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2020. gada marts

 

 

Jaunpils
novada domes 
laikraksts

2020. GADA
- MARTS -

RĪKOJUMS  par COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas 
pasākumiem Jaunpils novadā 

2020.gada 12.martā Latvijas Republikas 
Ministru kabinets ir izsludinājis visā valsts 
teritorijā ārkārtējo situāciju no 2020.gada 
12.marta ar mērķi ierobežot Covid-19 iz-
platību. 

Pamatojoties uz izsludināto ārkārtējo si-
tuāciju valstī, Civilās aizsardzības un katas-
trofas pārvaldīšanas likuma 11.panta otrās 
daļas 4.punktu: “katastrofas vai katastrofas 
draudu gadījumā ierobežot personu pulcē-
šanos un pārvietošanos attiecīgajā adminis-
tratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku līdz 
divām nedēļām, par ierobežojumiem un to 
atcelšanu informējot Ministru kabinetu un 
blakus esošās pašvaldības, kā arī publicējot 
attiecīgus paziņojumus plašsaziņas līdzek-
ļos“ un ievērojot Tukuma sadarbības teri-
torijas civilās aizsardzības komisijas 2020.
gada 13.marta sēdes ieteikumus:

1. Atcelt un aizliegt rīkot publisko pasā-

kumus Jaunpils novada pašvaldības iestā-
dēs.

2. Slēgt apmeklētājiem Jaunpils novada 
pašvaldības aģentūras “Jaunpils” kultūras 
namus,  bibliotēkas, amatu māju, Reģionā-
lās attīstības centru « Rats », Jaunpils Spor-
ta namu. 

3. Noteikt, ka Jaunpils muzejs un tā 
struktūrvienības apkalpo tikai individuālus 
apmeklētājus vai apmeklētāju grupas līdz 
10 personām.

4. Noteikt, ka Jaunpils muzeja, pašvaldī-
bas SIA « Jaunpils pils » apmeklētājiem jā-
iesniedz attiecīgajā iestādē rakstisks aplie-
cinājums (veidlapa pielikumā), ka persona 
nav apmeklējusi Covid-19 skartās valstis 
vai teritorijas un nav bijusi kontaktā ar Co-
vid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.

5. Noteikt, ka no 2020.gada 16.marta 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 nedēļā pa 2 
stundām.

6. Aicināt pēc iespējas izmantot elek-
troniski pieejamos valsts un pašvaldības 
pakalpojumus, interesējošos jautājumus 
skaidrot attālināti sazinoties telefoniski vai 
e-pastā un tikai galīgas nepieciešamības ga-
dījumā vērsties pie speciālistiem klātienē. 

7. Rīkojums stājas spēkā 2020.gada 
13.martā un ir spēkā līdz jaunam Jaunpils 
novada Domes priekšsēdētājas rīkojumam.

 Domes priekšsēdētājas vietniece
 Dace Adiņa

Paziņojums.
2020.gada 12.martā

 Latvijas Republikas Ministru kabinets ir izsludinājis visā 
valsts teritorijā ārkārtējo stāvokli ar mērķi ierobežot 

Covid-19 izplatību.

No 16.marta līdz 14.aprilim

Viesatu pagasta pārvalde
 klātienē pieņems apmeklētājus : 

Pirmdienās  11.00-13.00
Trešdienās   11.00-13.00

Telefons 26697464  
 Viesatu pārvaldes vadītāja.
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Atskaite par padarītajiem darbiem februārī
1. Noslēgusies Jaunpils novada domes 

struktūrvienību darbinieku novērtēšana.
2. Notiek telpu atjaunošanas darbi jau-

niešu centrā “Jaunkalnos” un pašvaldībai 
piederošajā dzīvoklī “Rotas” -11. 

3. Labiekārtošana zāģē un kopj kokus pie 
Jaunpils vidusskolas.

4. Kokkopis izkopj vainagus alejā ceļā uz 
Jaunpils vidusskolu, Levestē un ar sakops 
nolūzušos kokus gar dīķiem.

2020.gada 27.februāra Jaunpils novada 
domes sēdē izskatīti šādi jautājumi:

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem 
Nr. 3/2020 Jaunpils novada domes noliku-

mā “JAUNPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  
„SOCIĀLAIS DIENESTS” NOLIKUMS””.

Apstiprināts lēmums “Par atbalstu grā-
matas „Zemgale, kur tavi varoņi?” izdoša-
nai” .Grāmatas izdošanai piešķirti EUR 500 
no budžeta līdzekļu atlikuma. 

Apstiprināts lēmums “Par  Jaunpils no-
vada  Attīstības programmas 2019.-2025.
gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna 
aktualizāciju”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils no-
vada domes 2019.gada publiskā pārskata 

sagatavošanas kārtību” .
Apstiprināts lēmums “Par  2020. gada 

projektu konkursu „Darām paši””.
Apstiprināts lēmums “Par telpu nomas 

maksas dzēšanu biedrībai „Dzīpars””.
Apstiprināts lēmums “Par deleģēšanas 

līguma noslēgšanu ar PSIA “Jaunpils KS””.
Apstiprināts lēmums “Par noteikumu 

Nr.6/2020 “Jaunpils novada pašvaldības 
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārval-
dības kārtība” apstiprināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par līdzfinansē-
jumu SIA “Tukuma slimnīca” projektam 
“Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselī-
bas aprūpes infrastruktūras un pieejamības 

Ņemot vērā, ka Latvijā līdz 14.aprīlim ir izsludināta ārkārtējā 
situācija saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību:

• Aicinām iedzīvotājus pēc iespējas palikt mājās un izvērtēt jeb-
kuras publiskas vietas apmeklēšanas nepieciešamību, tajā skaitā 
veikalu, tirgu, bibliotēku, muzeju un tamlīdzīgu vietu apmeklēša-
nas nepieciešamību;

