un saulaini Latvijai!

Ligita Gintere Jaunpils novada domes priekšsēdētāja 
04.05. 2020.Jaunpils

Audēju pulciņa “Dzīpars” dalībnieces 04.05.2020. Jaunpils 

2020. gada pavasaris ir īpašs ar vairākām 
nozīmīgām gadskārtām un būtiskiem pa-
vērsiena punktiem Latvijas demokrātijas 
vēsturē. Jaunpils muzeja iecerētais pasā-
kums ārkārtas apstākļu dēļ nevarēja notikt, 
tādēļ esam sagatavojuši informatīvu ma-
teriālu par šiem notikumiem. 2020. gada 
1. maijā apritēja 100 gadi kopš Latvijas 
Satversmes sapulces vēlēšanām un pirmā 
demokrātiski ievēlētā parlamenta sasauk-
šanas. 2020. gada 4. maijā apritēja 30. gadi 
kopš Latvijas valstiskās neatkarības atjau-
nošanas. Abi šie vēsturiskie notikumi ir no-
zīmīgi pagrieziena punkti Latvijas demo-
krātijas vēsturē, lai tos atcerētos īpaši.

1990. gada 21. aprīlī Daugavas stadionā 
sanāca gandrīz 9000 tūkstoši deputātu no 
visas Latvijas, tajā skaitā Jaunpils, lai at-
balstītu brīvību 8086 no tiem nobalsoja par 
Latvijas nacionālās neatkarības atjaunoša-

nu. Dainis Īvāns par šo notikumu ir teicis 
“Varbūt tā bijusi Latvijas pašvaldību vis-
augstākā misija visā Latvijas pastāvēšanas 
vēsturē. Varbūt bez tās mēs joprojām dzī-
votu nebrīvē. Pateicoties tai, mēs tagad bez 
bailēm varam izsvērt gan pagātnes kļūmes, 
gan veiksmes īsajā īsu Latvijas pašvaldību 
vēsturē”. Katrs šo aprīļa dienu atceras savā-
dāk. “Silta un saulaina bija 1990. gada 21. 
aprīļa diena, un Daugavas stadiona tribīnes 
bija ļaužu pilnas. Viņi gan nebija atnākuši 
skatīties kādu pasākumu. No visas Latvijas 
bija sabraukuši visu līmeņu – pašvaldību, 
Augstākās Padomes, PSRS Tautas deputā-
tu padomes – deputāti, lai izteiktu atbalstu 
aicinājumam atjaunot Latvijas neatkarību. 
Latvijas Tautas frontes organizētā Vislatvi-

jas tautas deputātu sapulce bija domāta, lai 
apliecinātu, ka gaidāmais lēmums par ne-
atkarību nav kādas šauras politiķu grupas 
patvaļa, bet gan atspoguļo plašu sabiedrī-
bas vairākuma viedokli. Iespējams, ka LTF 
vadība arī vēlējās stiprināt pašu Augstākajā 
Padomē ievēlēto deputātu apņēmību.

Sandras Šteinas deputātes mandāts. Viesatu pagasta 
bibliotēkas novadpētniecības materiāli.
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AKTUALITĀTES

RĪKOJUMS par COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas 
pasākumiem Jaunpils novadā 

1990. gada 4. maijā pie Augstākās Pado-
mes ēkas ar plakātiem pulcējās gan neat-
karības atbalstītāji, gan pretinieki. 4. maijs 
bija pusgadsimta lolota sapņa piepildījums 
un vainagojums. Nepacietībā pie auss cilvē-
ki bija piespieduši radioaparātus, kuros ska-
nēja tiešā translācija. Vienā mirklī pūlis uz-
sprāga gavilēs. Bija sasniegts nepieciešamo 
balsu skaits – 134.Tika paziņots rezultāts – 
par neatkarības deklarāciju nobalsojuši 138 
deputāti. Pēc sēdes slēgšanas priekšsēdētājs 
Gorbunovs izgāja uz balkona, lai sveiktu 
tautu. Šis notikums bija visu iepriekšējo 
gadu veikums. No 2016. gada šo pasākumu 
Latvijā un Jaunpilī atzīmē ar jaundibinātu 
tradīciju – Baltā galdauta svētkiem.

Jaunpils un Viesatu pagastu bijušie un esošie deputāti. 
Jaunpils muzejā, 2010. gada 4. maijā. L. Rutkas foto. 
Gatavojamies Covid-19 ierobežojumu 
atcelšanai. Laikraksta “Jaunpils Vēstis” sa-

gatavošanas brīdī, Jaunpils muzeja darbi-
nieces aktīvi iesaistījušās Muzeju biedrības 
un Muzeju padomes noteikumu muzeju 
publiskajai darbībai izstrādē un speciālas 
muzeju atvēršanas kampaņas sagatavoša-
nas izstrādē.

Maija mēnesī piedalīsimies kultūras dar-
binieku tiešsaistes mācību seminārā “Kul-
tūras cilvēciskais pieskāriens”. Šī vebināra 
galvenais mērķis ir meklēt jaunas iespējas 
auditorijas iesaistei kultūras un izglītības 
projektos.

Esam uzsākušas arī Covid-19 un ar to 
saistīto sanitāro ierobežojumu dokumen-
tēšanu – gan veicot foto fiksāciju, gan do-
kumentējot notikumus. Jo arī šī krīze nāka-
majām paaudzēm būs interesanta vēsture.

Aizvadītajā mēnesī esam ieskanējuši lie-
lu skaitu muzejā nonākušo fotogrāfiju. Tā 
gadās muzeju darbības praksē, ka muzejā 

nonāk neatpazītas fotogrāfijas. Veicot ap-
rakstošo daļu, daudzas no tām nav atpazī-
tas Cerot uz Jūsu atsaucību, lūdzam sniegt 
informāciju par divu Jaunpils vidusskolas 
izlaidumu fotogrāfijām. Noderīga jebkura 
informācija, kura saistīta ar izlaidumu – 
gadu, uzvārdiem. 

Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību.
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un 

Zinta Arika Jaunpils muzejā.
Telefons saziņai 20223423

2020.gada 12.martā Latvijas Republi-
kas Ministru kabinets ar rīkojumu Nr.103 
(turpmāk – MK rīkojums Nr.103) ir izslu-
dinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situā-
ciju no 2020.gada 12.marta ar mērķi iero-
bežot Covid-19 izplatību. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 
7.maija rīkojumu Nr. 254, kas groza MK 
rīkojumu Nr.103par ierobežojumu daļēju 
atcelšanu, nolemju:

1. atļaut rīkot publisko pasākumus Jaun-
pils novada pašvaldības iestādēs, ievērojot 
valstī noteiktos pasākuma apmeklētāju 
skaita ierobežojumus līdz 25 personām un 
nodrošinot iespēju ievērot 2m distancēša-
nos;

2. atļaut organizēt treniņu nodarbības 
grupās līdz 25 personām nodrošinot iespē-
ju distancēties 2m attālumā starp treniņu 
dalībniekiem ;

3. atvērt apmeklētājiem Jaunpils novada 
pašvaldības aģentūras “Jaunpils” kultūras 
namus,  bibliotēkas, amatu māju, ievērojot 

valstī noteiktos ierobežojumus apmeklētā-
ju skaitam līdz 25 personas un nodrošinot 
iespēju distancēties 2m attālumā starp ap-
meklētājiem;

4. noteikt, ka Jaunpils muzejs un tā struk-
tūrvienības apkalpo tikai individuālus ap-
meklētājus vai apmeklētāju grupas līdz 25 
personām nodrošinot iespēju distancēties 
2m attālumā starp apmeklētājiem;

5. noteikt, ka no 2020.gada 14.maija ap-
meklētāji Jaunpils novada pašvaldības ad-
ministrācijā, Valsts un pašvaldību vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā, Jaunpils nova-
da sociālajā dienestā, Jaunpils novada bā-
riņtiesā, Viesatu pagasta pārvaldē klātienē 
tiek pieņemti tikai attiecīgajai iestādei vai 
struktūrvienībai noteiktajā pieņemšanas 
laikā ne vairāk kā divas reizes nedēļa pa 2 
stundām.

