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- FEBRUĀRIS -

turpinājums 2.lpp.

Domes informācija
Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētājas ziņojums
pie Jaunpils novada pašvaldības 2021.gada budžeta
Novada ekonomiskā un sociālā situācija, pašvaldības uzdevumi 

saimnieciskajam gadam un tam sekojošajiem diviem saimniecis-
kajiem gadiem

Jaunpils novads ir pašvaldība Zemgales ziemeļu daļā – Austrum-
kursas augstienē. Jaunpils novads izveidots 2009.gadā, apvienojo-
ties Jaunpils un Viesatu pagastiem. Novada apdzīvojuma struktū-
ru veido četri ciemi – Jaunpils (novada centrs), Jurģi, Leveste un 
Viesatas, kā arī lauku viensētas. Novads ietilpst Rīgas plānošanas 
reģionā un robežojas ar Kandavas, Tukuma, Dobeles un Brocēnu 
novadiem.

Novada platība ir 209 km2. 51% no teritorijas aizņem lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes, savukārt 38% -meža zemes.

Iedzīvotāji
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2020. gada 

1.jūlijā Jaunpils novadā ir reģistrēti 2309 iedzīvotāji. No tiem 65% 
ir darbspējas vecumā, 14% - līdz darbspējas vecumam un 21% - 
pēc darbspējas vecuma. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Jaunpils nova-
dā tāpat kā valstī kopumā pēdējos gados ir negatīvas – iedzīvotāju 
skaits kopš 2011. gada ir samazinājies par 15% (407 iedzīvotājiem).

Jaunpils novadā 2020.gada sākumā iedzīvotāju vidējais vecums 
tāpat kā Pierīgas reģionā bija 41 gads. Demogrāfiskā slodze ir darb-
spējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo iedzīvotāju skaita at-
tiecības pret darbspējas vecumā esošo iedzīvotāju skaitu, ko aprē-
ķina uz 1000 iedzīvotājiem. Jaunpils novadā demogrāfiskā slodze 
pēdējos piecos gados ir bijusi zemāka nekā Pierīgas reģionā vidēji.

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem bezdarba līmenim 
Jaunpils novadā ir tendence turēties salīdzinoši zemā līmenī – ap 
5%. Ja 2020.gada sākumā tas bija 5,0% no darbspējas vecumā esošo 
iedzīvotāju skaita, tad 2020.gada beigās - 5,5%, kas ir zemāks kā 
Latvijā vidēji (7,7%) un zemāks arī kā Rīgas reģionā vidēji (5,8%).

Uzņēmējdarbība
Nozīmīgākās uzņēmējdarbības nozares Jaunpils novadā ir 

graudkopība, piena lopkopība un piena pārstrāde, kokapstrāde, 
būvniecība, jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība), tū-
risms u.c.

Lielākie Jaunpils novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma 
2019.gadā.

NPK Uzņēmums
Apgrozījums, 
EUR/ Nozare

1 Jaunpils pienotava, 
Akciju sabiedrība

13,658,383.00 Piena produk-
tu ražošana

2 LĪVAS GRUPA, Sa-
biedrība ar ierobežotu 
atbildību

4,366,632.00 Būvkonstruk-
ciju, galdniecī-
bas izstrādāju-
mu ražošana

3 JOŽI, SIA 3,523,302.00 Graudkopība
4 LOPKOPĪBAS IZMĒ-

ĢINĀJUMU STACIJA 
“JAUNPILS”, Akciju 
sabiedrība

2,710,098.00 Lauksaimnie-
cība, lopko-
pība

5 KaimS, Sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību

2,556,275.00 Būvniecība

6 PĒTERTĀLES, Sa-
biedrība ar ierobežotu 
atbildību

1,830,271.00 Graudkopība

7 Kurzemes ciltslietu 
un mākslīgās apsēk-
lošanas stacija, Akciju 
sabiedrība

1,079,253.00 Jauktā lauk-
saimniecība, 
liellopu audzē-
šana

8 Jaunpils projekts, SIA 912,921.00 Būvniecība
9 KAULAIŅI, Zemnie-

ku saimniecība
847,383.00 Graudkopība

10 JUMPRAVNIEKI, 
Nikolājeva zemnieku 
saimniecība

707,390.00 Graudkopība

11 ĪVES GRUPA, Sa-
biedrība ar ierobežotu 
atbildību

607,963.00 Graudkopība

12 Pārtikas nams, Sa-
biedrība ar ierobežotu 
atbildību

481,638.00 Gaļas pārstrā-
de

13 AR.RASAS, SIA 416,853.00 Mežizstrāde
14 Jaunpils pils, Sabied-

rība ar ierobežotu 
atbildību

365,266.00 Ēdināšanas 
pakalpojumi

NPK Uzņēmums 
Apgrozījums, 
EUR Nozare

15 Ciemgaļi, Tukuma 
rajona Jaunpils pagasta 
zemnieka saimniecība

335,793.00 Graudkopība

16 MAZSTRAUTIŅI, 
Tukuma rajona Jaun-
pils pagasta zemnieku 
saimniecība

328,918.00 Graudkopība

17 Jaunā Jaunpils Aptieka, 
SIA

316,266.00 Farmaceitisko 
izstrādājumu 
tirdzniecība
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18 Rudzīši, Ozolnieku 
novada zemnieku 
saimniecība

301,873.00 Augkopība, 
lopkopība

19 Jaunpils KS, Pašval-
dības sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību

243,938.00 Komunālie 
pakalpojumi

20 AL Mežizstrāde, SIA 206,722.00 Kravu pārva-
dājumi

Attēls Nr.1 Datu avots: Lursoft

Ziņojums par Jaunpils novada pašvaldības 2021. gada budžetu
Jaunpils novada pašvaldības 2021.gada budžets tika izstrādāts 

pamatojoties uz Jaunpils novada attīstības programmu laika pos-
mam no 2019.-2025.gadam un ievērojot likumos „Par pašvaldību 
budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, 
nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatī-
vajos aktos noteiktās prasības.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamats, 
kas tiek apstiprināts kā pašvaldības saistošie noteikumi.

Budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvināju-
miem. Tajā ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas 
daļa, kas nosaka, kāds līdzekļu apjoms ir nepieciešams pašvaldībai 
ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildei.

2021. gada budžeta prioritārās jomas ir sociālā aizsardzība, iz-
glītība, kultūra, sports, pašvaldības infrastruktūras uzturēšana un 
apsaimniekošana, vides labiekārtošana.

Sastādot 2021. gada budžeta izdevumu daļu pašvaldība ir centu-
sies ņemt vērā visu nozaru intereses un sabalansēt pieejamos finan-
šu līdzekļus tā, lai tiktu uzturēti jau esošie infrastruktūras objekti 
un pakalpojumi, kā arī varētu notikt plānota attīstība sabiedrībai 
svarīgajās jomās.

Lai veicinātu Jaunpils novada attīstību, investīciju projektu īs-
tenošanā tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu un Valsts kases 
aizdevumu līdzekļi. Tiks pabeigta būvniecība ēkas “Lodes” pār-
būvei par sociālo māju projekta “Deinstitucionalizācija –sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā” 
ietvaros.

Lai nodrošinātu pirmsskolas bērniem atbilstošus apstākļus mū-
zikas apguvei, paredzēts veikt atjaunošanas darbus telpās pašvaldī-
bai piederošajā ēkā “Kalna skola”.

Turpināsies darbs pie ciematu centru publiskās vides, parku un 
pieguļošo teritoriju sakārtošanas. Mērķdotāciju pašvaldību auto-
ceļiem paredzēts izlietot ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai, melnā 
seguma vienkārtas virsmas apstrādei un grants seguma ielu div-
kārtas apstrādei ar bituma emulsiju, satiksmes drošības organizē-
šanai, grants segumu atjaunošanai un apgaismojuma remontiem 
un izbūvei.

Ieņēmumus no dabas resursu nodokļa paredzēts izmantot 
ūdenstilpju attīrīšanai no aizaugšanas un kritušiem kokiem, hidro-
tehniskās būves uz Ķimšu ūdenskrātuves sakārtošanai un atkritu-
mu apsaimniekošanā.

Informācija par budžeta skaitliskajiem rādītājiem atbilstoši ie-
ņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijas nosacīju-
miem budžeta plānošanai ir iekļauta Jaunpils novada domes 
saistošo noteikumu “Par Jaunpils novada pašvaldības bu-
džetu 2021. gadam” 1. pielikumā, par izdevu-

miem - 2. pielikumā, finansēšanas daļa – 3.pielikumā un saistību 
pārskats Valsts kasē 4.pielikumā.

Ieņēmumu prognoze 2021. gadam

Jaunpils novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta plānoto 
ieņēmumu kopējais apjoms ir EUR 2 559 306.00, kas ir par 6.45% 
jeb EUR 176 526.00 mazāk salīdzinājumā ar 2020.gadam sākotnēji 
plānotajiem ieņēmumiem.

Pamatbudžeta ieņēmumi veidojas no:
- nodokļu ieņēmumiem - iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

(IIN), nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN);
- nenodokļu ieņēmumiem - ieņēmumiem no uzņē-

mējdarbības, valsts un pašvaldību nodevām, sodiem 

Kopējais plānoto pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums pa ka-
tegorijām ir skatāms attēlā Nr.2.

Attēls Nr.2

Attēls Nr.3.
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2021.gada plāno-

to izdevumu sadalījums EUR un procentuālais īpatsvars kopējo 
izdevumu plānā.
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un sankcijām;
- pārējiem nenodokļu ieņēmumiem- ieņēmumiem no pašvaldī-

bas īpašumu iznomāšanas, pārdošanas, un no nodokļu pamatpa-
rādu kapitalizācijas;

- ieņēmumiem no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem un citiem pašu ieņēmumiem;

- transfertiem - valsts un pašvaldību mērķdotācijām, kas tiek 
saņemtas no ministrijām un paredzētas konkrētiem mērķiem (pe-
dagogu darba samaksai, autoceļiem, invalīdu asistentu apmaksai, 
mācību grāmatu un līdzekļu iegādei, 1.-4.klašu skolēnu brīvpus-
dienām, Vienotajam valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas 
centram u.c.), kā arī dažādu ES fondu finansēto projektu īsteno-
šanai un citu pašvaldību maksājumi par izglītības pakalpojumiem.