• Aicinām iedzīvotājus nedoties ārpus savas apdzīvotās vietas 
bez nepieciešamības, un vispār pārvietoties uz citām apdzīvotām 
vietām pēc iespējas mazāk;

• Aicinām iedzīvotājus nodrošināt, ka viņu bērni ārkārtējās si-
tuācijas laikā vieni paši neatradīsies uz ielas;

• Aicinām iedzīvotājus gadījumos, kad viņi saviem bērniem ļauj 
apmeklēt bibliotēku, muzeju vai citu publisku iestādi, nodrošināt, 
ka bērnam ir līdzi vecāku rakstiska apmeklējuma atļauja (veidlapa 
pielikumā);

• Aicinām iedzīvotājus atbildīgi izvērtēt privātu pasākumu rīko-
šanas nepieciešamību, kā arī tajos aicināmo viesu loku;

• Aicinām iedzīvotājus, atrodoties publiskā vietā, ievērot distanci 
vismaz 2 metru attālumā no citiem cilvēkiem;

• Aicinām iedzīvotājus ievērot personīgo higiēnu un vienmēr un 
visur mazgāt rokas vai lietot dezinfekcijas līdzekļus;

• Aicinām iedzīvotājus sekot savam veselības stāvoklim un aiz-
domu gadījumā zvanīt savam ģimenes ārstam vai Slimību profilak-
ses un kontroles centram pa tālruni 67387661;

• Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai par ār-
kārtējo stāvokli Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā 
spkc.gov.lv, Veselības ministrijas mājaslapā vm.gov.lv vai savas paš-
valdības mājaslapā;

• Aicinām šajā ārkārtējā situācijā ikvienu būt atbildīgam gan pret 
sevi, gan pret apkārtējiem, un ar sapratni un iecietību izturēties 
pret noteiktajiem ierobežojumiem.

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs
Engures novada Domes priekšsēdētājs Gundars Važa
Kandavas novada Domes priekšsēdētāja Inga Priede

Jaunpils novada Domes priekšsēdētājas vietniece Dace Adiņa

Iestādes ___________________________
vadītājam

Apliecinu,

ka mans bērns _____________________________, un ģimene 
nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas (atbilsto-
ši aktuālajai informācijai Veselības ministrijas mājas lapā http://
www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/koronavirusa_izraisita_slimiba_
covid19/) nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kon-
taktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna 
pieskatīšanu.

Apņemos nekavējoties informēt _______________________ 
(iestādi) par veselības stāvokļa būtiskām (akūtām) izmaiņām.

____.___.2020.
(datums)

________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

________________________________________
(tālruņa numurs un/vai elektroniskā pasta adrese)

Ar šo iesniegumu iesniedzējs apliecina, piekrīt un atļauj, ka Tu-
kuma novada pašvaldība ir tiesīga nodot bērna un vecāku (bēr-
na ģimenes) personas datus un informāciju par veselības stā-
vokļa izmaiņām valsts institūcijām, sakarā ar Ministru kabineta 
12.03.2020. rīkojumu ”Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Tukuma, Engures, Kandavas un Jaunpils novadu vadītāju aicinājums 
iedzīvotājiem saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī
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Jaunpils novada Dome aicina darbā dārznieku
Vēlamās prasības kandidātiem:
•  Praktiskās iemaņas dārzkopībā vai pamata pakāpes profesio-

nālā izglītība;
• Rūpība, akurātība;
• Spēja plānot un koordinēt savu darbu, nodrošinot darbā lieto-

jamo resursu pilnvērtīgu izmantošanu
• Labas komunikācijas spējas, spēja strādāt individuāli un ko-

mandā;
• Spēja lietot drošus darba paņēmienus, ievērot darba instru-

mentu un materiālu lietošanas noteikumus;
• Pozitīva attieksme pret kolēģiem; 
• Labas latviešu valodas zināšanas.

Galvenie darba pienākumi
• Jaunpils publisko apstādījumu kopšana, viengadīgo un daudz-

gadīgo puķu stādīšana, pārstādīšana un stādījumu, tai skaitā krū-
mu, ravēšana, laistīšana, mēslošana, veco, bojāto augu daļu novāk-
šana, krūmu apgriešana;

• Krūmu grupu stādīšana un kopšana;
• Celiņu kopšana (slaucīšana, ravēšana) atkritumu savākšana un 

šķirošana, zāliena un lapu grābšana;
• Sniega tīrīšana, celiņu kaisīšana ar smilti ziemas sezonā;
•  Augu aizsardzības līdzekļu lietošana;
• Jaunpils centra teritorijas kopšana un uzturēšana kārtībā;

Mēs piedāvājam:
• pilna laika darbu; 
• konkurētspējīgu atlīdzību un sociālās garantijas;
• atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
• labus darba apstākļus.

Motivācijas vēstuli un dzīves gājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-
pastu: dome@jaunpils.lv vai iesniegt personīgi Jaunpils novada do-
mes klientu apkalpošanas centrā („Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils 
nov., LV-3145) ar norādi „Dārznieka VAKANCE” līdz 2020.gada 
20.martam (ieskaitot).

uzlabošana SIA “Tukuma slimnīca””.
Apstiprināts lēmums “Par  grozījumiem 

Tukuma sadarbības teritorijas civilās aiz-
sardzības komisijas nolikumā”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Margas” sadalīšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Riekstiņi sadalīšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 

īpašuma „Purvmalas” sadalīšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par atvaļinājumu 

domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei”.
Apstiprināts lēmums “Par saistošajiem 

noteikumiem Nr.3/2020 “Grozījumi 2020. 
gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2020 „Par Jaunpils novada pašvaldī-
bas budžetu 2020.gadam””.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils no-

vada pašvaldības izglītības iestāžu izdevu-
miem un savstarpējiem norēķiniem vie-
nam audzēknim mēnesī”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Vēzes kalns”  atsavināšanu”.