6. Viesatu pagasta pārvalde klātienē pie-
ņems apmeklētājus pirmdienās no 11.00 
līdz 13.00, trešdienās no 11.00 līdz 13.00.

7. Jaunpils novada domes klientu apkal-
pošanas centrs un speciālisti iedzīvotājus 
klātienē pieņems pirmdienās no 14.00 līdz 
16.00, ceturtdienās no 10.00 līdz 12.00. 

8. Aicināt iedzīvotājus arī turpmāk iz-
mantot elektroniski pieejamos valsts un 
pašvaldības pakalpojumus, interesējošos 
jautājumus skaidrot attālināti, sazinoties 
telefoniski vai e-pastā un tikai galīgas ne-
pieciešamības gadījumā, vērsties pie paš-
valdības speciālistiem klātienē. 

9. Pildot šajā rīkojumā noteikto, perso-
nām jāievēro arī MK noteikumos Nr.103 
un citos normatīvajos aktos noteiktie pul-
cēšanās nosacījumi un ierobežojumi

10. Rīkojums stājas spēkā 2020.gada 12. 
maijā un ir spēkā līdz jaunam Jaunpils no-
vada Domes priekšsēdētājas rīkojumam.
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AKTUALITĀTES

APSTIPRINĀTS
Ar Jaunpils novada Domes

2020.gada 26.martā sēdes Nr.4 lēmumu Nr.52

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 Nr. 5/2020

„Par grozījumiem 2009. gada 5. augusta 
Saistošajos noteikumos 

Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības 
nolikums ”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Informācija par pašvaldībā padarītajiem darbiem aprīlī:

Par Jaunpils vidusskolas pirmsskolas grupas darbu ārkārtējās 
situācijas laikā

2020.gada 30.aprīļa Jaunpils novada domes lēmumi:

1. Sagatavota dokumentācija, varētu uz-
sākt “Viekaļu”  jumta atjaunošanas darbus.

2.2020.gada 15.aprīlī notika trīs nekusta-
mo īpašumu izsoles. 

3. Notiek darbi pie grants ceļu bojāto vie-
tu labošanas ar grants maisījumu.

4. Saņemta ziņa, iespējams, tuvākajā laikā 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.
gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “par ārkār-
tējās situācijas izsludināšanu” un Ministru 
kabineta 2010.gada 7.maija lēmumu par ār-
kārtējās situācijas pagarināšanu līdz 2010.

Apstiprināts lēmums “Par Pašvaldības 
SIA “Jaunpils KS” 2019.gada pārskatu”.

Apstiprināts lēmums “Par Pašvaldības 
SIA “Jaunpils pils” 2019.gada pārskatu”.

Apstiprināts lēmums “Par papildus fi-
nansējumu SIA “Jaunpils pils””. Jaunpils 
novada dome saņēma iesniegumu no SIA 
“Jaunpils pils” ar lūgumu segt darbinieku 
algas, sakarā ar Covid-19 izraisīto uzņēmu-
ma apgrozījuma kritumu un to, ka no š.g. 
18.marta uzņēmums ir pārtraucis darbību. 
Nepieciešamais finansējums, lai izmaksātu 
darba algas darbiniekiem par marta un ap-
rīļa mēnesi ir EUR 26 000.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils nova-
da  pašvaldības  SIA „Jaunpils pils” pamat-
kapitāla palielināšanu un  statūtu grozīju-
miem”.

Apstiprināts lēmums “Par nolikuma Nr. 
9/2020  “Jaunpils jaunatnes aktivitāšu cen-
tra “Jaunpils Jaunieši” nolikums”  apstipri-
nāšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 

tiks salabots Jaunpils novada  domei piede-
rošais autoceļu greideris.

5. Notika ikgadējā autoceļu mērķdotā-
cijas izlietojuma dokumentu un tehniskā 
tiltu pārbaude.

6. Labiekārtošanas nodaļa stāda un ap-
kopj ziedu dobes, kā arī kopj apkārtējo te-

gada 9.jūnijam, noteikt:
No 2020.gada 12.maija Jaunpils vidus-

skolas pirmsskolas grupas darbība:
1. Darbojas dežūrgrupa;
2. 5 gadīgo un 6 gadīgo bērnu apmācība 

īpašuma „Kalējiņi” otrās izsoles rezultātu 
apstiprināšanu”.

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

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

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Mazie Ezergaļi”, Jaunpils  pagas-
tā, Jaunpils novadā otrās izsoles atzīšanu 
par nenotikušu”.

Apstiprināts lēmums “ Par telpu nodoša-
nu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Jaun-
pils novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju bied-
rība”.

Apstiprināts lēmums “Par finansējumu 
„Skolas garāžu” telpu remontam”. „Skolas 
garāžas” ir Jaunpils novada domes īpašums, 
kur tiek uzglabāti biedrības „Jaunpils no-
vada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” 
operatīvie transportlīdzekļi. Piešķirtais fi-
nansējums telpu remontam  EUR 9096,95.

ritoriju.
7. Distancēti  un ģimeniskā lokā aizvadī-

tas Lieldienas.
8. Skolā aizvadīta Būvniecības valsts kon-

troles pārbaude. Pārbaudē konstatētās ne-
pilnības tiek novērstas.

turpinās attālināti;
3. Nepieciešamības gadījumā dežūrgrupa 

uzņem visa vecuma pirmsskolas grupas au-
dzēkņus.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Auļi” atsavināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Dižozoli” atsavināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Spāres” atsavināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcī-
bas projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam „Mežgaļi”’.

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcī-
bas projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam „Jaunpils vidusskola””.

Apstiprināts lēmums “Par nedzīvoja-
mo telpu nomas maksas samazināšanu IK 
“Niedres.O””.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils nova-
da autoceļu finansēšanai paredzētās mērķ-
dotācijas vidēja termiņa indikatīvo plānu”.

Apstiprināts lēmums “Par saistošajiem 
noteikumiem Nr.6/2020 “Grozījumi 2020. 
gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2020 „Par Jaunpils novada pašvaldī-
bas budžetu 2020””.