Galvenais Jaunpils pašvaldības ieņēmumu avots ir nodokļu ie-
ņēmumi. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju 
ienākuma nodoklim, tas ir EUR 1 116 331.00 jeb 43,62% no vi-
siem pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar 2020.gadu sa-
mazinājums par 13,31%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmu-
mus pašvaldības budžetā 2021. gadā visbūtiskāk ietekmē tas, ka 
ir mainīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdale starp pašvaldību 
budžetiem un valsts pamatbudžetu. Pašvaldību budžetos nonāks 
75% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, valsts pa-
matbudžetā – 25% (iepriekš sadalījums bija attiecīgi 80% un 20%).

Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa prognozi pašvaldības 
budžeta nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 253 
543.00, tai skaitā kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi – EUR 232 
893.00 2020.gadam sākotnēji plānotie kārtējā saimnieciskā gada 
ieņēmumi bija EUR 233 133.00. Nekustamā īpašuma nodokļa 
2021.gada ieņēmumu prognozes noteiktais iekasējamības koefi-
cients ir 0,8. Plānotie ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 
veido 9,91% no visiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Valsts budžeta transferti plānoti EUR 1 076 607 jeb 42,06% no 
pamatbudžeta ieņēmumiem, tai skaitā pašvaldības budžetā sa-
ņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda EUR 
514 219.00;

Pašvaldību transferti plānoti EUR 65 800.00 – 2,57%;
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem EUR 30 340.00 – 1,19%;
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas plānoti EUR 

6015 apmērā jeb 0,24% no pamatbudžeta ieņēmumiem;
Nenodokļu ieņēmumi EUR 5370.00 – 0,21%
Jaunpils novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta plāno-

to ieņēmumu struktūra EUR un ieņēmumu grupu procentuālais 
īpatsvars ieņēmumu plānā

Izdevumu prognoze 2021. gadam
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais 

apjoms ir plānots EUR 2 657 791.00 apmērā. Sadalījumu pa noza-
rēm skatīt attēlā Nr.3. Atšifrējums pa klasifikācijas kodiem pievie-
nots saistošo noteikumu “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 
2021. gadam” 2. pielikumā.

Finansēšanas daļa
2021.gada budžeta finansēšanas daļu veido naudas līdzekļi un 

aizņēmumi.
Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi uz 

2021.gada sākumu ir spēkā 14 līgumi par kopējo aizņēmumu 
summu EUR 3 585 276, neatmaksātā aizņēmumu pamat-
summa 2021.gada 1.janvārī ir EUR 2 039 858. 2021.gadā 

saskaņā ar atmaksas grafikiem paredzēts atmaksāt aizņēmumu pa-
matsummas Valsts kasei EUR 298 485,34 apmērā.

Uz 2021.gada 1.janvāri ir spēkā divi galvojumu līgumi - SIA 
“AAS “Piejūra”” par atkritumu apsaimniekošanu un SIA “Jaunpils 
Pils” pils remontam.

2021.gadā plānotais pašvaldības saistību un sniegto galvojumu 
apjoms ir 17,02% no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem bez 
plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam 
mērķim un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināša-
nas fondā. Turpmākajos gados saistību apjoms nedaudz samazi-
nāsies.

Izvērsts pārskats par aizņēmumu un galvojumu apmēru, iekļau-
jot atmaksājamās aizņēmumu pamatsummas un aizņēmumu ap-
kalpošanas izdevumus 2021.gadam un trijiem turpmākajiem ga-
diem pievienots 4.pielikumā.

Ja aizņēmums Valsts kasē ņemts Eiropas Savienības līdzfinan-
sētiem projektiem, tad pēc līdzfinansējuma saņemšanas, tas tiek 
iegrāmatots pašvaldības ieņēmumos un tad izmantots aizņēmumu 
atmaksai.

Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums pamat-
budžetā uz 2021.gada 1.janvāri ir EUR 319 851.

Plānotais naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā uz 2021.gada 
31.decembri ir EUR 50 000.

Ziedojumu un dāvinājumu naudas līdzekļu atlikums uz 2021.
gada 1.janvāri ir EUR 1.

Priekšsēdētāja L.Gintere

Atskaite par padarītajiem 
darbiem janvārī

Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Janvāris šogad ir ļoti noslogots grāmatvedības un finanšu no-

daļai, noslēgts 2020.gada un sagatavots 2021.gada budžets.
2. Labiekārtošanas nodaļa lielākoties laiku pavada tīrot sniegu.
3. Pašvaldības autoceļu uzturēšana ziemas apstākļos ir uzsākta, 

šogad sniegs ir tīrīts jau trīs reizes.
4. Notiek cenu aptauja par atjaunošanas darbu veikšanu Kalna 

skola - 4 telpām.
5. Sagatavota koku ciršanas atļauja ārpus meža augošo koku cir-

šanai gar autoceļu P-104 “Tukums- Auce-Lietuvas robeža (Vītiņi). 
Autoceļam ir plānota virsmas atjaunošana un grāvju tīrīšana. Koki 
kopš iepriekšējās ceļa būvniecības ir ieauguši grāvojos un traucē 
atjaunošanas darbus.

2021.gada 28.janvāra domes sēdē izskatīti šādi jautājumi:
Apstiprināts lēmums “Par 2020.gada budžeta izpildi”.
Apstiprināts lēmums “Par saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Par 

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” apstiprināša-
nu” .

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem amatu un amatalgu sa-
rakstos”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada pašvaldības izglītī-
bas iestāžu izdevumiem un savstarpējiem norēķiniem vienam au-
dzēknim mēnesī”.

Apstiprināts lēmumus “Par ēdināšanas nodrošināšanu ār-
kārtas situācijas laikā no Eiropas Sociālā fonda projekta 

nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
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pārtraukšanas samazināšanai” līdzekļiem”.
Apstiprināts lēmums “Par sadarbību ar 

Jūrmalas pilsētas domi dalībai konkursā 
Eiropas Kultūras galvaspilsētas nosaukuma 
piešķiršanas 2027.gadā priekšatlasē” .

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem 
komisiju sastāvos”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcī-
bas projekta izstrādi nekustamā īpašuma 
„Jaunzemnieki” zemes vienības  sadalei” .

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcī-
bas projekta izstrādi nekustamā īpašuma 
„Riekstiņu zeme” zemes vienības  sadalei”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils no-
vada Attīstības programmas 2019.-2025.

gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna 
aktualizāciju”.

Apstiprināts lēmuma “Par pārtikas paku 
izsniegšanu Jaunpils novada 1.- 4. klašu iz-
glītojamajiem sakarā ar Covid – 19 infek-
ciju izplatību attālinātā izglītības apguves 
procesa laikā”.

APSTIPRINĀTS
ar Jaunpils novada Domes  2021.gada 28.janvārī 

 domes sēdes  Nr.1, lēmumu Nr.2 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

 Nr. 1/2021
„Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 
21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldī-

bu budžetiem” 16. un 17.pantu.
1. Noteikt Jaunpils novada domes 2021.gada pamatbudžeta ieņē-

mumus EUR 2 559 306 apmērā saskaņā ar 1.pielikumu „Jaunpils 
novada domes 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumi”.

2. Noteikt Jaunpils novada domes 2021.gada pamatbudžeta iz-
devumus EUR 2 657 791 apmērā saskaņā ar 2.pielikumu „Jaunpils 
novada domes 2.gada pamatbudžeta izdevumi”.

3. Apstiprināt Jaunpils novada domes 2021.gada pamatbudžeta 
finansēšanas daļu saskaņā ar 3.pielikumu “Jaunpils novada domes 
2021.gada pamatbudžeta finansēšanas sadaļa”.

4. Pieņemt zināšanai Jaunpils novada domes aizņēmumus Valsts 
kasē par kopējo aizņēmumu līgumu summu EUR 3 585 276, tai 
skaitā neatmaksātā pamatsumma uz 2021.gada sākumu EUR 
2 039 858. Kopējā 2021.gadā atmaksājamā aizņēmumu pamat-
summa ir EUR 298 485,34 saskaņā ar 4.pielikumu.

5. Pieņemt zināšanai Jaunpils novada domes galvotos aizņēmu-
mu līgumus par kopējo galvojumu summu EUR 178 857, tai skaitā 
parāds uz 2021.gada 1.janvāri EUR 54 775, kopējā 2021.gadā at-
maksājamā galvojumu daļa     EUR 36 140 saskaņā ar 4.pielikumu.

6. Pieņemt zināšanai paskaidrojuma rakstu un Jaunpils nova-
da domes priekšsēdētājas ziņojumu Saistošajiem noteikumiem 
Nr.1/2021 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” 
saskaņā ar 5.pielikumu.

APSTIPRINĀTS

Ar Jaunpils novada Domes
2020.gada 22 .decembrī sēdes Nr.14 lēmumu Nr.189   

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 Nr. 14/2020

“Par Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksņa 
noteikšanu”

 Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, 33.panta trešo daļu

un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka  maznodrošinātas mājsaimniecī-

bas ienākumu slieksni Jaunpils novadā.
2. Jaunpils novadā noteiktais maznodrošinātas mājsaimniecības 

ienākumu slieksnis ir uz pirmo vai vienīgo mājsaimniecībā esošo 
personu  375 euro un 263 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

3. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemša-
nas kārtība, kā arī mājsaimniecības izvērtēšanas kārtība  
maznodrošinātas mājsaimniecības statusam noteikta 

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

turpinājums no 3.lpp.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru 
kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas iz-
vērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.