Dita Ellere
Sekretāre

Jaunpils novada dome pārdod atklātā mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo 
īpašumu „Mazie Ezergaļi”, Jaunpils pagas-
tā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 90560050025, 
kopējā platība 3,64 ha. No tiem 3,62 ha ir 
lauksaimniecībā izmantojama zeme.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts ze-
mes nomas līgums : iznomāti 3,64 ha, lī-
guma termiņš 31.12.2022., nomas maksa 
1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības 
gadā. Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga 
persona (nomas objekta apjoms ir vienāds 
ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). 
Nomnieks drīkst piedalīties izsolē vispārējā 
kārtībā.

Izsole notiks 2020.gada 15.aprīlī plkst. 
11.30 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģel-
niekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils 

Par nekustamā īpašuma “Mazie Ezergaļi” otro izsoli
novadā. 

Objekta sākumcena EUR 20 800,00. 
Izsoles dalības nodrošinājums 

EUR  2080,00, dalības maksa EUR 150,00 
(privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām 
personām), izsoles solis – EUR 1000,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 
2020.gada 14.aprīlim plkst.12:00, jāreģis-
trējas Jaunpils novada domes kancelejā. 

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pietei-
kuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaun-
pils novada domes, reģ. Nr.90000051932, 
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. 
LV22HABA0551020325777, Bankas kods 
HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma 
“Mazie Ezergaļi” otrās izsoles nodrošinā-
jums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kār-

tībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : 
“Nekustamā īpašuma “Mazie Ezergaļi” ot-
rās izsoles dalības maksa”. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās 
vietā 2020.gada 23.martā, laiku iepriekš sa-
skaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu 
Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 
vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.
tālr. 26436651.

 Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaun-
pils novada domes kancelejā līdz 2020.gada 
15.aprīlim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašu-
mu veicama euro  līdz 2020.gada 29.aprī-
lim.

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…
• Atgādinājums biedriem, ka varat samaksāt biedru naudu treš-

dienās  no plkst. 10:00 -12:00 pensionāru telpās. Biedru naudas 
maksa 5 EUR gadā. Pieņemam arī iesniegumus būt par 

biedriem. Biedriem ir arī priekšrocības izmantot biedrības organi-
zētos pasākumus ar izdevīgākiem noteikumiem.

Informāciju sagatavoja 
A. Sipeniece
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Jaunpils novada dome pārdod atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekus-
tamā īpašuma „Vēzes kalns”, Viesatu pa-
gastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9090 002 
0208, kadastra apzīmējums 9090 002 0317, 
sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo 
platību 19,24 ha, no tās 9,53 ha ir lauksaim-
niecībā izmantojama zeme.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts ze-
mes nomas līgums: iznomāti 19,24 ha, līgu-
ma termiņš 31.12.2026., nomas maksa 1,5 
% no zemes gabala kadastrālās vērtības. Iz-
sole notiks 2020.gada 15.aprīlī plkst. 10.00 
Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, 
Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā. 

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 

Jaunpils novada dome pārdod atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekus-
tamo īpašumu „Kalējiņi”, Viesatu pagastā, 
Jaunpils novadā, kad. Nr. 9090 002 0250, 
sastāvošu no viena zemes gabala ar kopē-
jo platību 0,94 ha. No tiem 0,88 ha ir lauk-
saimniecībā izmantojama zeme.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts ze-
mes nomas līgums : iznomāti 0,94 ha, lī-
guma termiņš 31.10.2026., nomas maksa 
1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības. 
Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona 
(nomas objekta apjoms ir vienāds ar izso-
lāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nom-
nieks drīkst piedalīties izsolē vispārējā kār-
tībā.

Izsole notiks 2020.gada 15.aprīlī plkst. 
11.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģel-
niekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils 

Jaunpils novada dome pārdod atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekus-
tamā īpašuma „Rasaskalni”, Viesatu pa-
gastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9090 002 
0411, kadastra apzīmējumi 90900020218, 
90900020222, 90900020268, sastāvošu no 
trīs zemes gabaliem ar kopējo platību 9,79 
ha, no tās 8,9 ha ir lauksaimniecībā izman-
tojama zeme.

Par Nekustamo īpašumu ir noslēgts ze-
mes nomas līgums: iznomāti 9,79 ha, lī-
guma termiņš 31.10.2026., nomas maksa 
1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības. 
Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga persona 
(nomas objekta apjoms ir vienāds ar izso-
lāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nom-
nieks drīkst piedalīties izsolē vispārējā kār-
tībā.

Izsole notiks 2020.gada 15.aprīlī plkst. 

Par nekustamā īpašuma “Vēzes kalns” izsoli

Par nekustamā īpašuma “Rasaskalni” īpašuma izsoli

Par nekustamā īpašuma “Kalējiņi” otro izsoli

24000,00. 
Izsoles dalības nodrošinājums 

EUR  2400,00, dalības maksa EUR 150,00 
(privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām 
personām), izsoles solis – EUR 1000,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 
2020.gada 14.aprīlim plkst.12:00 jāreģistrē-
jas Jaunpils novada domes kancelejā. 

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pietei-
kuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaun-
pils novada domes, reģ. Nr.90000051932, 
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. 
LV22HABA0551020325777, Bankas kods 
HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma 
“Vēzes kalns” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kār-

novadā. 
Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 

2 360,00. 
Izsoles dalības nodrošinājums 

EUR  236,00, dalības maksa EUR 150,00 
(privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām 
personām), izsoles solis – EUR 236,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 
2020.gada 14.aprīlim plkst.12:00, jāreģis-
trējas Jaunpils novada domes kancelejā. 