Izdarīt Jaunpils novada domes 2009.gada 
5.augusta Saistošajos noteikumos Nr.1 
„Jaunpils novada pašvaldības nolikums” 
šādus grozījumus:

1. Izteikt punktu Nr. 35 šādā redakcijā:
„35. Komitejas sēžu norises laiku un vie-

tu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saska-
ņojot ar domes priekšsēdētāju un paziņojot 
novada domes kancelejai. Komiteju sēdes 
nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir domes 

sēdes. Ja domes deputāts komitejas sēdes 
laikā atrodas citā vietā un veselības stā-
vokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties 
komitejas sēdes norises vietā, komitejas 
priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sē-
des norisē tiek izmantota videokonference 
(attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja 
domes deputāts par savu piedalīšanos sēdē 
ir informējis kanceleju vismaz vienu dienu 
iepriekš. Domes deputāts uzskatāms par 
klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs pie-
dalīties balsošanā, neatrodoties sēdes nori-
ses vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska 
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Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo 
noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums

Grozījums Jaunpils novada Domes 05.08.2009. 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpils nova-
da pašvaldības nolikums” nepieciešams, lai 
nodrošinātu juridisko spēku domes lēmumiem 
gadījumos, ja deputāti domes un komiteju sēdēs 
piedalās attālināti.

2. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts

Noteikumi tiek papildināti ar domes un 
komitejas sēžu norises kārtību gadījumos, ja 
domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un 
veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar 
ierasties sēdes norises vietā.

AKTUALITĀTES

iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences 
palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā 
balsošana tiešsaistē

2. Izteikt punktu Nr.67 šādā redakcijā:
„67. Domes kārtējās sēdes sasauc domes 

priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, 
vietu un darba kārtību. Ja domes deputāts 
sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.
gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Uguns-
drošības noteikumi” 412. punktu un hid-
rometeoroloģisko prognozi, nosaku meža 
ugunsnedrošā laika posma sākumu visā 
valsts teritorijā sākot  ar 2020. gada 24. ap-
rīli.

Visiem iedzīvotājiem meža uguns-
nedrošajā laikposmā, uzturoties mežā, 
ir jāievēro ugunsdrošības prasības, ko 
nosaka“Ugunsdrošības noteikumi”.

Meža ugunsnedrošajā laikposmā aiz-
liegts:

kurināt ugunskurus mežā un purvos (iz-

Ņemot vērā paaugstinātās drošības aps-
tākļus un pašreiz noteikto sociālās dis-
tancēšanās aicinājumu, Lielā Talka šogad 
16.maijā tiek organizēta, lielāku uzsvaru 
liekot uz individuālo talkošanu.

Līdz ar to Lielā Talka aicina cilvēkus do-
ties talkot šādi:

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

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

ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene 

stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ie-
rasties domes sēdes norises vietā, domes 
priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sē-
des norisē tiek izmantota videokonference 
(attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja 
domes deputāts par savu piedalīšanos sēdē 
ir informējis kanceleju vismaz vienu dienu 
iepriekš. Domes deputāts uzskatāms par 

ņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj 
uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas);

atstāt ugunskurus bez uzraudzības. 
Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta 
un gruzdēšana pilnīgi beigusies;

nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojo-
šiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkoci-
ņus, izsmēķus un citus priekšmetus;

veikt mežā un purvos spridzināšanas 
darbus un organizēt šaušanas nodarbības 
(izņemot atbilstoši ierīkotas vietas);

braukt ar mehāniskajiem transport-
līdzekļiem pa mežu un purviem ārpus 
ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepie-

kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas 
mājsaimniecības pārstāvjiem.

Talkas vietu kartē, sākot ar šo gadu, ik-
viens talkotājs un talkas organizators var 
atzīmēt un pieteikt divu veidu talkas – uz-
kopšanas un labiekārtošanas.

Labiekārtošanas talkas var pieteikt ik-
viens talkotājs, neatkarīgi, vai talkošanas 
notiek privātajā vai publiskajā sektorā. Tās 
var būt ģimeņu talkas, organizāciju, uzņē-

klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalī-
ties balsošanā, neatrodoties sēdes norises 
vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska ie-
spēja piedalīties sēdē ar videokonferences 
palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā 
balsošana tiešsaistē. Video un audio ierak-
sti, kas nav saistīti ar domes sēdes darba 
nodrošināšanu, sēžu zālē ir atļauta.”

ciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības 
sniegšanai nelaimes gadījumos, meža ap-
saimniekošanai un inženiertīklu uzturēša-
nai vai to avāriju novēršanai;

ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķēr-
sojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus 
mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja 
gāzu izplūdes sistēmu;

bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta 
attiecīgo teritoriālo struktūrvienību veikt 
jebkāda veida dedzināšanu (tai skaitā cirša-
nas atlieku dedzināšanu).

mumu vai citas talkas, kuras tiek organizē-
tas uz privātas zemes un kurām nav vaja-
dzīgs saskaņojums ar pašvaldību un kurās 
atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši 
rīkotāji. Savukārt, uzkopšanas talkas ir tās, 
kuras notiek publiskās teritorijās un kurām 
ir nepieciešams pašvaldības saskaņojums, 
lai saņemtu bezmaksas maisus un kurās 
tiek nodrošināta savākto atkritumu izveša-
na.

Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas 
talkas vietas atzīmēšanu kartē cilvēks sa-
ņems pieeju savam talkas profilam, kas ļaus 
dalīties ar informāciju par konkrēto talko-
šanas vietu sociālajos tīklos, kā arī aicināt 

Par meža ugunsnedrošo laikaposmu

Lielā Talka -16. maijā Jaunpilī un Latvijā

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Saistošajiem noteikumiem nebūs negatīva ietek-
me uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Paredzētie grozījumi Jaunpils novada Domes 
05.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaun-
pils novada pašvaldības nolikums” uzņēmējdar-
bības vidi Jaunpils novadā neietekmē.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu projekts ievietots pašvaldī-
bas mājas lapā www.jaunpils.lv

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas pārrunas ar Jaunpils novada 
iedzīvotājiem.
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Sveicināti Jaunpils novada iedzīvotāji! Ie-
stājoties siltam laikam, šķiet pašsaprotami, 
ka sāk sarosīties arī velosipēdisti. Sākot jau 
no paša mazākā velosipēdista un beidzot 
ar sirmgalvi, absolūti visi esam pakļauti 
noteikumiem un prasībām, kuras jāievēro 
dodoties ceļā ar divriteni. Šīs prasības un 
noteikumi ir sīki aprakstīti Ceļu satiksmes 
likumā (turpmāk CSL) un Ceļu satiksmes 
noteikumos (turpmāk CSN), ar kuriem var 
iepazīties jebkurš interesents. 

Kā nosaka CSL, braukt ar velosipēdu ceļu 
satiksmē patstāvīgi atļauts personai, kura 
sasniegusi 10 gadu vecumu un kurai ir ve-
losipēda vai jebkuras kategorijas transport-
līdzekļa vadīšanas tiesības. Tāpat arī visām 

Līdz 28.aprīlim biedrībā „Kandavas Partnerība” varēja iesniegt 
projektus uzņēmējdarbības aktivitātē, izsludinātās  LEADER pro-
jektu konkursa 10.kārtas ietvaros. Projektus varēja iesniegt 1.Rīcībā 
“Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai”. Šajā kārtā iz-
sludinātais kopējais finansējums bija 93296,65 EUR apmērā no  
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). 

Kandavas Partnerībā tika saņemti 6 projektu iesniegu-
mi ar kopējo pieprasīto ELFLA finansējumu 123944,43 

pievienoties notikumam arī citus talkotājus 
un sazināties ar viņiem.