 4. Jaunpils novada pašvaldības teritorijā esošas mājsaimniecības 
atbilstību vai neatbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības sta-
tusam nosaka Jaunpils novada sociālais dienests ar lēmumu. Jaun-
pils novada sociālā dienesta lēmumu par mājsaimniecības atbil-
stību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam mājsaimniecībā 
esoša pilngadīga persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt 
Jaunpils novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.

Paskaidrojuma raksts 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo 
noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums

Jaunpils novada Domes Saistošie noteikumi 
Nr.14/2020 „Par maznodrošinātas mājsaimnie-
cības ienākumu sliekšņa noteikšanu” nepiecie-
šami, lai noteiktu maznodrošinātas mājsaimnie-
cības ienākumu slieksni Jaunpils novadā.

2. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
3.panta otro un trešo daļu,
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – noteikt 
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni Jaunpils novadā, kas nepieciešams  
sociālās palīdzības funkcijas īstenošanai 
Jaunpils novadā.

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai ir būtiska finan-
siāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

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

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attie-
cināms uz Jaunpils novada iedzīvotājiem.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums 
nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas 
sociālās palīdzības saņemšanai Jaunpils novada 
iedzīvotājiem.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanai privātpersona 
var griezties Jaunpils novada sociālajā dienestā, 
iesniedzot iesniegumu sociālajam darbiniekam.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

  Izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības 
pārstāvji.
Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – 
noteikumu aktīva pielietošana Jaunpils novada 
iedzīvotāju labā;
Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekš-
likumi vai iebildumi- nav.
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Aktualitātes veselības jomā

Ārkārtējo situāciju pagarina līdz 6. aprīlim: pastiprina prasības klātienes 
tirdzniecībai un valsts robežas šķērsošanai

Saskaņā ar Latvijā apstiprināto vakcinā-
cijas pret Covid-19 plānu, ir izveidota Co-
vid-19 vakcīnas agrīnās pieteikšanās vietne 
www.manavakcina.lv, kura tika atvērta ie-
dzīvotājiem5. februārī. Agrīnās pieteikša-
nās mērķis ir efektīvi plānot vakcinācijas 
kabinetu noslodzes un jaudas. Iedzīvotāji 
tiek aicināti nesteigties reģistrēt savus pie-
teikumus pirmajās vietnes darbības dienās. 
Pirmie vakcīnas saņems tie iedzīvotāji, kas 
iekļauti prioritārajās grupās. Visi pārējie 
viena kalendārā mēneša laikā saņemtie ie-
dzīvotāju pieteikumi tiks apstrādāti vienlī-
dzīgi, pēc nejaušības principa.

Jau tuvākajā laikā tiks atvērta arī vakci-
nācijas tālruņa līnija, kas būtiska daudziem 
mūsu iedzīvotājiem, tostarp arī daļai mūsu 
senioru. Iedzīvotāji virs 60 gadu vecuma ir 
arī viena no pirmajā prioritārajām grupām, 
kas tiks aicināta vakcinēties – gan tie, kas 
paši būs pieteikušies, gan arī tie, kurus ģi-
menes ārsti būs uzrunājuši.

Vakcinācija pret Covid-19 ir brīvprātīga. 
Vietne palīdzēs iegūt informāciju par iedzī-
votāju nodomu vakcinēties, kā arī efektīvi 
plānot vakcinācijas kabinetu noslodzes. 

www.manavakcina.lv ir pirmais no plā-
notajiem veidiem, kā iedzīvotāji Latvijā 
varēs pieteikties vakcīnas pret Covid-19 
saņemšanai. Šobrīd turpinās darbs pie pā-
rējo reģistrēšanās veidu ieviešanas. Par kat-
ra reģistrācijas veida darbības uzsākšanu 
Veselības ministrija nodrošinās detalizētu 
informāciju. Drīzumā vietne www.mana-
vakcina.lv būs pieejama arī krievu valodā.

Kopumā Latvijas iedzīvotāji varēs reģis-
trēties vakcīnas saņemšanai četros veidos:

• vietnē www.manavakcina.lv;
• zvanot pa bezmaksas tālruni (tālruņa 

līnija uzsāks darbu februāra laikā);
• darba devēji varēs iesniegt savu darbi-

nieku sarakstus (primāri iedzīvotāji tiek 
aicināti pieteikties individuāli, negaidot 
darba devēja rīcību);

• ar ģimenes ārstu palīdzību.

Vakcinācijas kārtība tiks plānota pēc 
prioritāro grupu principa, kur priekšroka 
vispirms tiek dota cilvēkiem, kuru dzīvība 
vai veselība Covid-19 dēļ ir visvairāk ap-
draudēta. Iedzīvotāju prioritārās grupas ir 
šādas: veselības aprūpes darbinieki, ilgsto-
šas sociālās aprūpes centru darbinieki un 
to klienti, personas virs 60 gadu vecuma, 
personas ar hroniskām slimībām, perso-
nas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar 
bērniem, kam ir noteiktas hroniskas un 
imūnsupresējošas slimības, personas, kas 
mājās aprūpē smagi slimas personas, izglī-
tības iestāžu darbinieki, operatīvo dienestu 
darbinieki, nozaru identificētie kritiskie 
darbinieki, uzņēmumu darbinieki, kas sa-
skaras ar lielu skaitu cilvēku un kur nevar 
ievērot divu metru distanci un tad visa sa-
biedrība. Iedzīvotāji tiek aicināti godprātīgi 
norādīt piederību kādai no šīm grupām, jo 
šie dati tiks salīdzināti ar veselības vai citos 
reģistros esošo informāciju. 

 
Ģimenes ārsts Jānis Raibarts par vakci-

nāciju:
- pret COVID 19 vakcinācija mūsu ārs-

ta praksē nekavējoties tiks uzsākta tad, kad 

piegādās vakcīnas. Vai vakcinēties? Jā!
- pret ērču encefalītu valsts apmaksāta 

vakcinācija mūsu novadā reģistrētajiem 
bērniem praksē turpinās. Vakcinējam pret 
šo smago slimību arī pieaugušos. Par ērču 
encefalītu var palasīt interneta resursos. Vai 
vakcinēties? Jā!

Vai vakcinācija pret kādu slimību pasargā 
no saslimšanas ar to? Jā, tāpēc vakcinācija 
ir ieviesta.

Vai es pats esmu vakcinējies pret  COVID 
19 un ērču encefalītu? Jā.

Veselību visiem!
Cieņā 

Dr. Jānis Raibarts ar komandu

Ministru kabinets 5. februārī, pieņēma 
lēmumu par ārkārtējās situācijas pagari-
nāšanu līdz 6. aprīlim. No nākamās pirm-
dienas, 8. februāra stāsies spēkā augstāki 
drošības standarti klātienes tirdzniecībā, 
kas ļaus spert pirmos soļus, lai atteiktos no 
preču sarakstiem. Daļai skolēnu un studē-
jošo būs pieejamas klātienes konsultācijas. 

Savukārt ieceļot Latvijā varēs tikai neatlie-
kamos gadījumos.

Izglītības jomā
Ņemot vērā, ka pēdējās dienās ir paaug-

stinājies jaunu ar Covid-19 inficēto gadīju-
mu skaits, Ministru kabinets pieņēma lē-
mumu, ka pagaidām nevar pieļaut 1. un 2. 
klašu skolēnu klātienes mācību atsākšanu. 
Diskusijas valdībā par epidemioloģiski dro-
šu klātienes mācību procesu turpināsies.

turpinājums 6.lpp.
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Klātienes konsultācijas būs pieejamas 
visiem skolēniem, kam pastāv mācību pār-
traukšanas risks, kā arī 12. klašu skolēniem 
un profesionālo skolu audzēkņiem, kuriem 
jākārto valsts pārbaudījumi. Individuāla 
praktisko iemaņu apguve klātienē varēs no-
tikt arī augstskolu studentiem, kuri apgūst 
dažādu medicīnas un veterinārmedicīnas 
programmu pēdējo gadu.

Stingras prasības drošākai tirdzniecībai
Ministru kabinetā tika apstiprinātas sa-

darbībā ar uzņēmēju un darba devēju pār-
stāvjiem izstrādāto drošas tirdzniecības 
prasību kopumu. Tas paredz tirdzniecības 
vietām vairākus pienākumus, lai mazinātu 
apmeklētāju drūzmēšanās iespējas. Vei-
kalos un tirgus paviljonos jānodrošina 25 
kvadrātmetru platība vienam apmeklētā-
jam un redzamā vietā pie ieejas jāizvieto 
informācija par maksimālo pieļaujamo ap-
meklētāju skaitu.

Apmeklētāji veikalā drīkst doties pa vie-
nam, izņemot cilvēkus, kam ir nepiecieša-
ma asistenta palīdzība un bērnus līdz 12 
gadu vecumam kopā ar vienu pilngadīgu 
personu. Veikalu apmeklētāji tiek aicināti 
ievērot tirdzniecības vietās noteiktās pra-
sības – nedrūzmēties pie ieejas, izmantot 
groziņus vai ratiņus, sekot mērķējumam.

Līdzās tirgotāju pienākumiem tika ap-
stiprinātas tiesības Valsts policijai un paš-
valdību policijai pieņemt lēmumu par tūlī-
tēju tirdzniecības vietas slēgšanu apmeklē-
tājiem uz laiku līdz septiņām dienām. Šādu 
lēmumu var pieņemt gan par atsevišķu vei-
kalu, gan visu tirdzniecības centru kopumā 
atkarībā no pārkāpuma un atbildības.

Pastiprinātas epidemioloģiskās drošības 
prasības tirdzniecības vietās, tirdzniecības 
centros un tirgus paviljonos jāievieš jau no 
8. februāra.

