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Jaunpils
novada domes 
laikraksts

2021. GADA
- Jūlijs -

1. jūlijā, notika pirmā jaunās Tukuma 
novada Domes sēde, kurā tika skatīts jautā-
jums par apvienotā Tukuma novada priekš-
sēdētāja ievēlēšanu. 

Priekšsēdētāja amatam tika izvirzīts 1 
kandidāts - Gundars Važa. 

Atklātā balsošanā ar 18 balsīm “Par” un 
0 balsīm “Pret” par jauno Tukuma novada 
Domes priekšsēdētāju ievēlēts līdzšinē-
jais Engures novada Domes priekšsēdētājs 
Gundars Važa. 

No sirds sveicam, vēlam veiksmi un iztu-
rību jaunajā amatā!

Jaunpils un Viesatu pārvaldes vadītāja 
Baiba Rasa

Foto: Tukuma novada pašvaldība

Vēlēšanu aktivitāte Jaunpilī un Viesatās

Jaunpils deputātu vārdā sakām iedzīvotājiem 
paldies par uzticību un kopdarbu!

Tukuma novadā pašvaldību vēlēšanās 
2021.gadā no balsstiesīgajiem 36242 vēlētā-
jiem vēlēšanās piedalījās 11967 ( 33,02%).
Jaunpils novada vēlēšanu iecirkņos- Jaun-
pils iecirknī vēlēšanās piedalījās 489 balss-
tiesīgie, bet Viesatu iecirknī vēlēt ieradās 
101. 

Jaunajā Tukuma novadā ar pārliecino-
šu balsu vairākumu 37,99% un 8 deputātu 

vietām iekļuva politiskā partija “Latvijas 
reģionu apvienība”. 15.50 % vēlētāju balsoja 
par “Latvijas zaļo partiju” un jaunajā Domē 
to pārstāvēs 3 deputāti. Par sarakstu “Latvi-
jas  Zemnieku savienība” savas balsis atdeva 
8,75 % balsotāju un  jaunajā Tukuma nova-
da domē iekļuva  2 deputāti- Ligita Gintere 
un Dace Adiņa. Lai veicas jaunievēlētajām 
deputātēm pārstāvēt mūsu Jaunpils iedzī-

votāju intereses jaunajā novadā. 
Skatoties Jaunpils novadā balsojušo vē-

lētāju - Jaunpils iecirknī visvairāk  vēlētāji  
72.3 % balsoja par Latvijas  Zemnieku sa-
vienības sarakstu, arī Viesatu iecirknī par 
šo sarakstu balsoja visvairāk 34,6%.

Vija Rasa
Jaunpils Vēlēšanu iecirkņa 

priekšsēdētāja

Jaunpils novada domes deputāti un darbinieki 2021. gada 22. jūnijā 
Jaunpilī

Foto:Baiba Reinsone
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Jūnijā veiktie darbi Jaunpils novadā

Šovasar Jaunpils jauniešiem iespēja piedalīties projektā “Klātbūtne” 

1. Labiekārtošana turpina darbu pie zāles 
pļaušanas Jaunpils centrā un Jaunpils ap-
kārtnē;

2. Notikusi inventarizācijas Jaunpils no-
vada domes piederošajiem kustamajam un 
nekustamajam īpašumam;

3. Nekustamais īpašums “Lodes” gaida 
iekštelpu iekārtošanas darbus.

2021.gada 22.jūnija domes sēdē izskatī-
ti šādi jautājumi:

1. Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils 
novada domes publisko pārskatu 2020.ga-
dam”;

2. Apstiprināts lēmums “Par telpu nomas 

līguma noslēgšanu Jaunpils pagasta biblio-
tēkas vajadzībām”;

3. Apstiprināts lēmums “Par līdzfinansē-
juma piešķiršanu Jaunpils bibliotēkai pro-
jektā “Iedvesmas bibliotēka””;

4. Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils es-
trādes solu atjaunošanu”; 

5. Apstiprināts lēmums “Par nedzīvoja-
mās telpas Nr.31  „Ērģelnieki”, Jaunpils pa-
gasts, Jaunpils novads, nomas tiesību izso-
les rezultātu apstiprināšanu” ; 