Oficiālo talkošanas vietu pieteikšanas 
karti Tu atradīsiet mājas lapā www.talkas.lv 

Ievērojot sociālo distancēšanos, sabied-
risko attiecību speciālists šogad nedosies 
fotoeksspedīcijā pa novadu, tāpēc aicinām 
talkotājus sūtīt informāciju ar foto un/vai 
īsus video no talku norises vietām, lai va-
ram dalīties ar paveiktajiem darbiem mūsu 
novadā. E pasts:baiba.rasa@jaunpils.lv un 
telefona nr. 20204694. Iesūtītās fotogrāfi-
jas tiks publicētas pašvaldības informatī-
vajā izdevumā “Jaunpils Vēstis”, mājas lapā 
www.jaunpils.lv un pašvaldības sociālajos 
tīklos, kā arī Lielās Talkas mājas lapā.

Informācija par talkas maisu saņem-
šanu Jaunpils pagastā –Jānis Sirica tel. 
26160025, Viesatu pagastā –Valdis Bie-
rands tel. 28625712. (Uz šiem numuriem 
lūdzam zvanīt un informēt par to, ja 
ceļmalās vai citviet atrodas pilnie talkas 
maisi, kuri jāaizved.)

Lielgabarīta atkritumu konteineri at-
rodas Jaunpils pagastā pie “Dūmeņiem” 
un Viesatu pagastā pie bijušās Kr. Barona 

Pašvaldības policijas informācija

Noslēgusies LEADER projektu konkursa 10.kārta

personām līdz 12 gadu vecumam galvā ir 
jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei. CSN arī 
nosaka aizliegumu pārvietoties ar velosi-
pēdu neturot tā stūri (CSN. 210.1. punkts). 
Visas šīs prasības un noteikumi ir ieviesti 
ar mērķi radīt drošu pārvietošanos vidi vi-
siem satiksmes dalībniekiem, tādēļ rosinu 
ik katru vecāku pārliecināties, ka tieši viņa 
atvase, pārvietojoties ar velosipēdu, ievēro 
šīs prasības. Pretējā gadījumā pārkāpējs var 
tikt saukts pie administratīvās atbildības 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izsaku pateicību katram novada iedzīvo-
tājam, kurš, pamanot pārkāpumus, par to 
ziņo policijai. Atkārtoti vēlos vērst iedzī-
votāju uzmanību uz faktu, ka tikai sadar-

pamatskolas ēkas. Aicinām lielgabarīta 
atkritumus ievietot konteineros  līdz 17. 
maija vakaram.

Par sev interesējošiem vides sakopšanas 
darbiem, ieteikumiem aicinām sazināties 
ar pašvaldības izpilddirektoru Pēteri Bara-
novski rakstot peteris.baranovskis. lv,  tel.
nr. 26436651.

Lai veselība, optimisms un dzīvesprieks 

bības rezultātā mēs varam veidot drošu un 
patīkamu vidi mums pašiem un mūsu tu-
viniekiem. Par pārkāpumiem, kurus esam 
piefiksējuši, lūdzam Jūs informēt Valsts 
policiju (110) vai pašvaldības policiju 
(29155434)! 

Mums – Jaunpils novada iedzīvotājiem 
jājūtas lepniem par savu novadu, kas savā 
dabas skaistumā un idilliskajā mierā ir ļoti 
pateicīgs tam, lai šeit mēs varētu radīt vis-
patīkamākos apstākļus sev un saviem tu-
vajiem. Lai ik katram no Jaunpils novada 
iedzīvotājiem ir nesalaužama veselība, labs 
noskaņojums un saticība ģimenē! 

Jānis Siliņš
Pašvaldības policijas vecākais inspektors

ikvienam!
Tiekamies darbos Lielajā Talkā šī gada 

16. maijā!
Baiba Rasa

Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tū-
risma nodaļas vadītāja
baiba.rasa@jaunpils.lv

tel. +371 20204694

EUR apmērā. Projektus iesnieguši Kandavas Partnerības teritorijā 
esošie un topošie uzņēmēji no Kandavas, Vānes un Matkules pa-
gastiem, Jaunpils un Pūres pagasta.

Iesniegtos projektus viena mēneša laikā ir jāizvērtē Kandavas 
Partnerības LEADER projektu Vērtēšanas komisijai atbilstoši 
Kandavas Partnerības attīstības stratēģijas projektu vērtēšanas 
kritērijiem un Kandavas Partnerības SVVA Padomei ir jāpieņem 
lēmums par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu. Pēc tam pro-

jekti, tālākai izvērtēšanai,  tiek iesniegti Ziemeļkurzemes re-
ģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Sagatavoja: biedrības “Kandavas Partnerība” 
vadītāja Inta Haferberga 
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Uzņēmīgās un aktīvās Jaunpils novada biedrības pierāda, ka 
darbīgi cilvēki var paveikt daudz! Pašvaldība novērtē biedrību uz-
ņēmību un kā ierasts Jaunpils novada domes finansētais projektu 
konkurss “Darām paši” tika izsludināts marta sākumā. Arī šogad 
gaidījām aktīvu nevalstisko organizāciju interesi un iesaisti. Tā 
patiesi arī bija – 19 projektu pieteikumi! Vērtēšanas darba grupa 
katru projektu rūpīgi izvērtēja. Lai pieņemtu gala lēmumu, dažām 
biedrībām bija nepieciešams iesniegt papildus skaidrojumus. Un 

“Darām paši - 2020” rezultāti
tā tika nolemts pilnā apjomā atbalstīt 12 projektu pieteikumus, bet 
samazināt piešķiramo finanšu apjomu 2 projektiem, saglabājot fi-
nansējumu prioritārākajām projekta aktivitāšu pozīcijām. Ņemot 
vērā ierobežoto finansējumu, 5 projekta iesniegumus diemžēl neie-
kļāva atbalstāmo projektu iesniegumu sarakstā. Paldies biedrībām 
par  izrādīto aktivitāti! 

 Jau maija mēnesī tiks uzsākta dažu projektu īstenošana, un kopā 
šogad ceram sagaidīt 14 projektu realizēšanu Jaunpils novadā:

N.p.k Biedrība Projekta nosaukums Plānotie pasākumi Domes 
finansējums 

Līdzfinan-
sējums 

1 Mednieku bied-
rība “Jaunpils”

Mednieki turpina strā-
dāt komandā 2020

Izveidos automašīnu stāvlaukumu pie topošās 
mednieku mājas biedrības īpašumā “Draviņas” 

720.50 € 1770.40 €

2 Jaunpils RAC 
“Rats”

    
Dzimtu stāsti laukos

Apkopos novada un tuvējās apkārtnes vecākā gada 
gājuma cilvēku dzīvesstāstus, saglabājot lauku 
vides atmiņas nākamām paaudzēm.

607.00 € 246.65 €

3 Chill&Ride 
Community

Bangas-2 Pabeigs un uzlabos esošo izveidoto stāvlauku-
mu pie daudzīvokļu mājas “Bangas”, uzliks tam 
apmales un iegādāsies riteņu novietni. Sakārtos pie 
mājas esošo bērnu laukumiņu.