Izmaiņas mazumtirdzniecībai klātienē

No 8. februāra, ievērojot “drošas tirdz-
niecības” principus, paredzēts spert pirmos 
soļus, lai atteiktos no klātienē iegādājamo 
preču ierobežojuma sarakstiem. Klātienē 
veikalos, kuros vismaz 70% no preču sor-
timenta ir pārtikas preces, drīkstēs tirgot 
visu preču sortimentu. Līdzīgi arī veikalos, 
kuros vismaz 70% no preču sortimenta ir 
higiēnas preces, arī drīkstēs klātienē pārdot 
visas pārējās preces.

Arī grāmatnīcās drīkstēs pārdot visu pre-
ču sortimentu, tātad gan līdz šim atļautās 
preces, gan kancelejas preces, gan grāma-
tas.

Darbu līdzšinējā ārkārtējās situācijas re-
gulējuma ietvaros turpina aptiekas, optikas 
preču veikali, degvielas uzpildes stacijas. 
Citās tirdzniecības vietās joprojām drīkst 
pārdot pārtikas preces, higiēnas preces, pir-
mās nepieciešamības saimniecības preces, 
mobilo telefonu priekšapmaksas kartes, 
tabakas izstrādājumus, dzīvnieku barību 
un preces, sabiedriskā transporta biļetes, 
mutes un deguna aizsegus un individuālos 
aizsardzības līdzekļus, kā arī mājražotāju 
lauksaimniecības produkciju un ziedus.

No 8. februāra klātienē iegādāties drīks-
tēs elektropreču aksesuārus (vadus, pagari-
nātājus, lādētājus), līdzekļus kaitēkļu iznī-
cināšanai (dezinsekcijai un deratizācijai), 
kā arī, pavasarim tuvojoties, nozīmīgos 
stādus, dēstus, sīpolus, gumus un sēklas, 
substrātus un daļu materiālu augsnes iela-
bošanai.  

Starptautiski braucienu tikai neatlieka-
mos gadījumos

Valdība arī izmainīja ieceļošanas kārtību, 
lai mazinātu jauno, īpaši bīstamo, Covid-19 
paveidu nonākšanu Latvijā. No 11. februā-

ra līdz 25. februārim Latvijā drīkstēs ieceļot 
tikai neatliekamu un būtisku iemeslu dēļ. 
Iebraukt drīkstēs darba, mācību un studiju 
nolūkā, kā arī humānu apsvērumu dēļ – ģi-
menes apvienošanai, medicīnas pakalpo-
jumu saņemšanai, nepilngadīgas personas 
pavadīšanai, lai atgrieztos dzīvesvietā vai 
dotos uz bērēm.

Ieceļošanas iemesls pirms ierašanās Lat-
vijā jānorāda, aizpildot anketu tīmekļvietnē 
covidpass.lv, savukārt dokumentiem, kas 
apliecina ierašanās iemeslu, jābūt gataviem 
uzrādīšanai pēc pieprasījuma Valsts polici-
jai vai Valsts robežsardzei. Dokumenti nav 
jāgatavo uzrādīšanai, ja tie jau ir pieeja-
mi kādā no valsts informācijas sistēmām, 
piemēram, informācija par dzīvesvietu un 
radniecību.

Svarīgi, ka pasažieru pārvadātāji ne-
drīkst uzņemt pasažierus, kuri covidpass.
lv sistēmā nav norādījuši ceļošanas mērķi. 
Tāpat ieceļotājiem joprojām ir pienākums 
gan veikt Covid-19 testu pirms ierašanās 
Latvijā, gan ievērot pašizolāciju uzreiz pēc 
ierašanās.

Uz laiku ir pārtraukti arī starptautiskie 
pasažieru pārvadājumi starp Latviju un 
Apvienoto Karalisti, Īriju un Portugāli. Tas 
attiecas gan uz aviosatiksmi, gan autobusu, 
gan kuģu pārvadājumiem.

Diskusijas par samērīgiem ieceļotāju 
kontroles uzlabojumiem turpināsies nāka-
majā Ministru kabineta sēdē.

Diskusijas turpināsies arī par “brīvdienu 
mājsēdes” nosacījumu. Līdz 7. februārim 
vēl ir spēkā pārvietošanās ierobežojumi 
laikā no plkst. 22.00 līdz 5.00 naktīs no 
piektdienas uz sestdienu un no sestdienas 
uz svētdienu.

Ministru kabineta informācija
Informācija par novadu:

Baiba Rasa, Tel. 20204694

turpinājums no 5.lpp.

AKTUALITĀTES

Jaunpils pašvaldības policija
Ir sagaidīta sniegota ziema, gaisa tempe-

ratūra pamīšus ļauj mums nodarboties ar 
dažādām ziemas aktivitātēm – te sniega-
vīrus un iespaidīgas būves velt no sniega 
bumbām, te varam doties garā un neaiz-
mirstamā pastaigā pa Kartavkalnu takām, 
Viesatu upeslokiem, un nākamo dienu va-
ram veltīt sniega tīrīšanai no piebraucamā 
ceļa, sētas. Lai arī kā mūs lutinātu ziemīgie 
laikapstākļi, ikdienā tāpat ir jārēķinās ar 
patreiz aktuālajiem ierobežojumiem Co-
vid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 
Tie ietekmē mūsu ikdienas gaitas, iepirk-

šanās rituālus, brīvā laika pavadīšanas ie-
spējas un citas ikdienišķas lietas. Saistībā 
ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežo-
šanas pasākumiem ir jāpiemin, ka pārsvarā 
Jaunpils iedzīvotāju attieksme pret tiem ir 
saprotoša un pacietīga - par šo ierobežo-
jumu pārkāpšanu ir uzsāktas 11 adminis-
tratīvās lietvedības lietas, kurās jau ir arī 
pieņemti lēmumi. Jaunpils novada domes 
pašvaldības policijas vārdā vēlos pateikties 

Jaunpils novada iedzīvotājiem par izrādīto 
sapratni arī “mājsēdes” laikā nedēļas no-
galēs. Noteikti aicinām mūs informēt par 
visiem pārkāpumiem, kuri tiek konstatēti 
Jaunpils novada teritorijā, tajā skaitā arī par 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežoša-
nas noteikumu pārkāpumiem!

Cienījamie vecāki, lielie brāļi un māsas, 
lūdzu, informējiet savus mazos, tuvos ra-
dus un draugus par potenciālo bīstamību 
atrodoties uz aizsalušām ūdenskrātuvēm. 
Rādot priekšzīmīgu piemēru, nepārvie-
tojaties pa aizsalušajām ūdenskrātuvēm! 
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Projekta “Pumpurs” īstenošana Jaunpils vidusskolā 
2020./2021. mācību gadā

ERASMUS+ Izglītības projektu jaunumi Jaunpilī

Patreizējo laikapstākļu ietekmē liela daļa 
ūdenskrātuves nav pilnībā aizsalušas vai ir 
izveidojusies tikai ļoti plāna ledus kārta, kas 
nav piemērota lai pa to pārvietotos. Sargā-
sim sevi un savus līdzcilvēkus!

Lai mums visiem izdodas uzturēt možu 
garu un prieka dzirksti sevī! Dodamies slē-
pot, pikoties, pastaigāties un izskrieties, tas 
palīdz ne tikai uzturēt savu ķermeni labā 
formā, bet arī rada patīkamu emocionālo 

pacēlumu. Lai izdodas! 
Jānis Siliņš

Jaunpils pašvaldības policijas vecākais 
inspektors

Kopš 2019. gada janvāra Jaunpils vidusskolā tiek īstenots Eiropas 
sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas samazināšanai” – “Pumpurs” projekta Nr.  8.3.4.0./16/I/001.  
Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrī, tā mērķis ir sa-
mazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas 
risku, sniedzot individuālas konsultācijas un atbalstu Jaunpils vi-
dusskolas izglītojamiem no 5. Līdz 12.klasei, kuriem tas ir nepie-
ciešams.

Katram izglītojamam tiek semestra sākumā sastādīts konsul-
tāciju un atbalsta plāns, kurā tiek noteiktas problēmas, kuras ar 
konsultāciju un citu atbalstu palīdzību tiks risinātas. Katrs plāns 

semestra beigās tiek izvērtēts, izvērtējot izvirzīto problēmu risinā-
jumu rezultātus.

Projektā iesaistītie pedagogi 2020./2021.m.g. 1.semestrī sniedza 
konsultācijas 11 Jaunpils vidusskolas izglītojamiem, šā mācību 
gada 2. semestrī konsultācijas saņem 10 izglītojamie, konsultācijas 
tiek sniegtas sekojošos priekšmetos – latviešu valodā, angļu valodā 
un krievu valodā, kā arī tiek sniegtas konsultācijas psiholoģisku un 
emocionālu rakstura problēmu novēršanai. 

Arī laikā, kad valstī ir noteikta ārkārtas situācija, konsultācijas 
un atbalsts sekmīgi turpinās attālināti, izmantojot mūsdienu teh-
noloģiju iespējas.  