6. Apstiprināts lēmums “Par grozīju-
miem bāriņtiesas sastāvā”;

7. Apstiprināts lēmums “Par grozīju-
miem Nr.  2011. gada 30.novembra saisto-

šajos notikumos Nr. “Par Jaunpils novada 
pašvaldības sociālo aprūpi mājās””; 

8. Apstiprināts lēmums “Par mērķdotāci-
jas piešķiršanu SIA “Jaunpils pils””;

9. Apstiprināts lēmums “Par saistošajiem 
noteikumiem Nr./2021 “Grozījumi 2021. 
gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2021 „Par Jaunpils novada pašvaldī-
bas budžetu 2021.gadam””; 

11. Apstiprināts lēmums “Par precizēju-
miem domes 2021. gada 27 maija lēmumā 
“Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA 
“Jaunpils pils”””.

Īsumā par projektu
Pavasarī par jaunatnes politikas attīstības 

jautājumiem atbildīgie Jaunpils pašvaldības 
darbinieki-Baiba Rasa un Ieva Zāgmane 
sadarbībā ar biedrību “Levestes spicie” un 
jauniešiem čakli pastrādāja un sagatavoja 
projekta pieteikumu, lai nodrošinātu jau-
niešiem dažādas neformālās mācīšanas 
aktivitātes. Projekts “KlātBūtne” tika ap-
stiprināts, no valsts atbalsta piesaistīti 4,600 
EURO. 

 Aktivitātes un projekta saturs veidots 
ciešā sadarbībā ar Jaunpils un Viesatu pa-
gastu jauniešiem, iepriekš veicot anketēša-
nu, lai apzinātu šī brīža aktuālākās jauniešu 
vajadzības, vēlmes un intereses. 

Aktuālākais vasaras sākumā bija slave-
nās Covid 19 pandēmijas izraisītās sekas: 
mentālā veselība, kustību trūkums, mentāls 
nogurums no mācībām datorā, sajūta, ka 
esi iesprostots un sociāli izolēts un ir ne-
skaidrība par nākotni u.c. Kā arī paralēli 
jauniešiem interesē personīgā izaugsme, ir 
radušās slāpes pēc pašiem savu ideju reali-
zēšanas un, protams, ir vēlme satikt vienau-
džus un citas personības. 

Projektā “KlātBūtne” aktivitāšu ciklā šajā 
vasarā ir paredzētas 9 aktivitāšu dienas, kas 
ietver sevī  izzinošas, neformālas aktivitātes 
ar mērķi pieredzēt un izprast kas ir klātesa-
mības sajūta un tās efekts. Aktivitāšu mēr-
ķis ir mazināt attālināto mācību negatīvo 
ietekmi uz mentālo un fizisko veselību, tās 
plānotas pārsvarā svaigā gaisā, izmantojot 
dažādas neformālās metodes, lai novērstu 
pandēmijas radīto nomāktību un ļautu sa-
skatīt iespējas notikumos, satiekot perso-
nības un dažādus interesantus cilvēkus, kas 
caur saviem pieredzes stāstiem iedvesmos 

jauniešus izprast izglītības lomu jauniešu 
dzīvē un novērsīs priekšlaicīgus mācību 
pārtraukšanas riskus. 

Klātesamības izjūtu varēs pieredzēt pār-
gājienā, laivu braucienā ar piedzīvojumiem, 
makšķerējot, spēlējoties, satiekoties ar zir-
giem,  gatavojot ēst, muzicējot, braucot ar 
riteņiem un iepazīstot dažādas jaunas per-
sonības, uzņēmējus, tiekoties ar izaugsmes 
treneri, dažādiem studentiem, kā arī dar-
bojoties komandā un uzlabojot savstarpē-
jās saskarsmes un komunikācijas prasmes. 
Tiekoties ar internacionālo studentu, darba 
valoda būs angļu, kas ļaus jauniešiem ne-
formālā vidē uzlabot savu sarunvalodas 
līmeni, kā arī sniegs izpratni, cik svarīgi ir 
apgūt valodas un kā tas izmantojams prak-
tiski.