750.00 € 570,68 €

4 Tērces Mūsmājas - 9 Veiks kosmētisko remontu vienā kāpņu telpā 
daudzdzīvokļu mājās “Tērcēs”

750.00 € 982.57 €

5 Basketbola klubs 
“Jaunpils”

Individuālo basketbo-
lu iemaņu uzlabošana 
Jaunpils bērniem un 
jauniešiem (3.gads)

Tiks  rīkota 3 dienu nometne individuālo basket-
bola iemaņu uzlabošanai. Tiks piesaistīti speciālās 
sagatavotības treneri, kas bērniem dos citu skatī-
jumu uz daudziem basketbola elementiem un uz 
spēli kopumā.

750.00 € 234.00 €

6 Kultūras labora-
torija

Skolas rotaļu laukuma 
atjaunošana un piln-
veidošana

Atjaunos un pilnveidos skolas teritorijā esošo 
rotaļu laukumu.

750.00 € 187.50 €

7 Iedvesmas 
plūsma

Esi aktīvs- cauru gadu Inventāra iegāde atpūtas telpai Levestē. Zāles pļau-
šanas talkas Levestes sporta laukumā. 

650.00 € 310.00 €

8 Rosmes Bojāto skursteņu 
atjaunošana daudzdzī-
vokļu mājā “Rosmes” 
Jaunpils novadā

Veiks skursteņu labošanu un pārmūrēšanu daudz-
dzīvokļū mājā “Rosmes”  

562,97 € 1400.00 €

9 Jaunpils nova-
da Brīvprātīgo 
Ugunsdzēsēju 
Biedrība

Brīvprātīgie mācās un 
māca!     

Jaunpils novada Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrī-
bas 12 biedri iegūs  zināšanas par pirmās palī-
dzības sniegšanas pamatiem. Biedrība iegādāsies 
prevencijas pasākumiem nepieciešamos palīgma-
teriālus.

625.00 € 170.00 €

10

Baltais laimes-
lācis

Jaunpils kāzu atslēgu 
koks     Izveidos vizuāli pievilcīgu, interesantu un atbilsto-

šu vides objektu kāzu atslēgu pieslēgšanai.

750.00 € 200.00 €

11 Optimisti Ūdens piegādes uz-
labošana “Dzīļu” mājai     

Daudzdzīvokļu mājai “Dzīles” uzlikt avutonomu 
ūdens spiedienu paaugstinošu sistēmu un ūdens 
attīrīšanas filtru.

750.00 € 552.38 €

12 Vējmalas Paliec mājās 2020 Tiks veikti labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu 
mājas ”Aizvēji” vidējā kāpņu telpā,to izremontējot.

750.00 € 1744.35 €
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Lauku atbalsta dienesta informācija

Ārkārtas atbalsts lauksaimniecībā Covid-19 ietekmes dēļ

Uzmanīgā dabā būšana jeb nedraugs Ērce

Atbalsts par dzīvnieku, 
sējumu un stādījumu platī-
bu apdrošināšanu

No šā gada 6.maija līdz 
1.decembrim Lauku atbalsta 

dienests aicina iesniegt projektu pieteiku-
mus pasākuma “Riska pārvaldība” apakš-
pasākumā  “Ražas, dzīvnieku un augu ap-
drošināšanas prēmija”. Kopējais publiskais 
finansējums 10,5 milj. eiro.

Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimnie-
ku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru 
riska mazināšanā, daļēji sedzot izdevumus 
par apdrošināšanas prēmiju. 

Valsts atbalsts 
Valdība šā gada 14.aprīlī pieņēma lē-

mumu, ka no valsts budžeta programmas 
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tiks 
sniegts atbalsts 45,5 miljonu eiro vērtībā 
lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem.

Pieejami vairāki atbalsta pasākumi:
1. Vienreizējs atbalsts ienākumu stabili-

zēšanai atsevišķu lopkopības nozaru lauk-
saimniekiem, kas nodarbojas ar piena ra-

Ērču encefalīta vīruss atklāts zīdītāju, 
īpaši sīko grauzēju, asinīs, un ērces to pār-
nes uz cilvēkiem. Ērcēs vīruss atrodas, gal-
venokārt, siekalu dziedzeros un siekalās. 
Putni un lielākie dzīvnieki spēj pārnest in-
ficētas ērces lielos attālumos. Ērču encefa-
līta endēmiskie rajoni lokalizējas noteiktos 
apgabalos Centrāleiropā, Baltijas valstīs, 
Krievijā u.c.

Simptomi 
Personām, kas pēc ērces koduma inficē-

jušās ar ērču encefalīta vīrusu, 1-3 nedēļu 
laikā var novērot gripai līdzīgus simptomus 
(paaugstinātu temperatūru, galvassāpes un 
sāpes ķermenī), kas saglabājas apmēram 

Atbalstu var saņemt fiziskas vai juridis-
kas personas, ja apdrošinātā sējumu un stā-
dījumu platība ir deklarēta vienotā platību 
maksājuma saņemšanai vai apdrošinātie 
dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīva-
jiem aktiem. Lai saņemtu atbalstu, atbalsts 
pretendents Lauku atbalsta dienestā ie-
sniedz iesniegumu, apdrošināšanas polises 
kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski, un 
apdrošināšanas prēmiju samaksu aplieci-
nošu dokumentu kopijas.

Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām 
un līdz 2020.gada 1.decembrim pilnībā ap-
maksātām apdrošināšanas polisēm. 

žošanu, gaļas liellopu un nobarojamo cūku 
audzēšanu.

2. Vienreizējs atbalsts skolu ēdinātājiem 
un dārzeņu ražotājiem par ārkārtējās situā-
cijas laikā neizlietotiem pārtikas produk-
tiem, kas bija paredzēti ēdināšanas nodro-
šināšanai bērnudārzos un skolās un kurus 
nebija iespējams šim mērķim izlietot.

3. Atbalsts gatavās pārtikas produkcijas 
krājumu izmaksu pieauguma un apgrozīju-

vienu nedēļu. Pēc tam seko izveseļošanās, 
vai arī vīruss izplatās smadzenēs un sma-
dzeņu apvalkos. Šādos gadījumos novēro 
augstu temperatūru, stipras galvas sāpes, 
spranda stīvumu, vemšanu, reiboņus un 
smagu vispārējo stāvokli. Jau pie pirmajiem 
slimības simptomiem nekavējoties jāgrie-
žas pie ārsta.

Imunitāte visai dzīvei 
Ērču encefalīta diagnozi apstiprina ar 

Atbalsta pretendentam Lauku atbalsta 
dienestā ir jāiesniedz projekta iesniegums 
un atbalsta pretendenta deklarācija. Pro-
jekta iesnieguma veidlapa pieejama mājas-
lapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” 
– “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumus var iesniegt LAD 
elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) 
vai parakstītus ar drošu elektronisko pa-
rakstu. Tālrunis uzziņām 67095000. 

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

ma samazinājuma radīto grūtību mazinā-
šanai pārtikas preču ražotājiem un primā-
rajiem ražotājiem, kas nesaņem iepriekš-
minētos atbalstus.

4. Atbalsts kredītprocentu dzēšanai / ap-
drošināšanas polišu daļējai segšanai.

Kādi ir nosacījumi, lai saņemtu ārkārtas 
atbalstu un kā tam pieteikties, informāciju 
var skatīt īpašā izvēlnē “Ārkārtas atbalsts 
Covid-19” www.lad.lv

specifisku antivielu klātbūtnes noteikšanu 
asinīs un spinālā šķidrumā. Ērču encefalī-
tam nav specifisku ārstēšanas metožu (an-
tibiotikas šajā gadījumā nepalīdz). Ērču 
encefalītu pārslimojušie parasti iegūst imu-
nitāti visai dzīvei.