Projekta mājaslapa: www.pumpurs.lv
Inguna Sīmane

Jaunpils novada domes attīstības nodaļas projektu vadītāja

Noslēdzie projekts CLEAR turpinās 
projekts FAIRY TALES atklāts projekts 

Escape Exclusion
Informējam, ka ir veiksmīgi noslēdzies 

projekts CLEAR spaces for learning. Pro-
jekts iesākās 2019.gada vidū un noslēdzās 
2020.gada vasarā. Projekta dalībvalstis 
bija Spānija, Itālija, Nīderlande un Latvija 
(Partneris- Jaunpils novada dome). Šī pe-
rioda laikā paspējām doties divos apmācī-
bu braucienos uz Spāniju un Itāliju. Jaun-
pils komandu pārstāvēja 7 izglītības jomā 
strādājoši skolotāji un jaunatnes darbinieki. 
Projekta laikā pētījām un eksperimentējām 
ar dažādām radošām izglītības metodēm, 
tās analizējām un eksperimentējām vietējās 
kopienās, veicām pētījumu un to apkopo-
jām analīzes ziņojumā VOICES OF EDU-
CATORS. Šo ziņojumu vari atrast : https://
www.facebook.com/lookingatlearning vai 
Jaunpils novada mājas lapā. Attiecīgi uz-
klausot un apkopojot vismaz 100 izglītotā-
ju viedokļus, labās prakses un problēmas, 
sapratām, ka šī šobrīd pasaulē un arī Lat-
vijā ir ļoti sasāpējusi tēma un pedagogiem 
šobrīd ļoti trūkst praktisku risinājumu, kā 
pielāgoties un mainīt izglītības pieejas. Tā 
rezultātā:

Ir sācies jauns piedzīvojums kopā ar vai-
rākiem starptautiskiem partneriem. 

Kamēr tikties nevarējām, tikmēr cītīgi 
rakstījām projektus un esam priecīgi pazi-
ņot, ka ir apstiprināts jauns projekts ar no-

saukumu “Escape Exclusion - Educational 
inclusive escape adventures for schools and 
youth work” (Izbēgt neiekļaušanu- izglī-
tojoši, iekļaujoši izlaušanās piedzīvojumi 
priekš skolām un jaunatnes darbā). Tas ir 
Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības 
projekts skolu sektorā, kuru apstiprināja 
Latvijas nacionālā aģentūra. Projekta akti-
vitātes paredzētas no 2020.gada 1. decem-
bra līdz 2022. gada 30.novembrim. 

KAS?
Šajā projektā piedalās četras valstis – Spā-

nija, nevalstiskā organizācija“Promesas” un 
skola- La Milagrosa y Santa Florentina; 
Itālija, sociālais uzņēmums“Stranaidea”; 
Nīderlande nevalstiskā organizācija“YES” 
un demokrātiskā skola “VO De Valley”; un 
Latviju pārstāvēs Gulbenes novada pašval-
dība kopā ar Jaunpils vidusskolu. Projekta 
koordinators Jaunpilī ir Jaunpils vidussko-
las skolotājs Jurģis Kukša, mentors Ieva 
Zāgmane un projekta redzamības koordi-
natore Inga Ābula. 

KĀPĒC?
Mēs dzīvojam 21. gadsimtā, kur pedagogi 

saskaras ar jaunām problēmām: informāci-

turpinājums 8.lpp.



www.jaunpils.lv 8

2021. gada februārisBIEDRĪBU ZIŅAS

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…

ja ir pieejama jebkurā brīdī, un cilvēki visā 
pasaulē ir saistīti globalizācijas rezultātā. 
Izglītības paradigma ir mainījusies, un sko-
las cenšas atjaunot un mainīt savas izglītī-
bas pieejas.

Pēc diviem iepriekšējiem projektiem 
LOOKING@LEARNING un projekta 
CLEAR Spaces for Learning  mēs turpinām 
attīstīt tēmu - Radošā mācību vide. Šajā ES-
CAPE EXSLUSION projektā mēs īpaši pie-
vērsīsimies sociālās iekļaušanas tēmai un 
meklēsim radošus instrumentus, lai izstrā-
dātu vienkāršus un iekļaujošus izglītības 
moduļus gan pedagogiem, gan izglītojama-
jiem: vienkārši radīt, viegli izmantot un ar 
aizrautību piedalīties.

MĒRĶIS:
Šajos divos gados mēs esam gatavi orga-

nizēt 1 īstermiņa apmācības kursu un se-
mināru, lai izveidotu 7 piedzīvojumu mo-
duļus ar kuriem visas projektā iesaistītās 
valstis eksperimentēs un pārbaudīs vietējā 
līmenī. 

“ATRODI SAVU CEĻU!”, iekļaujošu iz-
glītojošu bēgšanas rīku apkopojums. Tajā 
būs iekļautas iepriekš minētās 7 iekļaujošās 
izglītojošo piedzīvojumu veidnes.

“IN & OUTS”. Sākuma komplekts iekļau-
jošu izglītojošu izlaušanās piedzīvojumu 
radīšanai.

“IEKĻAUJOŠAS KLASES. Pētījums par 
iekļaujošas mācību vides radīšanu. Pētī-

juma mērķis ir uzraudzīt, analizēt un no-
vērtēt Izlaušanās piedzīvojumu ietekmi 
iekļaujošas mācību vides radīšanas procesā 
formālās un neformālās izglītības jomās. 
Pētījumā tiks iekļauti arī aspekti, kas ietek-
mē iekļaujošu klašu izveidi.

Tikmēr turpinās Erasmus+ K2 stratē-
ģiskās partnerības projekts FAIRY TALES 
LIFE (Pasaku dzīve). Projekts sācies 2019.
gada sākumā un tā beigas bija paredzētas 
2020. gada izskaņā, tomēr pasaulē valdo-
šo ierobežojumu dēļ projekts ir pagarināts 
par vienu gadu un to plānojam noslēgt ar 
interneta savienojuma palīdzību neklātie-
nē. Projekta laikā divi izglītības darbinieki 
– Ieva Zāgmane un Valentīna Rubīna, Ir 
apguvušas izglītības kāršu spēles radīšanas 
metodi, kuras mērķis veicināt jauniešu paš-
vadītu mācīšanos, līderības uzņemšanos un 
sociālo iekļaušanos Ar šo spēli eksperimen-
tējām Jaunpils vidusskolā, kā rezultāta tika 
izvirzītas divas jauniešu līderes- Elvita Ma-

rija Tiļļa un Rūta Strode, kuras tālāk apgu-
va prasmes, kā uzņemties vadību un vadīt 
apmācības citiem jauniešiem. Esam priecī-
gi, ka 2020. gada Janvārī paspējām uzņemt 
izglītotājus un jauniešus no Nīderlandes, 
Itālijas un Ungārijas un kopā aizvadīt ne-
aizmirstamu piedzīvojumu / apmācības 
Jaunpils pilī, apmācot jauniešus līderības 
prasmēs kur ierastie līderi mācījās būt par 
mentoriem ar kāršu spēles “Fairy tales life” 
metodes palīdzību. Šobrīd kopā ar jaunie-
šiem un partneriem noris sagatavošanās 
darbi pie Online apmācību kursa izveides 
ar mērķi apmācīt citus jauniešu spēles radī-
šanā un spēlēšanā. Kā arī top šīs metodes, 
atjautīgs mācību materiāls. 

Laipni aicināti sekot līdzi jaunumiem 
https://www.facebook.com/lookingatlear-
ning, Jaunpils novada mājas lapā vai jautāt- 
ieva.zagmane@gmail.com .

Lai visiem veselība un možs prāts! 
Ieva Zāgmane 

Jaunatnes lietu speciāliste

turpinājums no 7.lpp.

Tā kā Kovida pandēmijas aizliegumi 
valstī vēl turpinās, biedrības aktivitātes 
klātienē nenotiek. Bet ir laiks aktivitāšu 
plānošanai, kas tiks veiktas, tiklīdz tiks at-
ļauts atkal dzīvot normāli. Iepriekšējā gada 
aktivitātes jau ir apkopotas un biedrības re-
vidente Denisa Vitenberga ir pārbaudījusi 
naudas līdzekļu ieņēmumus un izdevumus 
ar kuriem  koordinatori ir iepazīstināti gan 
rakstiskā veidā, gan elektroniski. Kopsapul-
ci līdz martam sasaukt, sakarā ar aizliegu-
miem pulcēties, iespējams vēl nebūs, tāpēc, 
ja kādam no biedriem ir interese, dodiet 
ziņu – varēsiet iepazīties arī saņemot doku-
mentus puķu veikalā pie Lienes.

Īsumā par mūsu biedrības darbību: 
➢ Esam piedalījušies draugu kolektīvu 

organizētajās ballēs  Lielvircavā janvāra 
mēnesī, Bikstos februāra un Tumē jūlija 
mēnesī pie Tukuma senioriem. Vēl oktobra 
sākumā paspējām  Viesatu kultūras namā 
kopā ar draugu kolektīviem atzīmēt savas 
biedrības  10- gadi, kopš biedrība reģistrēta  
Uzņēmuma reģistrā. Sakarā ar pandēmijas 

aizliegumiem pārējie 13 draugu kolektīvi 
savas balles atcēla. 

➢  Pasākuma cikla 54+ Projekta “Vesels 
Jaunpils novadā” ietvaros  noklausījāmies 
Dainas Reinfeldes lekciju ciklu  senioriem 
8 stundu garumā Viesatu kultūras namā, 
piedalījāmies nūjošanas pasākumā apkārt 
Būšnieku ezeram, iepazināmies ar Ēdoles 
kultūrvēsturiskām vietām,  kā arī piedalī-
jāmies dažās vingrošanas nodarbībās Jaun-
pils sporta nama zālē, jo atkal sākās kārtējie 
aizliegumi pulcēties. Pārējās plānotās no-
darbības ir pārceltas uz laiku, kad būs at-
ļauts pulcēties.

➢ Augusta mēnesī bijām 2- dienu ekskur-
sijā uz Sēliju.

➢ Septembrī sagatavojām labdarības lo-
teriju un piedalījāmies Miķeļdienas tirgū 
Jaunpilī. Ar daļu no  iegūtiem līdzekļiem ar 

mazām veltēm apciemojām biedrības bied-
rus, kuri gada laikā nepiedalījās nevienā no 
organizētajām aktivitātēm. 

➢ Septembra sākumā bijām nūjošanas 
izbraukumā uz  Jūrmalu, iepazināmies ar  
Raiņa sētu un uz Saulkrastiem, ceļu apmak-
sājot no loterijā iegūtajiem līdzekļiem.

➢ Nūjotāji piedalījās  Sporta nedēļas pa-
sākumā Jaunpilī.