Jaunieši tiksies ar LLU Attīstības fonda 
stipendiāti, pašpārvaldes prezidenti, mūsu 
novada jaunieti, kas iedvesmos un motivēs 
paralēli studijām darboties sabiedriski aktī-
vi. Projekta aktivitātes ietvers ANO ilgtspē-
jīgas attīstības mērķu ietvertās vērtības, kā, 
piemēram, planētas saudzēšana, tīrs ūdens, 
dzīvība jūrā, upē, dīķos, zirgi un to harmo-
nija. Jaunieši tiks aicināti domāt par dzi-
mumu līdztiesības jautājumiem, viesojoties 
uzņēmumā “Zive” tiksies ar dīķsaimniecī-
bas pārzinēm -divām jaunietēm, kas strādā 
netipisku darbu sievietēm. 

Jaunieši iepazīs tuvāku un tālāku ap-
kārtni, paši plānos sev eks-
k u r s i j u , aktivitātes 
plānotas gan uz 
v i e t a s Jaunpilī, 

gan Saules ciemā, gan Irlavas pagastā, kā arī 
ārpus novada robežām. 

Interesanti, ka Klātbūtne nenozīmē būt 
kopā tikai ar citiem, bet būt klāt esošiem 
arī pašam ar sevi- nebūt kādos pagātnes 
pārdzīvojumos, vai nākotnes raizēs, bet 
mācīties no visa un novērtēt tagadni, jo va-
kardiena ir pagājusi un nākotne vēl mums 
nepieder. Un vienīgais kā ietekmēt nākotni 
ir rīkoties tagadnē.

Aizvadītas trīs aktīvas projekta aktivi-
tāšu dienas

“Wild path” jeb Savvaļas taka
Jūnija sākumā jaunieši devās aktīvā pār-

gājienā pa vēl neiestaigātu taku gar Viesatu 
līkumoto upi.  Mērķis bija caur  šo piere-
dzi atvērt diskusiju par “neiestaigātu dzīves 
ceļu.” Likt jauniešiem sevis meklējumos sa-
prast, ka ceļš var būt ar dažādiem šķēršļiem, 
kurus neviens cits nepaņems malā, bet mēs 
paši gan kopā, gan atsevišķi. Pārgājiena 
laikā pildījām uzdevumus, kurus palīdzēja 
sagatavot paši jaunieši kopā ar pārgājiena 
vadītāju- vietējo policistu, aktīva dzīvesvei-
da entuziastu  Jāni Siliņu un Meža meistaru 
Mārci Lavendelu. 

Pārgājiens izdevās lieliski!

Iepeldi plašākos ūdeņos 
Jūnijā jaunieši devās 12 km garā laivu 

braucienā ar vairākiem uzdevumiem, kuri 
jāpaveic ceļā uz Irbes ieteku jūrā.  Pēc lai-
vu brauciena un 5 km gara pārgājiena pa 
mežu, jauniešus pamatīgi samērcēja lietus, 
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Jaunpils -Viedais ciems

paredzētais  pikniks notika autobusā, kam 
sekoja atpūta un izglītojošs stāsts par vides 
projektu “Mana jūra” un par pašu Baltijas 
jūru un ekoloģisko situāciju tajā. 

Laivu braucienā kopā ar jauniešiem de-
vās Ieva Zāgmane un Andris Fridrihsons. 

Lietum piemīt relaksējošas īpašības, taču 
šī aktivitāte morāli un fiziski bija izaicinā-
jums katram jaunietim. Gandarījums par 
paveikto!

Irbes upē

Iedot makšķeri
Vienā no karstākajām vasaras dienām 

jaunieši devās uz Sproģu ģimenes dīķ-
saimniecību “Zive”. Tikās ar saimnieku G. 
Sproģi, dzirdēja uzņēmēja pieredzes stāstu  
ar īpašu kontekstu par to kāpēc dzīves ceļā 

svarīgi ir saņemt tieši makšķeri- nevis ga-
tavu zivi. 

Iedvesmojoši bija dzirdēt saimniecības 
pārziņu Sintijas un Žannas stāstus par to, 
cik interesanti ir strādāt tik dzīvā vidē. 

Paši gatavojām makšķeres,  meistarkla-
si vadīja Latvijas valsts mežu darbinieks, 
meža meistars un makšķerēšanas entu-
ziasts, Mārcis Lavendels. Paši gatavojām 
noķerto lomu un baudījām ūdens priekus.  
Aktivitāšu dienas mērķis veicināt sociali-
zēšanos, izzināt uzņēmējdarbības iespējas 
un nepieciešamās rakstura īpašības, izprast 
ūdens un zivju resursu nozīmi uz planētas, 
veicināt sadarbības prasmes, apgūt praktis-
kas iemaņas veidojot savu makšķeri, kā arī 
lietderīgi pavadīt brīvo laiku, tika sasniegts 
pilnībā. 