Profilakse
Lai izsargātos no ērču encefalīta, būtis-

kākais profilakses pasākums ir savlaicīga 
vakcinācija. Vakcinācija īpaši nepiecie-
šama personām, kuras regulāri apmeklē 
mežus un krūmājus, kā arī tūristiem, kuri 
apmeklē ērču encefalīta endēmiskos rajo-

13 Dzīpars Apgaismojumu un 
energoefektivitātes 
uzlabošana Jaunpils 
Amatu mājā

 Uzlabos apgaismojumu un energoefektivitāti 
audēju darbnīcā un rokdarbu izstāžu zālē atbilstoši 
darba drošības noteikumiem.

696.16 € 175.04 €

14 Auces dzīvnie-
ku aizsardzības 
biedrība 

“Par labāku nākotni 
Jaunpils kaķiem”     

Tiks ierobežota un samazināta kaķu nekontrolē-
ta vairošanās (10 kaķeņu sterilizēšana, 10 runču 
sterilizēšana, 10 kaķēnu vakcinācija). Ķerambūra 
un 3 transporta konteineru iegāde. Iedzīvotāju 
izglītošana kaķu labturības jautājumos. 

745.00 € 198.42 €

9856.63 € 8741.99 €
Lai veiksmīga projektu īstenošana!

Līga Veinberga Attīstības nodaļas projektu vadītāja 
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nus.Vakcinācijas shēmas pilns pamatkurss 
ietver trīs vakcīnas devas. 1 - 3 mēnešus 
pēc pirmās vakcīnas devas ievadīšanas tiek 
ievadīta otrā vakcīnas deva. Aizsardzība jeb 
imunitāte pēc divām devām ir pietiekama 
tikai vienai sezonai. Trešo devu ievada pēc 
6 - 12. Lai saglabātu imunitāti ik pēc 3-5 
gadiem nepieciešama ievadīt revakcināci-
jas devu. Pēcvakcinācijas periodā injekci-
jas vieta var būt sāpīga, iespējama neliela 
temperatūras paaugstināšanās. Pārbaudīts, 
ka vairāk kā 95% vakcinēto personu ir iz-
veidojies antivielu aizsarglīmenis (ir laba 
imunitāte). Vakcinācijai nav vecuma iero-
bežojumu, bērniem vakcinācija pret ērču 
encefalītu veicama no viena gada vecuma. 
Vakcināciju pēc parastās shēmas ieteicams 
veikt ziemas mēnešos. Ja vakcināciju veic 
vasaras periodā, tā veicama pēc ātrās vakci-
nācijas shēmas, lai ātrāk izveidotos antivie-
las (imunitāte).

Informācija par ērcēm
Ērcēm vispiemērotākās ir mitras un 

ēnainas vietas, tāpēc tās vairāk sastopamas 
jauktu koku mežos ar labi attīstītu pame-
žu. Daudz ērču ir nekoptās meža audzēs 
ar ievērojamu lapu koku, īpaši alkšņu, pie-
jaukumu, bet maz - sausos skrajos priežu 
silos. Tās nereti sastopamas arī ilggadīgi 

nekoptās un krūmiem aizaugušās pļavās. 
Aktīva (uzbrukumam gatava) ērce parasti 
sēž uz zāles stiebra apmēram 10 cm augstu-
mā (maksimāli – līdz 1m augstu) no zemes, 
gaidot, kad garām ies piemērots upuris. 
Piesūcoties ērce caur atskabargaino snuķīti 
ielaiž koduma brūcē siekalas. Tajās ir vielas, 
kas mazina sāpes un neļauj asinīm sarecēt. 
Parasti cilvēki ērces kodienu nejūt, tādēļ ie-
spējams, ka ērce nokrīt, pirms tā pamanīta. 
Ērces sākuma attīstības stadijās, to niecīgo 
izmēru dēļ, ir grūti saskatīt. Ērču aktivitātes 
sezona Latvijā parasti ilgst no aprīļa sāku-
ma līdz oktobra beigām, bet pie labvēlīgiem 
meteoroloģiskiem apstākļiem var būt ievē-
rojami garāka. Ērces kļūst aktīvas, ja gaisa 
temperatūra pārsniedz +3 līdz +5°C.

Ja ērce ir piesūkusies 
Piesūkusies ērce jānoņem, cik iespējams, 

ātri un tas jāveic ļoti uzmanīgi, jo, saspiežot 
ērces ķermeni, koduma brūcē var iekļūt tās 
iekšējais saturs un palielinās iespēja saslimt 
ar kādu no ērču pārnestajām slimībām.

Pirms ērces izvilkšanas dezinficē vietu, 
kur tā piesūkusies. Ērces izvilkšanai izman-
to smailu pinceti, ar ko satver ērces snuķīti 
pēc iespējas tuvāk ādai un lēni, ar apļveida 
kustību izvelk ārā. Ja nav pieejama pince-
te, ap ērces snuķīti apsien stipru diegu un, 
velkot aiz diega galiem, izņem ērci. Pēc ēr-

ces izņemšanas koduma brūci dezinficē un 
rokas nomazgā ar ūdeni un ziepēm. Vēlams 
vienu mēnesi pēc ērces piesūkšanās lietot 
vairāk vitamīnu, labāk dabiskā veidā, kā 
arī vairāk šķidrumu, izvairīties no saauk-
stēšanās, pārmērīgās sauļošanās, alkohola 
lietošanas un intensīvas fiziskas slodzes. 
Detalizētu ieteikumu saņemšanai, kā arī 
gadījumā, ja parādās slimības simptomi, 
nepieciešams vērsties pie ārsta.

Kā izvairīties no ērces piesūkšanās
Ērces visbiežāk nokļūst uz garāmejošu 

cilvēku apaviem vai apģērba potīšu augstu-
mā un pēc tam lēnām pārvietojas uz aug-
šu. Lai nepieļautu ērces piesūkšanos, pirms 
došanās mežā apģērbs jāpielāgo tā, lai ērce 
nevarētu zem tā pakļūt. Bikšu gali jāieliek 
zeķēs vai zābakos, aprocēm un apkaklei 
jābūt cieši pieguļošai, blūze jāieliek biksēs. 
Ieteicams valkāt gaišas drēbes, uz kurām 
ērces labi saskatāmas. Pastaigas laikā ik pa 
brīdim jāaplūko apģērbs, lai ieraudzītu un 
laikus notrauktu pa to rāpojošas ērces. Pār-
nākot no pastaigas, rūpīgi jāpārbauda, vai 
uz drēbēm un ķermeņa nav ērces. Jāatceras, 
ka ērces var atnest mājās arī ar mežā plūk-
tām puķēm un zariem.