➢ Pie mums  jūlija mēnesī pieredzes 
apmaiņā ieradās pensionāru biedrība no 
Ogres novada  Ķeipenes pagasta un  ok-
tobra mēnesī pensionāru biedrība “Zelta 
rudens” no Slampes.

➢ Ziemas balles senioriem Jaunpils pilī 
un Viesatās nenotika, tāpēc biedrības apaļo 
gadu jubilārus sveicām individuāli mājās, 
ievērojot visus noteiktos ierobežojumus.

➢ Piedalījāmies “Rata” organizētās virtu-
ves nodarbībās “Ekonomiskā ēdienkarte”.

➢ 2020. gadā biedrībā bija 121 biedrs.

Plānotie pasākumi šajā gadā:
➢ Kopsapulci sasauksim tikko būs atļauts 
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Sveiciens visiem no Jaunpils novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības!
2020. gada maijā Jaunpils novada Brīv-

prātīgo ugunsdzēsēju biedrība noslēdza 
līgumu ar Jaunpils novada domi par “Sko-
las garāžas” telpām. Telpas tiek izmantotas 
biedrības operatīvā transporta un aprīkoju-
ma glabāšanai. Tāpat ar domes finansiālu 
atbalstu telpās tika veikts remonts - uzstā-
dīti jauni vārti, ierīkota apkure un jauna 
elektroinstalācija, kā arī veikti siltināšanas 
darbi. 

2020.gada 6 jūlijā JBUB pilotprojekta 
ietvaros noslēdza līdzdarbības līgumu līdz 
2020. gada 31.decembrim ar Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienestu par atseviš-
ķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu. 
Līguma darbības laikā, JBUB jānodrošina 
vienas automašīnas un 2 ugunsdzēsēju 24/7 
gatavība ugunsgrēka dzēšanā un glābšanas 
darbos. Tāpat jāsniedz regulāras atskaites 
par notikumiem. Līguma laikā JBUB pie-
dalījās 8 notikumos un 2 prevencijas pa-
sākumos.  VUGD kompensēja biedrības 
gatavības uzturēšanas izdevumus, tehnikas 
izmantošanas izdevumus, un izdevumus 
par dalību notikumos un prevencijas ps-
ākumos.  Līdz šī gada maijam VUGD veiks 
pilotprojekta rezultātu  analīzi un sniegs 
atskaiti par to. Par jauna līguma slēgšanu 
pagaidām nav informācijas. 

Oktobra sākumā JBUB biedri apmeklē-
ja pirmās palīdzības kursus “Darām paši” 
projekta ietvaros, kuros atsvaidzināja prak-
tiskās un teorētiskās zināšanas glābšanas 
ķēdes sniegšanā. Pēc pārbaudes darba, visi 
biedri ieguva apliecības par kursa apguvi.

Brīvajos brīžos esam snieguši dažādus 
maksas pakalpojumus - caurteku skaloša-
nu, ūdens pievešanu gan Jaunpils novada, 
gan citu novadu iedzīvotājiem un uzņē-
mējiem, kas nedaudz uzlabojis biedrības 
finansiālo stāvokli un pamazām ļāvis uz-
labot mūsu ekipējumu un ugunsdzēsības 
aprīkojumu. 

Biedrības vārdā sakām lielu paldies vi-
siem uzņēmumiem un prīvātpersonām 
par finansiālu atbalstu mūsu darbībai! 

Ceram uz turpmāku sadarbību arī 2021. 
gadā.

Lūdzam, Jaunpils novada iedzīvotājus, 
daudzdzīvokļu mājas un uzņēmējus finan-
siāli 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                                                 
Aināram Birģelim      tel.   29155886            
Jurim Vasjatkinam     tel.   29433681            
Ivaram Jaucim            tel.   26521505           
Edgaram Zūkuram tel.   29392245           
Viesatu  pagastā 
Laurim Šteinam             tel. 29229810                                                                  
Andim Zonbergam         tel. 28780725 
Gundaram Gulbim         tel. 28617866
Kristapam Holšteinam   tel. 25127785       
Lai visiem ugunsdrošs gads un mums 

sausas šļūtenes!
Biedrības vārdā

Ainārs Birģelis

pulcēties, tad arī varēsiet samaksāt biedru 
naudas un ja  kāds gribēs iestāties biedros, 
aicināts piedalīties.

➢ Būs izbraukuma pasākums uz Dimzu 
stādaudzētavu ar gida lekciju projekta ie-
tvaros.

➢ Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ķei-
peni – iepazīstoties ar pensionāru biedrību 
“Avotkreses” un vairākiem tūrisma objek-
tiem.

➢ Nūjošanas pasākums uz Vaiņodi – pie 

pensionāru apvienības biedriem un nūjojot 
izstaigājot turienes dabas, vēstures objek-
tus.

➢ Būs arī izglītojošas lekciju nodarbības.
➢ Piedalīsimies arī gadatirdziņos ar lab-

darības loterijām.
 Ja būs iespējams organizēsim arī 2- die-

nu ekskursiju. Dodiet priekšlikumus uz 
kurieni  varētu braukt. Uz ekskursijām un 
nodarbībām piedalīties gribētāji no attālā-
kām vietām tiks atvesti un aizvesti ar daļēju 

samaksu no biedrības līdzekļiem un mums 
ir neizmantota 1- dienas ekskursija, kuru 
dāvināja Jaunpils novada dome mūsu jubi-
lejā! 

  Būsim atbildīgi un ievērosim visus no-
teikumus, lai tas vīruss ātrāk atkāpjas un 
varam atkal dzīvot normāli.

Informāciju sagatavoja: 
Austra Sipeniece

Prevencijas pasākums Bērzupē
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Muzeja jaunā gada ziņas
Aizvadītais gads un tajā piedzīvotais mums visiem ir daudz 

ko licis pārvērtēt, piedzīvot, ievilkt elpu un domāt ar nākotnes 
perspektīvu. Esam apguvuši un lietojuši vairākus iepriekš nezi-
nāmus vārdus, kā – Covid-19, pašizolācija, tests, attālināti, dis-
tancēšanās, pandēmija un pat komandantstunda vai mājsēde. 
Ikdienā lietojam sejas maskas un ievērojam 2 metru attālumu, 
biežāk mazgājam rokas, atcelti pasākumi, slēgtas iestādes. Bet 
šis laiks mums ir iemācījis vairākas labas lietas, kas saistītas ar 
virtuālās vides iespējām, izmantot kopējas sadarbības iespējas 
un lielāku labestību vienam pret otru. To apliecināja arī sirsnī-
gie vēlējumi Ziemassvētkos un gadu mijā. Paldies – tas tiešām 
iedvesmo.

Par novadniekiem un sabied-
riskajām aktivitātēm. Jaunpils 
muzeja pirmais veiktais darbs 
jaunajā gadā ir saistībā ar izpētes 
darba apkopojumu vietēja rak-
stura izdevumam par novadnie-
ku un notikumu īpašām atceres 
gadskārtām. Ar tās informācijas 
saturu var iepazīties gan interne-
ta vietnē, gan izdevumā “Jaunpils 
vēstis”, gan brošētā veidā Jaunpils 
muzeja ekspozīciju zālē. Infor-
mācijas sagatavošanā esam ievē-
rojuši personu datu aizsardzības 
likuma prasības.

Barikāžu atceres laiks. Šogad bija dīvains Barikāžu 30. gada-

dienas atceres laiks, ko nevarējām visi atcerēties kopā klātienē, kā 
bijām iecerējuši, bet mazliet savādāk. Esam sagatavojuši pirmo vir-
tuālo izstādi par šo laiku un Jaunpils novada cilvēkiem. Izstādi var 
apskatīt Jaunpils novada mājaslapā www.jaunpils.lv. Pateicība to 
dienu fotogrāfiju autoriem K. Jēkabsonam, A. Sipeniecei. Atsaucī-
ba šai izstādei ir liela, jo laika posmā no 13. janvāra līdz 21. janvā-
rim tā skatīta 169 reizes. Šogad atceres diena bija salta, ar sniegu un 
vēju. Arī Jaunpilī pie pils plīvoja karogs, baltajā sniegā dega sveces. 

Paldies visiem drosmīgajiem, kas Latvijai izšķirošā brīdī izdarīja 
izvēli. Jo ne velti saka, ka Tēvzemes dūmi ir gaišāki par svešatnes 
ugunīm. 

Grāmata par Jaunpils pienotavas, piensaimniecības vēsturi, 
cilvēkiem. Tapšanas stadijā ir grāmata par Jaunpils novada senā-
ko uzņēmumu, kas 2022. gadā atzīmēs 110. jubileju. Gadu laikā 
mainījusies pienotavas pakļautība, direktori, produkcija, bet pats 
uzņēmums darbojies un nemitīgi attīstījies. Daudziem Jaunpils 
novada iedzīvotājiem tā bijusi darba vieta vairākās paaudzēs. Grā-
matas 200 lappusēs tiks atspoguļota pienotavas vēsture, izmantojot 
arhīvu materiālus, fotogrāfijas, atmiņu stāstus. Grāmatas tapšanā 
aicinu piedalīties ikvienu jaunpilnieku – ar atmiņu stāstiem, foto-
grāfijām, atzinību rakstiem. Visas šīs liecības ir ļoti vērtīgas ne tikai 
pienotavas, bet visas Jaunpils un Latvijas vēsturē. Laiks skrien tik 
ātri, tādēļ pirms lemjat kādu liecību iznīcināt, atliekat to brītiņu 
maliņā un piezvaniet uz Jaunpils muzeju pa telefonu 20223423. 
Paldies visiem, kuri piedalās pienotavas stāsta veidošanā.

Cāļus skaita rudenī – tas ir sens latviešu sakāmvārds, bet mums 
muzejā tā lielā skaitīšana notiek janvārī, kad summējam muzeja 
apmeklētāju skaitu. Un jāsaka, ka salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, 
muzeja pieejamajos mēnešos apmeklējums būtiski nav mainījies. 
Mainījies ar mīnusa zīmi ir kopējais muzeja apmeklētāju skaits.