Jauniešu projekta komandas vārdā saim-
niekiem  sakām sirsnīgu paldies par silto 
uzņemšanu!

Kopā ar G. Sproģi dīķsaimniecībā “Zive” Pētertālē, 
2021. gada vasara
 

Vien bučiņ! Jaunieši iepazīst zivsaimniecību 
 

Uz satikšanos jaunos piedzīvojumos!
 Baiba Rasa

 Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes 
vadītāja

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

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiro-
pas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS).” Kopējās izmaksas 4.600 EUR

Pirmo reizi Latvijā paziņoti atpazīsta-
mības zīmes “Viedais Ciems”  ieguvēji,

 Jaunpils titula ieguvēju sarakstā-LE-
POJAMIES!

16. jūnijā tika paziņoti pirmie 12 Latvi-
jas ciemi, kuri ieguvuši atpazīstamības zīmi 
“Viedais Ciems”. Rezultātu paziņošana no-
ritēja tiešsaistes pasākumā “Viedie ciemi 
– dzīvā bibliotēka”, piedaloties iniciatīvas 
organizatoriem, žūrijas locekļiem un pre-
tendentu kopienām visos Latvijas reģionos. 
Klausoties kandidātu stāstos, pasākums 
pulcēja dalībniekus no visas Latvijas un 
deva iespēju virtuāli aizceļot uz šo kopie-
nu pagalmiem un kopienu centriem, kuros 
bija izveidotas tiešraides studijas.

Konkursā tika iesniegti 38 pieteikumi, 
no kuriem 12 kopienām žūrija lēma pie-
šķirt “Viedā Ciema” atpazīstamības zīmi. 
To saņēma: Alsunga, Bebrene, Briežucie-
ma pagasts, Engures apkaimes piekraste, 

Gārsene, Jaunmuiža, Jaunpils, Kākciems, 
Kaldabruņa, Krimūnu pagasts, Skujene un 
Ziemupe. 

2021. gadā atpazīstamības zīme “Viedais 
Ciems” Latvijā tika izsludināta pirmo reizi, 
un tās mērķis ir atzīt un atbalstīt Latvijas 
lauku kopienu labās prakses ceļā uz vie-
dumu, daudzinot iedzīvotāju centienus un 
jau ieviestos risinājums, kas īstenoti, lai vei-
dotu aktīvāku, iesaistošāku kopienas dzīvi 
un inovatīvus risinājumus esošajiem izai-
cinājumiem. Iniciatīvā atpazīstamības zī-
mei “Viedais Ciems” pieteicās 38 kopienas, 
kuru paveikto vērtēja dažādu jomu eksper-
tu žūrijas komisija.

Atpazīstamības zīmes piešķiršana norisi-
nās publicitātes kampaņas “Mans ciems ir 

“Viedais Ciems”” ietvaros, kuras iniciato-
ri ir publisko un privāto partnerattiecību 
biedrība “Zied zeme” sadarbībā ar projekta 
partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” 
un biedrību “Jūras Zeme”. Kampaņu īsteno 
“LLF sadarbnīca”. 

Kampaņa “Mans ciems ir “Viedais 
Ciems”” tiek īstenota projekta „Smart 
Villages LEADER Network” Nr. 19-00-
A019.333-000005 Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starp-
valstu sadarbība” ietvaros. Projektu īsteno 
PPP biedrības “Zied zeme”, “Pierīgas Part-
nerība” un “Jūras Zeme”, lai veicinātu viedu 
vietējo attīstību to darbības teritorijās.

Ar lepnumu par titulu un vēlmi darīt vie-
di,

Baiba Rasa Jaunpils un 
Viesatu pagastu pārvaldes vadītāja
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Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…

Konkurss „Skaista mana sēta” - 2021

Projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/009 „Deinstitucionalizācija – sociālo pakalpo-
jumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā” grozījumi

Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde sa-
darbībā ar Jaunpils dārzkopības biedrību 
aicina pārvaldes teritorijas skaistāko sētu 
un dārzu kopējus pieteikties konkursam 
„Skaista mana sēta” - 2021. Dalību konkur-
sā var pieteikt sētas īpašnieks vai cita perso-
na ar īpašnieka atļauju.