Andris Fridrihsons
Sabiedrības veselības veicināšanas 

speciālists

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…

Viesatu pagasta bibliotēkas ziņas

Šī vīrusa pandēmijas rezultātā izjukuši 
arī mūsu biedrības pasākumi, kas bija sa-
plānoti visai vasarai. Tā vietā varam vairāk 
pievērsties savu māju, dārzu un apkārtnes 
sakopšanas darbiem. Daudziem no mums 
ir liegta iespēja tikties ar saviem tuvinie-
kiem, kuri nedzīvo kopā. Esam bijuši pa-
klausīgi un ievērojuši veselības speciālistu 
un valdības ieteikumus un arī paši lieki ne-

Līdz 12.maijam bibliotēka nodrošina at-
tālinātus pakalpojumus , informācijai un  
saziņai ar bibliotēku var rakstīt e-pastā : 
biblioteka.viesatas@jaunpils.lv, vai zvanīt 
tel. 28352654. Par izmaiņām bibliotēkas 
pakalpojumu sniegšanā pēc 12.maija varēs 
uzzināt mājas lapā www.jaunpils.lv , infor-
mācijas stendā pie Viesatu kultūras nama 
un  veikala.

 Lai arī bibliotēka šajā COVID-19 pandē-
mijas laikā ir slēgta, bibliotēkas darbs nav 
apstājies. Tiek strādāts pie novadpētniecī-
bas materiālu digitalizēšanas, sniegtas uzzi-
ņas e-pastā, telefoniski sniegta informācija 
par meklēšanas iespējām Latvijas Nacionā-

apmeklējām publiskas vietas.
Ja pēc 12. maija būs atļauts pulcēties 

plašākā lokā, trešdienās pensionāru telpās 
“Jaunkalnos” atsāksim dežūras no plkst. 
10:00 – 12:00 un bez komisijas maksas 
biedrības biedriem palīdzēsim samak-
sāt savus rēķinus (elektrību, telefonu u.c.)  
tiem, kuriem nav interneta pieslēgums.  
Pieņemsim arī biedru naudas samaksas.   

lās bibliotēkas digitālajos resursos un  kop-
katalogā. 

Bibliotēka dokumentē šo pandēmijas 
laiku “Viesatu pagasta gadagrāmatā“,  jo 
mēs esam šī laika aculiecinieki un mūsu 
atmiņas būs nozīmīga vēstures grāmatas 
lappuse. Arī mēs varam fiksēt savas sajūtas, 
kā mainījusies ikdiena dzīvojot COVID-19 
pandēmijas laikā. Tas varbūt stāsts, eseja, 
komentārs , viedoklis, zīmējums, fotogrāfi-
ja kas raksturo šajā laikā pārdzīvoto. 

Koordinatoriem - lūgums apzināt savus 
biedrus vai kādam nav vajadzīga palīdzība.                                                                                                   
Lielajā talkas dienā ir ieteikums sakopt savu 
tuvējo apkārtni, ievērojot distanci vienam 
no otra.                  

  Ar vēlējumu izturēt šo laiku un ar domu, 
ka viss sliktais reiz beidzas…

Austra Sipeniece

Arī pasaulē vadošā kultūras mantojuma 
saglabāšanas organizācija UNESCO aici-
na gan dažādas valstiskas institūcijas, gan 
ikvienu cilvēku būt aktīviem un dažādi 
iemūžināt un fiksēt šobrīd notiekošo, jo tā 
būs ļoti noderīga pieredze nākamajām pa-
audzēm. UNESCO to laika gaitā apkopos 
un saglabās savā dokumentārajam man-
tojumam veltītajā programmā ‘’Pasaules 
atmiņa’’. Viena no Latvijas iniciatīvām, kas 
ļoti labi sasaucas ar UNESCO aicinājumu, 
ir Latvijas Folkloras krātuves un žurnāla 
‘’Punctum’’ kopīgais projekts ‘’Pandēmi-
jas dienasgrāmatas’’, kad cilvēki ir aicināti 
rakstīt un sūtīt savas liecības par dzīvi šajā 
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Apmācību seminārs “Mutvārdu vēsture: interviju veikšana, 
apkopošana un publicēšana”

laikā. 
Turpinās darbs pie ekspedīcijās “Viesatu 

pagasta Zudušās mājas” savāktā materiāla 
apkopošanas ar mērķi to ievietot Jaunpils 
novada māju kartē. 

Sadarbībā ar Jaunpils novada biedrību 
RAC  “ Rats”  “Darām paši” izstrādāto pro-
jektu “Dzimtu stāsti laukos “ tiks apkopoti 
novada un tuvējās apkārtnes dzīvesstāsti 
saglabājot lauku vides atmiņas nākamajām 
paaudzēm. Arī mūsu Viesatu pagasta dzī-
vesstāsti varētu būt šajā apkopojumā. 

Tāpēc,  aicinu iedzīvotājus uzrakstīt 
kādu atmiņu stāstu par savām mājām, ve-
cāku un vecvecāku mājām. Šīm atmiņām 

2020.gada 11. jūnijā, plkst. 16:00 -20:00
Jaunpils reģionālās attīstības centrs 

“Rats”
Cilvēki var aizceļot pagātnē, lasot grāma-

tas, pētot vecus laikrakstus, dokumentus 
vai mākslas darbus, bet var arī uzklausīt lie-
ciniekus – to cilvēku dzīves pieredzi, kuri ir 
piedzīvojuši notikumus citā laikā vai vietā. 
Ne mazāk nozīmīgi ir iegūt sava laika lie-
cības, jo katra pieredze ir neatkārtojama. 
Turklāt nevis vienkārši uzklausīt citu cilvē-
ku stāstus, bet dokumentēt un apkopot tos 
sistemātiskā veidā, lai tos var iekļaut pētīju-
mos un sagatavot publikācijām.

Taču kas īsti ir mutvārdu vēsture un kā-
pēc to vākt? Ar ko sākt mutvārdu vēstures 
pētījumu? Kas ir laba intervija? Atbildes uz 
šiem jautājumiem centīsimies rast apmācī-

ir vēsturiska vērtība, rakstiet vienkāršiem 
teikumiem, lietojiet valodu, kādā Jūs runā-
jat. Pakavējieties atmiņās, pārcilājiet senus 
foto albumus, pārlasiet tuvu cilvēku vēs-
tules, kādus atmiņu rakstus, savas dienas-
grāmatas. Padomājiet par savām agrākajām 
dzīves vietām, par cilvēkiem, kas bija Jūsu 
tuvuma, par darbiem, ko veicāt, par ģime-
ņu tikšanās reizēm. Atcerieties kādu spilgtu 
bērnības, jaunības notikumu, skolas gadu 
epizodi, pirmo izlasīto grāmatu, rotaļlietu,  
siena grābšanas vai kartupeļu talku, kādu 
pavisam ikdienišķu piedzīvojumu.

Izstādei no cikla “Fotogrāfija stiprina ģi-
meni un aktivizē sabiedrību” šogad 10 gadi. 

bu seminārā “Mutvārdu vēsture: interviju 
veikšana, apkopošana un publicēšana”, kurā 
ar savu pieredzi dalīsies Latvijas Universi-
tātes Filozofijas un socioloģijas institūta 
Nacionālās mutvārdu vēstures projekta 
pētnieces socioloģe Ginta Elksne un vēs-
turniece Maija Krūmiņa. Semināra sākumā 
iepazīstināsim klātesošos ar mutvārdu vēs-
tures metodes attīstību pasaulē un Latvijā 
un sniegsim īsu ieskatu Nacionālās mutvār-
du vēstures krājumā, lai pēc tam pievērstos 
sekojošiem jautājumiem: biogrāfiskā inter-
vija un tās norise (padomi intervēšanā, tē-
mas un jautājumu tipi); mutvārdu vēsture 

Šajā ciklā notikušas šādas fotoizstādes: 
Senās amatu prasmes un dzīvesveids, Ma-
nas liktenslietas, Skolas izlaidums, Viesatu 
pagasta aktualitātes, Kāds priecīgs, laimīgs 
un pārsteidzošs mirklis, Svētki, Cilvēki un 
tehnika, Apģērbs -laikmeta attēls, Toreiz un 
Tagad. 