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pietei-
kuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaun-
pils novada domes, reģ. Nr.90000051932, 
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. 
LV22HABA0551020325777, Bankas kods 

10.30 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģel-
niekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā. 

Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 
23 000,00. 

Izsoles dalības nodrošinājums 
EUR  2300,00, dalības maksa EUR 150,00 
(privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām 
personām), izsoles solis – EUR 1000,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 
2020.gada 14.aprīlim plkst.12:00, jāreģis-
trējas Jaunpils novada domes kancelejā. 

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pietei-
kuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaun-
pils novada domes, reģ. Nr.90000051932, 
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. 
LV22HABA0551020325777, Bankas kods 
HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma 
“Rasaskalni” izsoles nodrošinājums”.

tībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : 
“Nekustamā īpašuma “Vēzes kalns” izsoles 
dalības maksa”. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās 
vietā 2020.gada 23.martā, laiku iepriekš sa-
skaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu 
Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 
vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.
tālr. 26436651.

 Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaun-
pils novada domes kancelejā līdz 2019.gada 
15.aprīlim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašu-
mu veicama euro  līdz 2020.gada 29.aprī-
lim.

HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma 
“Kalējiņi” otrās izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kār-
tībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : 
“Nekustamā īpašuma “Kalējiņi” otrās izso-
les dalības maksa”. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās 
vietā 2020.gada 23.martā, laiku iepriekš sa-
skaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu 
Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 
vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.
tālr. 26436651.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils no-
vada domes kancelejā līdz 2020.gada 15.ap-
rīlim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašu-
mu veicama euro  līdz 2020.gada 29.aprī-
lim.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kār-
tībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi : 
“Nekustamā īpašuma “Rasaskalni” izsoles 
dalības maksa”. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās 
vietā 2020.gada 23.martā, laiku iepriekš sa-
skaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu 
Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 29209173 
vai izpilddirektoru Pēteri Baranovski, mob.
tālr. 26436651.

 Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaun-
pils novada domes kancelejā līdz 2019.gada 
15.aprīlim.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašu-
mu veicama euro  līdz 2020.gada 29.aprī-
lim.
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Jaunpils novada dome jau desmito gadu 
pēc kārtas izsludina mazo projektu konkur-
su “Darām paši”.

Konkursā aicina piedalīties ikvienu Jaun-
pils novadā reģistrētu biedrību vai nodi-
binājumu, kā arī citu biedrību un nodibi-
nājumu teritoriālās struktūrvienības, kas 
darbojas Jaunpils novadā.

Projektu konkurss “Darām paši -2020” 

Vesels Jaunpils novadā

Konkursa mērķis ir veicināt Jaunpils no-
vada iedzīvotāju atbildību par savu dzīves 
vidi un uzlabot vietējo dzīves kvalitāti.

Konkursa nolikums un projekta pietei-
kuma veidlapa pieejami Jaunpils novada 
domes Attīstības nodaļā, un Jaunpils nova-
da mājaslapā www.jaunpils.lv sadaļā “Attīs-
tība”, apakšsadaļā “Projekti” - “Darām paši”.   

Projekta pieteikumus var iesniegt līdz 
2020.gada 31. martam.

Dariet, radiet un baudiet! 

Līga Veinberga
Attīstības nodaļas 
Projektu vadītāja

Projekta “Vesels Jaunpils no-
vadā” nr. 9.2.4.2/16/I/077 ietva-
ros no 2017. gada līdz 2019. ga-
dam īstenoti 9 slimību profilak-

ses pasākumi, (sirds un asinsvadu sistēmas slimības, onkoloģijas 
profilakse un garīgās veselības tēmām) un 33 veselības veicināša-
nas pasākumi. Tai skaitā 6 Veselības dienas pašvaldībā, 8 Veselības 
nometnes, gan maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, gan 7.-9. klašu 
skolēniem, gan sadarbībā ar Pensionāru biedrību “Jaunpils” - Pasā-
kumu cikls iedzīvotajiem 54+. Sadarbojoties ar Jaunpils vidussko-
lu, tika noorganizētas 12 Veselības/ sporta dienas skolā un 6 pasā-
kumi vardarbības novēršanai. 2018. gadā skolā tika rīkota Projektu 
nedēļa par garīgās un fiziskās veselības tēmām. 

 Veiksmīgai un rezultatīvai pasākumu organizēšanai, projekta 
ietvaros, tika iegādāts sporta inventārs (nūjošanas nūjas, vingro-
šanas bumbas, paklāji, nūjas, gumijas u.c.), izgatavotas orientēša-
nās kartes un iegādāts orientēšanās inventārs. Pasākumiem tika 
piesaistīti speciālisti ar atbilstošo izglītību un praktisko pieredzi 
veselības jautājumos. Līdz ar to pašvaldībā ir veiktas iestrādes, uz-
labojot gan fizisko vidi veselīgāka dzīvesveida veicināšanai, gan arī 
organizējot pasākumus – gan informatīva rakstura, gan aktīvā dar-
bībā iesaistošus, dažāda vecuma iedzīvotājiem gan fizisko aktivitā-
šu veicināšanai, gan veselīgas ēšanas popularizēšanai, gan garīgās 
veselības uzlabošanai.

Lai uzskaitītu projekta pasākuma dalībniekus, tiem bija nepie-

ciešams aizpildīt anketas par dalību konkrētajā pasākumā. Apko-
pojot anketas zinām, ka 3 gadu laikā Slimību profilakses pasāku-
mus apmeklēja 175 unikālie dalībnieki (siev.- 145; vīr. – 30) un Ve-
selības veicināšanas pasākumus apmeklēja 535 unikālie dalībnieki 
(siev. – 365; vīr – 170). 

Šobrīd projekta 1. kārta ir noslēgusies, taču tiek plānoti līguma 
grozījumi jaunu veselības veicināšanas un slimību profilakses pa-
sākumu organizēšanai.