Pirmie muzeja krājuma jaunieguvumi. Jaunpils novada ļaudis 
vienmēr bijuši atsaucīgi sava muzeja krājuma priekšmetu papildi-
nātāji. Janvāra mēnesī esam saņēmuši dāvinājumu no Reiņa Min-
dera. Tie ir viņa māsas Astras Minderes darināti rokdarbi.

Izstādes. Ievērojot ierobežojumus, Jaunpils muzeja izstāžu zāles 
apmeklētājiem līdz 2021. gada 7. februārim nav pieejamas. Tajās 
izstādītas divas brīnišķīgas izstādes – Jaunpils rokdarbnieku izstā-
de un spilventiņu izstāde, kas darināti pēc Im. Ziedoņa pasakām. 
Abas izstādes ir iecerētas līdz 1. martam. Ja ierobežojumi līdz šim 
brīdim netiks atcelti, tad veidosim virtuālo izstāžu apskates vari-
antu.

Informāciju sagatavoja 
Ligija Rutka un Zinta Arika
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turpinājums 12.lpp.

Jaunpils Amatu mājā
Pagājušais gads aizgājis vēja spārniem un 

nemitīgā darbā. Ar izstādi “Diženas Jaun-
pilī “ lepojāmies gan Tukumā, gan Jaunpilī 
un domās pieminējām 50 darba gadu jubi-
leju lietišķās māklas pulciņam “Dzīpars”, 
Jaunpils Amatu mājai 5 gadu jubileju, bet 
šogad  6. februārī biedrības “Dzīpars”   15 
gadu  jubileju.

Iepriekšējais gads kopumā mums nav 
bijis nelabvēlīgs. Esam uzņēmuši vairāk kā 
1983 apmeklētājus, noorganizējuši Līgo un 
Miķeļu tirgu, no jauna izveidojuši  divas šu-
vēju grupas, iekārtojuši trīs izstādes, nova-
dījuši meistarklases keramikā, piedalījušies 
ziedojumos “Eņģeļi pār Latviju.

Veismīgi starējuši divos projektos. “Da-
rām paši” un Valsts kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammā, kuras mērķis bija veikt 
investīcijas amatiermākslas kolektīvu – 
koru, deju kolektīvu, pūtēju orķestru, kokļu 
mūzikas ansambļu, vokālo ansambļu, ama-
tierteātru, folkloras kopu un tautas mūzi-
kas kolektīvu, tautas lietišķās mākslas un 
amatniecības kolektīvu – materiāli tehnis-
kajā bāzē, tādējādi atbalstot tautas lietišķās 
mākslas amatniecības meistaru un uzņē-
mēju darbību pēc Covid-19 krīzes. Projek-
tā varēja piedalītie pēc VKKF  apstiprināta 
kolektīvu saraksta. No Jaunpils novada tie 

bija “Vocalica” un Jaunpils kultūras nama 
lietišķās mākslas pulciņš “Dzīpars”. Šajā 
projektā “Jaunpils novada kultūras nama 
lietišķās mākslas pulciņa “Dzīpars” mate-
riāli tehniskās bāzes uzlabošana”veicām:20. 
gs. sākuma P. Viļumsona pusautomātiskās 
stelles “Lielupes viļņi” restaurāciju, divu  
19. g.s beigu kumožu restaurāciju, priedes 
masīvkoka plauktu izgatavošanu (2 gaba-
li 2000x1600x300)    rokdarbu izvietoša-
nai, priedes masīvkoka beņķu (4 gabali 
2600x400x300) izgatavošanu. Kopējā pro-
jekta izmaksas bija 1995,00 Eur. 

Projektā piesaistījām Talsu lauksaimnie-
cības muzeja bijušo restaurātoru Aivaru 
Lakstīgalu un tā palīgu, bijušo jaunpilnieku 
Egonu Kviesi.

Pērnā gada meistardienās no jauna uzsā-
kām jostu aušanas apmācības. Tā kā nebija 
jostu stelles  ar ko aust, tad lūdzām galdnie-
kam Robertam Juzupam izgatavot, par ko 
viņam milzīgs paldies. Tā pat lielu paldies 
mūsu audēju grupa izsaka mūsu galvena-
jam steļļu mehāniķim Pēterim Pavlovskim, 
jo bez viņa nekas nedarbotos.

Šogad esam saņēmušas to godu augusta 
beigās organizēt “Kurzemes rokdarbnieču 
nometni”. Tā notiks jau devīto reizi. Lai 
kvalitatīvi to varētu novadīt meklējam ide-

jas un rakstīsim projektu. 
Jaunpils Amatu mājā ar materiāli tehnis-

ko bāzi sevi ir nodrošinājusi, bet neliels lū-
gums gan būtu, ja Jums ir seni  amatnieku 
darbarīki, seni apģērbi vai citas senas lie-
tas, kuras var noderēt kā eksponāti Amatu 
mājā, tad varbūt varat ziedot. Beigsies iero-
bežojumi sāksies darbošanās. Būs gaidīts 
ikviens interisents liels vai mazs.   

Nozīmīgas Jaunpils novada sabiedriskās aktivitātes 
un notikumi 2021. gadā 
Pirms 720 gadiem (1301)

 ɶ Saskaņā ar J.G.Arnta datējumu celta 
Jaunpils pils. 1411. gadā tā pirmoreiz 
minēta ordeņa piļu sarakstā

Pirms 605 gadiem (1416)
 ɶ No Kandavas novada atdala Tukuma 

novadu. Dokumentos pirmo reizi min 
Tukuma tiesas iecirkni, pie kura pie-
derēja arī Jaunpils

Pirms 515 gadiem (1506)
 ɶ Vēstures avotos fiksēts Viesātu upes 

vārds. Upes nosaukuma sākotnējā no-
zīme – līkumotā

Pirms 470 gadiem (1551)
 ɶ Lībekas zvanu lējējs Kristians Midel-

rāts izgatavo Jaunpils baznīcai pirmo 
zvanu, kuru 1589. gadā nolaupījuši 

poļu karavīri
Pirms 460 gadiem (1561)

 ɶ Pārstāja eksistēt Livonija ordeņa valsts

Pirms 445 gadiem (1576)
 ɶ Vēstures avotos pirmo reizi minētas 

Viesatas. 
 ɶ Hercogs Gothards Ketlers un Tīss 

fon der Reke Rīgā paraksta pirms 18 
gadiem pieņemto izlīgumu par to, ka 
Jaunpils uz visiem laikiem kļūs par 
Reku dzimtas īpašumu centru Kur-
zemē. Jaunpils pils un vairāku pie tās 
piederošo muižu īpašums piederēja 
ģimenei gandrīz 350 gadu – līdz pat 
1920. gada agrārai reformai

Pirms 365 gadiem (1656)
 ɶ Hercoga galmā pirmo reizi kā īpašu 

ēdienu pasniedza kartupeļus
Pirms 160 gadiem (1861)

 ɶ Pie Jaunpils muižas kā pusmuiža pir-
mo reizi rakstos minēta Leveste

Pirms 155 gadiem (1866)
 ɶ Ar 1866. gada 19. februārī izdoto liku-

mu tika izveidota Jaunpils pašvaldība, 
kas iesākumā bija cieši saistīta ar Jaun-
pils muižu. Jaunpilī pirmais pagasta 
vecākais bija “Meža Sveikuļu” saim-
nieks Dāniels Lode

Pirms 150 gadiem (1871)
 ɶ Notika Jaunpils Dziesmu diena. 1936. 

gadā – otrā Dziesmu diena. 2002. gada 
18. maijā – trešā Dziesmu diena Jāņa 
Āboliņa vadībā

Pirms 125 gadiem (1896)
 ɶ Dibināta biškopības biedrība “Drava”



www.jaunpils.lv 12

2021. gada februāris

Pirms 115 gadiem (1906)
 ɶ 29. decembrī nodibināta Vācu biedrī-

bas Jaunpils nodaļa

Pirms 110 gadiem (1911)
 ɶ Par Jaunpils muižu īpašnieku un pē-

dējo majorātkungu kļūst Vilhelms 
Heinrihs Kristofs Ernsts fon der Reke 
(1875-1933)

Pirms 100 gadiem (1921)
 ɶ Dibināta Struteles bibliotēku biedrība 

“Ausma” Struteles muižā

Pirms 95 gadiem (1926)
 ɶ 2. maijā atklāja Struteles biedrības 

namu
 ɶ Ierīkota Struteles pasta telefonu palīg-

nodaļa

Pirms 90 gadiem (1931)
 ɶ Atklāts Jaunpils Biedrības nams
 ɶ Dibināts Jaunpils 58. mazpulks

Pirms 80 gadiem (1941)
 ɶ Sākās pirmās Latvijas iedzīvotāju de-

portācijas

Pirms 40 gadiem (1981)
 ɶ Dibināta grupa “Coo”, vadītājs Ainārs 

Plezers

Pirms 30 gadiem (1991)
 ɶ 13. janvārī sākās barikāžu laiks Rīgā, 

kas ilga līdz 27. janvārim
 ɶ 23. augustā Augstākā Padome pieņē-

ma likumu “Par Latvijas Zemessardzi”. 
Dažu mēnešu laikā 35 teritoriālajos 
bataljonos iestājās vairāk nekā 10 000 
cilvēku

 ɶ 31. oktobrī tika pieņemts lēmums par 
Jaunpils muzeja dibināšanu

 ɶ 14. decembrī tika dibināta Latvijas 
pašvaldību asociācija 

 ɶ Sākās kolhozu un saimniecību reorga-
nizācija

Pirms 25 gadiem (1996)
 ɶ 26. februārī Jaunpilī “Aizvējos” darbu 

uzsākusi frizētava
 ɶ 15. martā Jaunpilī pirmo reizi notika 

Bērnu un jauniešu kustību festivāls

Pirms 20 gadiem (2001)
 ɶ Nodibināta biedrība “Levestes spicie”