Šogad  tēma 
 “Viesatu pagasta mājas 2020.gadā“

Ar telefonu vai fotoaparātu nofotografē 
savu māju un atsūti fotogrāfiju uz e-pastu 
biblioteka.viesatas@jaunpils.lv līdz 1.no-
vembrim. Izstādes atklāšana 18.novembrī 
Viesatu kultūras namā.

un ētika; atmiņas īpatnības; interviju doku-
mentācija, transkripcija, arhivēšana; inter-
vijas ‘pēcdzīve’ (analīze, publicēšana).

Viesatu bibliotēkas vadītāja, biedrības 
“Kamene” valdes locekle un viena no aktī-
vākajām vietvārdu vācējām Latvijā, Sandra 
Šteina, dalīsies ar savu praktisko pieredzi 
vietvārdu vākšanā un to pielietošanu savas 
dzimtas un dzimtās vietas izzināšanai. 

Lūgums iepriekš pieteikties pa tālr.: 
26563460; e-pasts jaunpilsrac@gmail.com 
vai https://ej.uz/dzimtustasti. Pieteikties 
var ikviens interesents. Tiks meklēts risi-
nājums Jaunpils novada iedzīvotājiem, kuri 
vēlas piedaīties seminārā, bet nav iespēja 
nokļūt. 

Seminārs tiek īstenots Jaunpils novada 

Konkurss: 
Ko Tu zini pastāstīt par šo 

fotogrāfiju?

Uzraksti savas atmiņas par šo fotogrāfiju un 
pilnīgākā apraksta autoru gaida pārsteiguma 
balva. Aprakstu var iesūtīt e-pastā biblioteka.

viesatas@jaunpils.lv vai arī atdot bibliotēkā 
līdz 1.novembrim.
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domes projektu konkursa “Darām paši”  projekta “Dzimtu stāsti” 
ietvaros. Projekta mērķis: Saglabāt lauku vides atmiņas nākamām 
paaudzēm

Projektā veicamie uzdevumi un aktivitātes: 
1. Vairot interesi par savas dzīves vietas un ģimenes vēsturi.
2. Apmācīti brīvprātīgos atmiņu stāstu pierakstīšanā, folkloras 

vākšanā un mutvārdu vēsturē.
3. Apkopot novada un tuvējās apkārtnes vecākā gada gājuma cil-

vēku dzīvesstāstus. 
4. Uzsvērt dzīvesgājuma atmiņu apkopošanas nozīmi:
4.1. iepazīstināt ar iesiešanas tehniku;
4.2. iesiet dzīvesstāstus. 

Jaunpilnieku pašu rokām izlolotie mājražojumi: kūpinājumi, medus, sieri, dārzeņi, stādi un citas 
puncim un sirdij tīkamas lietas! Piedāvājums un kontakti atrodami Facebook lapā raditsjaunpilsno-
vada!

Zvani savam meistaram, iegādājies un nobaudi izvēlētos lauku labumus! Varbūt ir kāds meis-
tars, kurš vēlētos tikts iekļauts mājražotāju sarakstā? Sazinies ar raditsjaunpilsnovada@gmail.com 
Biedrība piedāvā izskatīt produkcijas piegādes iespējas! Zvani, raksti tel nr. 22435086 vai e pastā 
raditsjaunpilsnovada@gmail.com Atbalstīsim vietējos ražotājus Jaunpilī!

Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Latvijas Valsts ceļi informē: papildu 75 miljoni eiro, kurus valdī-
ba 28. aprīlī lēma novirzīt valsts autoceļu sakārtošanai, tiks iegul-
dīti valsts galveno un reģionālo autoceļu seguma sakārtošanā, kā 
arī vairākos satiksmes drošības projektos.

Par šiem papildu līdzekļiem būvdarbi plānoti 71 valsts ceļu ob-
jektā, kā arī atsevišķos satiksmes drošības uzlabošanas projektos. 
Tiks sakārtoti kopumā 583 kilometri valsts autoceļu un astoņi tilti.

Ņemot vērā to, ka papildu finansējums 75 miljonu eiro apmērā 
ir pieejams tikai līdz šā gada 31. decembrim, investīcijas tiks iegul-
dītas seguma atjaunošanā.

Papildu 75 miljoni eiro tiks ieguldīti galveno un reģionālo auto-
ceļu seguma atjaunošanā un satiksmes drošības projektos, tostarp 
arī ceļa posmā no Tukuma uz Jaunpili jeb autoceļā P104 Tukums 
– Auce – Lietuvas rob. Vītiņi. Atjaunošanas darbi uz šī ceļa notiks 
no 3,200 kilometra līdz 13,190 kilometra, kopumā 9,990 kilometru 
garumā.

Informācija:www.lvceli.lv

Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Aicinām atbalstīt vietējo mājražotāju produkciju!

Tiks atjaunots autoceļa P104 
segums posmā no 
Tukuma uz Jaunpili



www.jaunpils.lv 11

2020. gada maijs AKTUALITĀTES

Atgādinām, ka Ministru kabinets 7. maijā lēma, ka ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 9. jūnijam. Tomēr vienlaikus no 
12. maija tiks atviegloti līdz šim noteiktie ierobežojumi Covid-19 infekcijas slimības izplatības apturēšanai. Ievērojot 2 metru 
distanci, būs atļauts pulcēties līdz 25 cilvēkiem, organizēt kultūras pasākumus, sporta nodarbības un treniņus. Ierobežojumi 

mazināti transporta un tūrisma jomās. Vienlaikus epidemiologi un infektologi uzsver: plašāka pulcēšanās nozīmē cilvēka 
personīgās atbildības palielināšanos. 

Ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanas un epidemioloģiskās drošības pasākumus, tiks atļautas klātienes konsultācijas, 
lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem vai profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem. 

Slimības izplatības risks nebūt nav pārvarēts, un situācija var strauji mainīties. Būsim atbildīgi, lai ierobežojumus 
drīzumā varētu atcelt, nevis atkārtoti pastiprināt!

Lai droši!
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Aprīlī novadā dzimuši 2 puisēni 
un viena meitenīte.
Sveicam vecākus!

Sirsnīgi sveicieni un laimes vēlējumi maija jubilāriem!
Sveic Jaunpils novada dome

“Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai 
dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem. 

Paejieties cilvēkiem pretī un dalieties tajā, kas 
jums ir! Dāvājiet smaidus un labestību! Laime 
ir kā saules gaisma: ja iecelsiet kādu saulē, tā 

apspīdēs arī jūs.”
/Ogs Mandino/

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 15.05.2020. 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).

Tie savādi skumīgie mirkļi… 
Tad palīdzēt var tikai viens, 
Ja kādu atmiņu gaišu 
Tu savā dvēselē sien.
(K. Apškrūma)

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem
Ināru Jēkabsoni, Valiju Važanovu, Sarmīti Žibu aizsaulē pavadot.

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacīts vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

Pensionāru Biedrība “Jaunpils” izsaka līdzjūtību 
Mārītei Ķergalvei brāli mūžībā pavadot.