Visus projekta “Vesels Jaunpils novadā” ietvaros rīkotos pasāku-
mus iedzīvotāji varēja apmeklēt bez maksas. Projekts tika finan-
sēts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un valsts budžeta līdzekļiem 
(15%). Kopējās projekta izmaksas šo gadu laikā sastādīja 30 292.18 
EUR. 

Labu veselību vēlot,
Attīstības nodaļas Projektu vadītāja

Līga Veinberga

LPF Domes sēde 09.03.2020
Latvijas pensionāru federācijas Domes 

sēdē piedalījās Saeimas Sociālo un darba 
lietu komisijas vadītājs Skride, Finanšu 
ministrs Reirs un Kultūras ministrijas ne-
redzīgo bibliotēkas vadītāja. Viņi uzstājās 
ar nelielām uzrunām un atbildēja uz jautā-
jumiem. 

Skride: 
-nesen ir ieviesti papildinājumi kompen-

sējamo zāļu nodrošināšanā  un jauni uzla-
bojumi būs spēkā no 1. aprīļa;

-16. martā Saeima uzsāk darbu 2021.
gada budžeta veidošanā;

vajadzētu uz budžeta pieauguma rēķi-
na ieviest piemaksu  par darba stāžu līdz 
31.12.1995. pensijā aizgājušiem no 01.01. 
2012.,kas līdz šim spēkā esošā likumdošanā 
nav paredzēti; jāparedz pensiju palielinā-

jums smagos un kaitīgos darbos strādājuša-
jiem pēc 1. un 2. saraksta,

-samazinot pašvaldību skaitu, slimnīcu 
skaits nemainīsies,

-būtu tikai godīgi, ka lielās pensijas ne-
tiek indeksētas,

-notiek darbība iztikas groza aprēķināša-
nā,

-apakškomisija pensiju jautājumu risinā-
šanai pie Sociālo un darba lietu komisijas 
netiks veidota, lai netērētu naudu jaunai 
struktūrvienībai Saeimā un lai divreiz ne-
runātu par vienu un to pašu, jo gala lēmu-
mu pieņem komisija.

-kā ārstam man ir informācija, ka mani 
kolēģi bieži izraksta dārgāko medikamentu 
receptes kaut ķīmiskais sastāvs ir tas pats, 
piemēram, holesterīna gadījumā 20.00 
EUR vietā tādu pat efektu dod zāles par 4-7 
EUR,

-iedzīvotāji vieglprātīgi pakļaujas iedves-
mojošām vitamīnu un uztura bagātinātāju 
reklāmām, tērē naudu bezjēdzīgi un varbūt 
pat kaitējot sev.

-gaidām LPF priekšlikumus par prioritā-
šu secību 2021.gada budžetam. 

Reirs: 
-korona vīrusa dēļ gaidāmais iekšzemes 

kopprodukta pieaugums 2020. gadā Latvijā 
samazinās no 2,8% uz 2,3 %,

-maksājumi no sociālā budžeta 2019. 
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Muzeja darba aktualitātes februārī
Skat, februāris jau galā. Vakaros nav piķa 

melnas tumsas un pavasaris ir ne tikai dabā, 
bet arī sirdīs un prātos.

Izstādes
Pavisam pavasarīgas izstādes iepriecinās 

mūsu muzeja apmeklētājus. No 4. marta 
būs aplūkojama Ivara Freimaņa fotogrāfiju 
izstāde “Ceļojums putnu un zvēru pasaulē”. 
Izstādi caurvij tēma – dzīvnieki un putni 
Latvijas dabā, mums tuvumā. Fotogrāfs 
Ivars Freimanis pēta un atklāj savu dabas 
vērotāja redzējumu. Viņa fotogrāfijas tapu-
šas dabā, nav montētas. I. Freimanim patīk 
fotografēt dabu, putnus un zvērus, ainavas 
dažādību un mainību. Pats fotogrāfs saka: 
“Katra fotogrāfija un katrs kadrs ir citādāks 
ikreiz, kad to ieraugu. Fotografējot mirkļi 
mainās ne pa stundām, bet pa minūtēm 
un sekundēm”. Tikšanās ar autoru Jaunpils 
muzejā iecerēta 13. aprīlī – Otrajās Lieldie-
nās plkst. 11.00.

Kas gan būtu marts bez kaķiem un kaķu 
dziesmām. No 9. marta Jaunpils muzeja iz-
stāžu zālē ieradīsies Jūrmalas mākslinieces 
Intas Abramenko gleznotie kaķi. Iedvesmu 
darbiem māksliniece guvusi no Sema Stola 
grāmatas “100 kaķi, kas mainīja pasauli”. 
Izlasot stāstus, iztēlē radās kaķu tēli, kas 

Saņemts projekta atbalsts. Marts atnesis labu ziņu, jo atbalstīts VKKF iesniegtais projekts ekspozīcijas “Jaunpils 
muižas, muižiņas” dizaina izstrāde, kuru veiks profesionālis šajā jomā ar pieredzi muzeju ekspozīciju veidošanā 
Raimonds Vindulis.

pārtapa uz audekla. Nu jau uzgleznoti vai-
rāk nekā puse no simta. Māksliniecei par 
katru gleznā redzamo kaķi ir kas sakāms. 
Pati pirmā kaķu izrādīšanās notika 2015. 
gada martā, un nu tie ceļo pa visu Latviju.

Atjaunota Piemiņas zīme. 20. gadsimta 
30.-40. gados Jaunpilī darbojās vairākas 
izglītības iestādes. Viena no tām bija Valsts 
Jaunpils Lopkopības skola, kas sagatavoja 
piensaimniecības speciālistus. Šīs skolas 
absolvents bija arī Elmārs Dubults. Ilgus 

gadus skolas absolventiem bija tradīcija sa-
tikties salidojumos. 1974. gadā pie Zvied-
ru mūra tika iestādīts ozols un pievienota 
informatīvā zīme. Gadu laikā zīme bija ļoti 
bojāta, tādēļ Jaunpils muzejs uzņēmās or-
ganizēt zīmes atjaunošanu. Zīmi izgatavoja 
koktēlnieks Juris Neimanis un no jauna uz-
stādīta 2020. gada 21. februārī.