Pirms 15 gadiem (2006)
 ɶ 2. februārī nodibināta biedrība “Dzī-

pars”
 ɶ 7. martā nodibināta biedrība “Vīgrie-

zes” 
 ɶ 31. jūlijā nodibināta biedrība “Lauku 

partnerība “Upe 8””

Pirms 10 gadiem (2011)
 ɶ Nodibinātas biedrības “Optimisti”, 

“Rosmes”, “Vējmalas”
 ɶ Nodibināta Jaunpils baznīcas atbalsta 

biedrība
 ɶ Nodibināta Jaunpils brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju biedrība 
 ɶ Nodibināta biedrība “Baltais Laimes 

lācis”
 ɶ Septembrī atklāja Viesatu atpūtas vie-

tu “Birzīte”
 ɶ Oktobrī atklāts labirints “Graudiņos” 

(7 balles)
 ɶ 8. novembrī atklāts veloceliņš uz Kar-

tavkalniem

Pirms 5 gadiem (2016)
 ɶ Dibināts futbola klubs “Jaunpils”
 ɶ 1. martā Jaunpils novadā darbu uzsāka 

Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs “Ērģelniekos”

 ɶ 7. jūnijā 18 bērni piedalījās pirmajā 
Jaunpils bibliotēkas organizētajā Brīv-
dienu klubiņā

 ɶ 14. augustā Jaunpils baznīcā dievkal-
pojuma laikā tika iesvētītas Jaunpils 
baznīcas ērģeles

 ɶ Pirmo reizi notika skriešanas mara-
tons “Kartavkalnu apļi”

Plašāku informāciju par minētajiem no-
tikumiem var iegūt Jaunpils muzejā. 

Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un 
Zinta Arika

AKTUALITĀTES
turpinājums no 11.lpp.

Viesatu pagasta bibliotēkas ziņas
Bibliotēkas darbība Covid-19 laikā.
Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu 

par ārkārtējo situāciju un kultūras iestāžu 
darbu, no 12.janvāra Viesatu pagasta bib-
liotēka atkal ir atvērta apmeklētājiem un  
notiek grāmatu un preses izsniegšana. Lai 
saņemtu sev nepieciešamos izdevumus, 
tos vēlams iepriekš rezervēt elektroniskajā 
kopkatalogā sadaļā “Mana bibliotēka”.htt-
ps://tukums.biblioteka.lv/Alise/lv/home.
aspx, vai arī telefoniski, vai rakstot e-pas-
tā. Pārējie bibliotēkas klātienes pasākumi 
drošības apsvērumu dēļ pagaidām netiks 
nodrošināti. Apmeklētājiem, ienākot bib-
liotēkā, jādezinficē rokas, obligāti jālieto 
sejas aizsargmaska vai aizsargvairogs visu 
bibliotēkas apmeklējuma laiku, jāievēro 2 
m distance, uzturēšanās laiks bibliotēkā 
ne ilgāk par 15 minūtēm.  Bibliotēkas lie-
totāju atnestās grāmatas un  žurnāli tiek 
ievietoti karantīnā uz 72 stundām pirms 
atkārtotas izsniegšanas. Bibliotēka sniedz 
attālinātas konsultācijas bibliotēkas resursu 
un tiešsaistes pakalpojumu izmantošanā. 

Ja vēlies piekļūt elektroniskajam grāmatu 
katalogam, 3TD E-grāmatu bibliotēkai vai 
izmantot datubāzi letonika.lv no mājām, 
jautā pieejas datus bibliotekāram. Informā-
cija saziņai:  tel. 28352654 vai rakstot e-pas-
tā-biblioteka.viesatas@jaunpils.lv

Paplašinās Viesatu pagasta novadpēt-
niecības istaba.

Sandra Šteina un Inga Kalviņa veic no-
vadpētniecības istabas iekārtošanu

Pagājušā gada nogalē tika piešķirts fi-
nansējums novadpētniecības divu telpu 
remontam, kuras atrodas “Jaunviekaļās” 
otrajā stāvā. Remonts ir pabeigts un pašlaik 
notiek  materiālu atlase un telpu iekārto-
šana. Telpās paredzēts izvietot ar Krišjāni 
Baronu un Struteli saistītos materiālus, 
Kr.Barona pamatskolas novadpētniecības 
materiālus, kartogrāfa Matīsa Siliņa kultū-
ras mantojumu un citas vēstures 
liecības. Ir saglabājies 
bagātīgs vēstures 
m a t e - r i ā l s : 

Kr.Barona pamatskolas klašu žurnāli no 
1962.gada, pionieru pulciņu hronikas, foto 
albūmi, Otrā pasaules kara laikā kritušo 
piederīgo sarakstes ar klasēm, skolas pasā-
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Jaunpils pagasta bibliotēka ziņo: “ESAM ATVĒRTI!”

kumu scenāriji, atmiņu stāsti un c. Būs iespēja izspēlēt ar tautas-
dziesmām saistītas koka spēles: Puzles “Struteles ainava” salikšana, 
Domino “Latvju zīmes”,  Saliec  savu tautasdziesmu  un c. Viesatu 
novadpētniecības istaba būs apskatāma interesentiem  arī novada 
kopējā tūrisma piedāvājumā. Pašlaik bibliotēka piedalās Jaunpils 
novada tūrisma piedāvājuma izstrādes darba grupā. 

Konkurss:
Ko Tu zini pastāstīt par šo fotogrāfiju?
Uzraksti savas atmiņas par šo fotogrāfiju, varbūt tev ģimenes al-

būmā ir vēl citas fotogrāfijas ar šo ēku saistītiem notikumiem. Pil-
nīgāko aprakstu autori saņems pārsteiguma balvas. Aprakstu var 
iesūtīt e-pastā: 

 e-pastā-biblioteka.viesatas@jaunpils.lv vai arī ienest Viesatu pa-
gasta bibliotēkā līdz 1.oktobrim.

✓ Bibliotēka piedāvā grāmatu un žurnālu izsniegšanu! 
 Lai saņemtu sev nepieciešamos izdevumus, tos vēlams iepriekš 

rezervēt.

✓ Grāmatas ir pieejamas arī ar IZBRAUKUMA BIBLIOTĒKAS 
starpniecību

Bibliotēka reizi mēnesī piedāvā arī iespēju visiem, kuri nespēj 
nokļūt uz bibliotēku un vēlas lasīt grāmatas, IZBRAUKUMA BIB-
LIOTĒKAS pakalpojumus. Droši zvani un piesaki, un saņemsi 
grāmatas lasīšanai tieši mājās!

✓  Grāmatas ir pieejamas arī elektroniski 3td.lv e-grāmatu bib-
liotēkā!

3TD e-GRĀMATU bibliotēkā ir iespēja lasīt dažāda žanra jaunā-
kos un aktuālākos latviešu un ārzemju autoru darbus BEZ MAK-
SAS!

Lai sāktu lasīt e-grāmatas Tev ir nepieciešami e-kataloga autori-
zācijas dati. 

✓ Kontaktinformācija
Telefons: 20299152
E-pasts: biblioteka@jaunpilspils.lv
Facebook tīmekļa vietne: https://www.facebook.com/Jaunpils-

biblioteka 

Inga Papendika
Jaunpils pagasta bibliotēkas vadītāja
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Janvārī novadā dzimis 
viens puisēns. 

Apsveicam vecākus!

Ziemeli, pieklusti šobrīd mazliet,
Balts cilvēks uz baltu mūžību iet.
(V. Aizupe)

Kam, tētiņ, tālu gāji
Kā saulīte norietēji?
Mums pietrūkst mīļu vārdu,
Tava gudra padomiņa

Jaunpils novada dome izsaka tuviniekiem- Antoņinu 
Ābeli, Andri Zeltiņu, Ivaru Bīlavu pēdējā gaitā pavadot.

Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība 
dēlam Andrim, meitai Vinetai, 

audžumeitām Ludmilai, Valentīnai 
un Taņai, tēvu un audžutēvu Ivaru 

Bīlavu pa skuju taku aizvadot.
 Jurģu iedzīvotāji

Veselību, stipru garu un priecīgu mirkļu vēlam februāra 
īpašajiem gaviļniekiem!

Simt jaunu domu dod viens mirklis,
It visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis.

Tūkstoš mirkļu ir ikkatrā dienā,
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi?

(Rainis)

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 15.02.2021. 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).

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
Sakarā ar to, ka šajā gadā Jaunpils novada domes ceļus ziemā 
uztur Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) domē sniega tīrīšanas 

līgumi vairs netiek slēgti.
Informējam, ka piemāju ceļu tīrīšanas pakalpojumu novadā 

piedāvā privātie pakalpojumu sniedzēji. 
Jautājumu gadījumā sazināties ar izpilddirektoru 

P. Baranovski tel. 26436651
Savukārt par aizputinātiem un neizbraucamiem valsts 
autoceļiem aicinām informēt VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 

Satiksmes informācijas centru, zvanot uz diennakts 
informatīvo tālruni 8000 5555.

Reizi gadā maija mēnesī, par godu Starptautiskajai ģimenes 
dienai, Jaunpils novadā dzīvojošie vecāki, kuri dzīvo kopā 

nereģistrētā laulībā un ir atzinuši paternitāti bērnam 
(bērniem), var noslēgt laulību Jaunpils pils laulību zālītē 

svinīgā ceremonijā, maksājot tikai valsts nodevu EUR 14,00. 
Svinīgo ceremoniju apmaksā pašvaldība.

2021.gadā to varēs izdarīt 15.maijā. Iesniegumus 
Dzimtsarakstu nodaļā gaidīsim līdz 2021gada 14.aprīlim.