Kā katru gadu, atsevišķi vērtēs indivi-
duālās mājas, lauku sētas, daudzdzīvokļu 
mājas un iestādes un organizācijas. Vērtē-
šana notiks līdz 20.septembrim. Konkursa 
laureātu sveikšana notiks konkursa noslē-
gumā – rudenī. Pieteikties konkursam var: 
pie Dzidras Krastiņas tel.29199878,

Zentas Plezeres - tel. 26342462 ,  Birutas 
Šteinas -  tel. 28369562, kā arī pie Dzintras 
Augules, Vijas Zīvertes vai Elgas Valaines.

Jaunpils dārzkopības biedrība,
Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde

2021. gada 27. maijā tika parakstīts būv-
darbu nodošanas - pieņemšanas akts starp 
Jaunpils novada domi un SIA “Gate L” par 
būvdarbu izpildi sociālajā mājā “Lodes”. 
2021. gada 31.maijā Jaunpils būvvalde ap-
sekoja objektu “Lodes” un atzina, ka būv-
darbi ir veikti saskaņā ar objekta izstrādāto 
dokumentāciju. Pašreiz “Lodēs”  ir uzsākti 
iepirkumi mēbelēm un pārējam aprīkoju-
mam. 

Sociālās māja “Lodes” Jaunpils novadā top 
pateicoties projektam Nr.9.3.1.1/19/I/009 
“Deinstitucionalizācija – sociālo pakalpo-
jumu izveide un attīstība Jaunpils novadā”. 

Projekta kopējie izdevumi: 461 962,97 
EUR.

Atbalsta summa - 340 397,67 EUR, no 
tiem:

ERAF finansējums  - 306 524,64 EUR;
valsts budžeta dotācija pašvaldībām - 

12 918,50 EUR;
valsts budžeta finansējums - 20 954,53 

EUR.
Jaunpils pašvaldības finansējums - 

121 565,30 EUR.
 Projekta ietvaros tiks izveidots sociālais 

pakalpojumu centrs, kurā tiks nodrošināta 
diennakts sociālā rehabilitācija, aprūpe un 
patstāvīga dzīvesvieta 9 personām ar garīga 
rakstura traucējumiem , kā arī tiks piedāvā-

ta „atelpas brīža” pakalpojuma infrastruk-
tūra ar 2 vietām.

Attīstības nodaļas projektu vadītāja 
Inguna Sīmane

Foto :Vija Zīverte

➢ Dežūras trešdienās pensionāru telpās 
no plkst. 10:00 -11:00 .

➢ 10. JŪNIJĀ plkst.12:00 Jaunpils parkā 
notika sapulce , kurā informējām dalībnie-
kus par plānoto darbību, domes pārstāvji 
Ligita Gintere un Baiba Rasa iepazīstināja 
par turpmāko jaunajā novadā un “Ziedot.
lv Latvijas Valsts mežu” finansētā projekta 
“Gadi nav šķērslis” ietvaros notika nūjoša-
nas nodarbības Andra Fridrihsona vadībā. 

➢ 17. jūnijā Biedrības “Rats” finansētā 
projekta  “Krāšņumaugi mūsu dārzos” ie-
tvaros bijām izglītojošā ekskursijā uz stād-

audzētavu Dimzas, kur Andreja Vītoliņa 
lekcijā iepazināmies ar jaunumiem stād-
audzētavu sortimentā, apmeklējām  Liel-
platones muzeja zvanu kolekciju un veļas 
māju, apskatījām muižas parku un apskatī-
jām Blankenfeldes muižu un tās parku.

➢ 29. jūnijā plkst. 8:00 no TOP izbraucam 
ekskursijā Uz Ķeipenes pusi (ceļa izmaksas 
par Domes dāvāto ekskursiju 10 gadu ju-
bilejā)  - tiksimies ar pensionāru biedrības 
pārstāvj iem, darbosimies 
piparkūku darbnīcā, 
a p m e k - l ē s i m 

kinocentru un mājupceļā ar nūjām izstai-
gāsim Ogres zilo kalnu dabas takas.