Informāciju sagatavoja muzeja vadītāja 
Ligija Rutka un krājuma glabātāja 

Zinta Arika.

gadā pieauga  par 160 miljoniem, šāds pie-
augums paredzēts turpmākajos gados un 
tas nozīmē ikgadēju mēneša pensijas pie-
augumu par 20 EUR, 

-teritoriālā reforma iet pareizā virzienā, 
lai administrācijas vietā finansētu sociālās 
aprūpes izmaksu pieaugumu,

-pēc OIK parlamentārās izmeklēšanas 
komisijas gala ziņojuma tagad gaidām Eko-
nomikas ministrijas priekšlikumus, bez 
zaudējumiem OIK atcelt nevar, līdz šim ri-
sinājuma nav.

-medicīnas zāļu jautājumā vienīgais risi-
nājums ir kompensāciju palielināšana.

Jautājumi tika pieņemtu tikai rakstveidā. 
Vairāki jautājumu iesniedzēji bija neapmie-
rināti ar saņemtajām vai vispār nesaņem-
tajām atbildēm. LPF valdes priekšsēdētāja 
Barča apliecināja, ka visi iesniegtie jautāju-
mi ir pie viņas un ka tiks panākta atbilžu 
saņemšana no Skrides un Reira rakstveidā. 

Neredzīgo bibliotēkas vadītāja informēja, 
ka neredzīgie lasītāji ar vietējo bibliotēku 
starpniecību var saņemt grāmatu audioie-
rakstus un bezmaksas lejuplādes internetā.

LPF sastāvā uzņēma 3 jaunas biedrības- 
“Māmiņas un tēti pensijā no Lejasciema”, 
“Sidraba pavediens” no Gulbenes un “Kul-
dīgas senioru skola”.

Kārtējais pensionāru labdarības Lieldie-
nu tirdziņš Rīgas dzelzceļa stacijā notiks no 
8.līdz 11. aprīlim. Tā dalībniekus sākot no 
25. marta uz LPF piesaka biedrību vadītāji. 

Domes sēdē atbalstīja priekšlikumu rīkot 
Latvijas Senioru ansambļa sadziedāšanās 
svētkus 22.augustā Koknesē. 

Domes sēdē pieņēma lēmumu, kas pēc tā 
redakcionālās noformēšanas tiks publicēti 
LPF mājas lapā pensionari.lv, kas līdz raks-
ta nodošanai tipogrāfijā vēl nebija noticis.

Kārlis Ķergalvis
tālr. 29176520

Aicinām klientus laicīgi informēt par neatbilstošu pievedceļa segumu
Sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem, 

daudzu pievedceļu seguma stāvoklis šobrīd 
ir neatbilstošs un specializētajam transpor-
tam ir apgrūtinoši pārvietoties. 

Lai netiktu bojāts piebraucamais ceļš, 
aicinām klientus laicīgi informēt, vismaz 
dienu pirms plānotā konteinera tukšošanas 
datuma, zvanot uz tālr.nr.: +371 63123306, 
vai rakstot uz e-pastu: info@piejuraatkri-
tumi.lv, ja atkritumu konteinera tukšošana 

nav iespējama.
Risināsim katru situāciju individuāli 

(pārceļot plānoto konteinera tukšošanas 
datumu, vai, mainot tā atrašanās vietu).

Atgādinām, ka vieglo transportlīdzekļu 
pārvietošanos pa konkrētu ceļa segumu 
nevar salīdzināt ar specializēto tehniku. 

Atkritumu konteineru tukšošanas mašīnu 
pašmasa un krava ir krietni lielāka, līdz ar 
to arī pārvietošanās iespējas kļūst apgrūti-
nošākas.

Saudzēsim savus ceļus un mūsu tehniku!
Saziņai aicinām izmantot zemāk norādī-

to kontaktinformāciju
Tālr.nr.: +371 63123306

E-pasts: info@piejuraatkritumi.lv
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Uz ikgadējo sanāksmi, lai apspriestu jau-
numus tūrisma jomā novadā, 28. februārī 
kopā pulcējās Jaunpils novada tūrisma uz-
ņēmēji. 

Tikšanās notika vienā no jaunākajām 
un populārākajām atpūtas vietām Jaunpi-
lī-alus darītavā. Saimnieki-Sandra un Ag-
ris Smelteris iepazīstināja ar alus tapšanas 
procesu un dalījās pārdomās par aizvadīto 
sezonu. Jau drīzumā atpūtniekiem būs jau-
ka iespēja ārpusē- pie alus brūža grillēt gaļu 
un nesteidzīgi baudīt Jaunpils alus garšas 
buķetes. Pēc ekskursijas sekoja tikšanās se-
mināra daļa un  prezentācijas. 

Semināru atklāja Jaunpils novada domes 
priekšsēdētāja Ligita Gintere uzsverot, kat-
ra uzņēmuma un saimniecības ieguldījumu 
novada tūrisma piedāvājumā un novada 
tēla veidošanā.

Tukuma tūrisma informācijas centra 
(TIC) vadītāja Ingrīda Smuškova klāteso-
šos iepazīstināja ar kopējo statistiku Tu-
kuma tūrisma reģionā. Tukuma TIC ir Tu-
kuma novada Domes struktūrvienība, kas 
īsteno tūrisma uzņēmējdarbības attīstības 
veicināšanā, dabas un kultūras mantojuma 
saglabāšanā un popularizēšanā ne tikai Tu-
kuma novadā, bet  arī  Jaunpils Engures un 
Kandavas novadiem.  Šāds sadarbības mo-
delis tūrisma jomā ir viens no veiksmīgā-
kajiem un visittukums.lv pierādījis sevi kā 
vienu no spēcīgākajiem tūrisma klāsteriem  
valstī. Kopējais tūrisma objektu apmeklē-
juma skaits Tukuma tūrisma reģionā 2016. 
gadā bija- 904998, 2017. gadā -930721, 
2018. gadā -1065873, bet  par 2019. gadu 
dati vēl tiek apkopoti. Savukārt Jaunpils 
novada kopējais tūrisma objektu apmeklē-
juma skaits 2017. gadā bija 83810, bet 2018. 
gadā -82736. 

Par aktualitātēm Kurzemē pastāstīja Kur-
zemes tūrisma asociācija (KTA)  izpilddi-
rektore Jana Bergmane. Jau 17. aprīlī Saldū 
notiks Kurzemes tūrisma konference un 
26. aprīlī 7. Latvijas tūrisma informācijas 
gadatirgus Kuldīgā. Tūrisma gada balvas 
“Lielais Jēkabs 2020” pasniegšana notiks 
27. novembrī Ventspilī.

Lai tūrisma uzņēmēji kļūtu par asociāci-
jas biedriem, mājas lapā www.kurzeme.lv 
jāizpilda pieteikuma veidlapa un jānosūtas 

Jaunpilī tiekas novada tūrisma uzņēmēji

uz epastu visitkurzeme@gmail.com. Dalī-
bas maksa ir 30.00 EUR gadā. 

Par pašmāju jaunumiem novada tūris-
ma piedāvājumā stāstīja Sabiedrisko at-
tiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Baiba 
Rasa. Ir izveidots speciāls digitāls tūrisma 
gids, kuru lejuplādējot novada apmeklētāji 
var saņemt pilnīgu informāciju par visiem 
tūrisma objektiem novadā, kā arī norādes 
kartē un citu informāciju. Jau trešo gadu 
Jaunpils tūrisma informācijas punkts saga-
tavo drukātu ceļvedi, kā arī novada tūrisma 
piedāvājumi un aktualitātes tiek publicētas 
sociālajos tīklos, tai skaitā kultūras tūrisma 
piedāvājumi u.c.

Īpaši jāuzsver daži jaunumi-liels noti-
kums būs  Jaunpils trasē 30. maijā un 18. 
jūlijā, jo notiks motokross. Šajā vasarā plā-
nots, ka Kartavkalna dabas takās notiks tēl-
nieka Aigara Bikšes studentu kokgriezumu 
izstāde.

B. Rasa informēja par jaunizveidoto 
Jaunpils novada logo un aicināja novada 
uzņēmējus izmantot teritorijas logo savos 
uzņēmumu reklāmas materiālos.

Biedrības “Radīts Jaunpils novadā” pār-
stāves Silva un Ieva Zāgmanes prezentēja 
pērn uzsākto orientēšanās spēles ideju, kā 
arī pastāstīja par “Silvas ielejas” –Bebru ie-
las pirtiņas jaunumiem. 

Jaunpils pils direktore Kristīne Liepiņa 
iepazīstināja ar Pils krodziņa jaunumiem 
un vadītāju Vitu Moricu, kā arī  pastāstīja 
par dzirnavu piedāvājumu un ekskursiju.

Par biedrības “7 balles”  radošiem jau-
numiem vēstīja Anete Krūmiņa. Kopumā 
biedrība piedāvā vairāk par 30 radošajām 
nodarbēm un aicina pie sevis ciemos gan 
apmeklētājus, gan vietējos iedzīvotājus. 

Par jaunumiem Viesatu upes loku dabas 
takās stāstīja pārstāve Ligita Tauniņa, mi-
not, ka upes lokos nākotnē plānoti vairāki 
dabas pasākumi. 

Priecājamies par labu sadarbību ar kai-
miņu novada tūrisma uzņēmējiem, jo tū-
rismā teritorijas robeža netiek vertēta kā 
robeža. Tikšanās reizē Jaunpilī viesos bija 
arī “Amāju” pirts saimnieki un “Purviņu” 
lauku sētas saimniece Diāna Baumane.

Pēc semināra tūrisma jomas ļaudis savā 
starpā dalījās ar jaunumiem, plāniem un 
iecerēm. 

Notika diskusijas par turpmākajām ie-
spējām, izaicinājumiem un savstarpējo sa-
darbību. Tūrisma joma aizvien ietver sevī 
daudz darba un izaicinājumu. 

Lai popularizētu novada pasākumus, 
notikumus aicinām par plānotajiem pasā-
kumiem un aktivitātēm informēt zvanot 
Baibai 20204694 vai rakstot baiba.rasa@
jaunpils.lv. 

Lai veiksmīga jaunā tūrisma sezona un 
priecīgiem mirkļiem bagāta vasara,

Baiba Rasa
Jaunpils novad domes 

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas 
vadītāja

Foto:B. Rasa

Tūrisma uzņēmēju tikšanās Jaunpilī. Sia “Jaunpils alus” 28.02.2020. Jaunpilī

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības ziņas 
2020. gads Jaunpils novada Brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju biedrībai iesākās ar pārmai-
ņām. Tika ievēlēta jauna valde un valdes 
priekšsēdētājs - valdes locekļi Juris Vasjat-

kins, Ivars Jaucis un valdes priekšsēdētājs 
Ainārs Birģelis. Biedrībā tika uzņemti arī 
jauni biedri - Sandis Andrecs, kā arī Lauris 
Šteins, Andis Zonbergs, Gundars Gulbis, 
Kristaps Holšteins no Viesatām,  ar mērķi 



www.jaunpils.lv 8

2020. gada marts
turpinājums no 7.lpp.

AKTUALITĀTES

atjaunot brīvprātīgo ugunsdzēsēju posteni 
Viesatu pagastā.

Janvāra vidū uzsākām apmācības brīv-
prātīgo ugunsdzēsēju pilotprogrammā 
“Ugunsdzēsība”, kurā ietilpa teorijas ap-
gūšana un praktiskās nodarbības Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Tu-
kuma nodaļā. Programma paredz iespēju 
saņemt finansiālu atbalstu no VUGD par 
darba stundām un arī par JBUB tehnikas 
izmantošanu. Februāra beigās tika kārtots 
teorijas un praktisko zināšanu pārbaudes 
darbs, kuru pieņēma VUGD amatpersonas. 
Jāpiebilst, ka šo pārbaudījumu visi nokārto-
ja ar labiem rezultātiem.

      Paralēli mācībām un ikdienas darbiem 
notika dažādi remontdarbi, lai varētu veikt 
tehnisko apskati automašīnām GAZ-53, 
GAZ-66 un SCANIA. 19.februārī tehniskā 
apskate noritēja veiksmīgi un visām trim 
automašīnām tika piešķirtas apskates uzlī-
mes līdz 20.02.2021.

Marta sākumā tika atjaunots postenis 
Viesatās, kurā pastāvīgi atradīsies GAZ-53 
ugunsdzēju automašīna, kuru apkalpos ie-
priekš minētie vīri no Viesatām. Papildus 
JBUB vajadzībām iegādāts jauns ūdens mo-

torsūknis, kas atvieglos auto cisternu uzpil-
dīšanu grūti piebraucamās vietās.

Visas šīs darbības ir ievērojami patukšo-
jušas JBUB budžetu. Automašīnu remonti 
izmaksāja 200 eiro, apskates un apdrošinā-
šanas 350 eiro, degviela 200 eiro un sūknis 
550 eiro, kas kopā sastāda aptuveni 1300 
eiro. Nākotnē vēl nepieciešams iegādāties 
individuālās aizsardzības līdzekļus - aiz-
sargtērpus, ķiveres, cimdus, kā arī papildi-
nāt ugunsdzēsības aprīkojumu ar jauniem 
spiedvadiem, sūcvadiem un citiem instru-
mentiem.

Lūdzam, Jaunpils novada iedzīvotājus 
un uzņēmējus finansiāli atbalstīt Jaunpils 
novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību 
ziedojot:

Biedrība “Jaunpils novada brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrība”

Reģistrācijas numurs: 40008178439
AS “SEB banka” 
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV56UNLA0050021847444
Kā arī atgādinām, ka no 01.01.2020. vi-

sos dzīvokļos jābūt dūmu detektoriem un 
privātmājās gan detektoriem, gan uguns-
dzēšamajam aparātam. Tāpat, neaizmirs-
tiet par sodrēju tīrīšanu no skursteņiem, 

kas pēc noteikumiem ir jāveic divas reizes 
gadā - pirmo reizi pirms apkures sezonas 
uzsākšanas un otro reizi sezonas vidū. Kā 
arī ievērojam pārējos ugunsdrošības notei-
kumus.

Ja tomēr izcēlusies ugunsnelaime, tad 
vispirms zvanīt 112 un tikai pēc tam Jaun-
pils novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju bied-
rībai,

Jaunpils un Viesatu  pagastos                                                     
Viesatu  pagastā                                                                                                      

Aināram Birģelim tel.  29155886                      
Laurim Šteinam                tel.  29229810                                                                  
Jurim Vasjatkinam     tel.  29433681                      
Andim Zonbergam tel.  28780725           
Ivaram Jaucim  tel. 26521505                     
Gundaram Gulbim tel. 28617866
Edgaram Zūkuram     tel.   29392245                     
Kristapam Holšteinam tel. 25127785
Esiet atbildīgi par sevi un līdzcilvēkiem!

Aprīkojuma pārbaude

Pozitīvas domas būtiski ietekmē panākumus 
un laimi visās dzīves jomās.

Sirsnīgi laimes vēlējumi marta jubilāriem!
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 16.03.2020. Atbildīgā par izdevumu 

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

Tavu māju puķes, koki skumst,
Nebeidzamās darba dienu takas
Līdz ar mīļām sirdīm sāpēs tumst...
Un Tev neskaitāmus labus vārdus saka.
  (K. Apškrūma)

Ir sāpes, ko nespējam 
dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas 
mierināt spētu.

Uz spārniem dzērves nes jau pavasari
Un piesaulē jau sniegpulkstenīte zied.
Un ir tik skumji, ir tik ļoti skumji, 
Ka tieši tagad tev bija jāaiziet, 
mana mīļā mazmeitiņa.

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem,
 Lidiju Sondari  mūžībā pavadot.

Pensionāru Biedrība “Jaunpils” izsaka 
dziļu līdzjūtību mūsu biedrēm 

Inesei Cinei mazmeitiņu un Lienei Ozolai 
brāli zaudējot.

Izsakām līdzjūtību Inesei Cinei 
ar ģimeni, mazmeitiņai mūža 

dārzos aizejot.
Jurģu iedzīvotāji

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).

 Jaunpils vidusskolas vārdā - ļoti liels paldies 
Andai un Kārlim Ķergalvjiem par bagātīgo grāmatu dāvinājumu  

Jaunpils vidusskolas bibliotēkai!   Aicinu arī citus skolas 
atbalstītājus pievienoties  Ķergalvju ģimenes iniciatīvai un dāvināt 

skolai dažādas grāmatas. Ļoti gaidām arī atmiņas, dažādas 
fotogrāfijas, lietas un priekšmetus, kas stāsta par Jaunpils skolu un 

skolotājiem dažādos laikos.
Jānis Liepiņš, 

Jaunpils vidusskolas direktors