➢ 13. jūlijā 13:00 Viesatu kultūras namā 
plkst. 13:00 Dainas Reinfeldes lekcija, da-
lībnieki tiks atvesti un aizvesti. Viss iekļauts 
Eiropas sociālā fonda projekta “Vesels 
Jaunpils novadā” ietvaros.

➢ Vēl paredzēts nūjošanas izbraukums 
uz Vaiņodes pusi ( transports par “Ziedot.
lv Latvijas Valsts mežu” finansētā projekta 
“Gadi nav šķērslis” līdzekļiem),

No 15. jūnija visos publiskos pasākumos 
organizatoriem jānodrošina, lai tajos ne-
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Svarīga informācija iedzīvotājiem - atkritumu šķirošanas reālā aina

piedalās cilvēki, kuri nav vakcinējušies vai 
izslimojuši “ Covid-19”. Pasākumos nav jā-
ievēro 2m distance un nav jālieto sejas mas-
kas . Kā apliecinājums, līdzi jābūt personas 
apliecinošam dokumentam un sertifikāts 
par vakcināciju vai izslimošanu ar “ Co-
vid-19”. Ja nevēlaties vakcinēties un ir vēlē-
šanās piedalīties publiskos pasākumos, jā-
būt testa apliecinājumam, ka tas ir negatīvs.

Veiksmīgi turpinās “Darām paši” pro-

jekts par piemiņas vietas izveidi E. Du-
bultam. Septembra mēnesī paredzēta tās 
atklāšana. Vēl pieņemam ziedojumus gan 
pensionāru telpās pie Modrītes Pētersones, 
gan biedrības kontā :

Jaunpils Biedrība LV79HA-
BA0551036381064

ziedojumu sadaļu ar norādi - Piemiņas 
vieta Elmāram Dubultam.

Visu ziedotāju vārdi tiks ielikti laika kap-

sulā kopīgi ar vēstījumu nākamajām paau-
dzēm.

Sakarā ar to, ka turpmāk “Jaunpils vēstis” 
būs iekļautas Tukuma informatīvā avīzītē, 
nevarēsim tik plaši atspoguļot savus pasā-
kumus. Lūgums dot ierosinājumus kā efek-
tīvāk izplatīt informāciju.

Informāciju sagatavoja: pensionāru 
Biedrības “Jaunpils” valdes locekle 

Austra Sipeniece

Sadzīves atkritumi ir neatņemama un li-
kumsakarīga ikdienas sastāvdaļa, kas neno-
vēršami rodas, lai kādi arī būtu cilvēku ie-
nākumi un preču patēriņa daudzums. Tas, 
ko var darīt ikviens – rūpēties, lai atkritumi 
tiktu nogādāti paredzētās vietās un neno-
darītu kaitējumu videi. Pēdējo gadu laikā 
Latvijā ir strauji audzis to iedzīvotāju skaits, 
kuri ir gatavi šķirot atkritumus, lai tie no-
nāktu otrreizējā pārstrādē.  Arī  AAS “Pie-
jūra” darbības teritorijā ir pieejami publis-
kie dalītās atkritumu šķirošanas konteineri, 
bet Tukuma un Talsu privātmāju iedzīvotā-
jiem  ir iespēja uzstādīt individuālos jauktā 
(papīram, plastmasas, metāla un kartona) 
un stikla (pudeles un burkas) iepakojuma 
konteinerus pie savām mājām. 

Atkritumu šķirošana ir vienkāršs pro-
cess, kas neprasa ne daudz laika, ne speciā-
las prasmes vai resursus.  Atkritumu šķiro-
šanas procesā svarīgākais ir saprast, kurus 
materiālus var nodot pārstrādei, bet kuri 
vienmēr tā arī paliks sadzīves atkritumi. Un 
tālāk jau ir svarīgi nogādāt sašķirotos atkri-

tumus atbilstošajos konteineros, kas atro-
das gan dažādās vietās pilsētās un pagastos.

Diemžēl realitātē šie punkti, īpaši lielā-
kajās apdzīvotajās vietās,  vairāk atgādina 
atkritumu izgāztuvi. Katru nedēļu AAS 
“Piejūra” šoferīšiem paveras aina, kur bla-
kus dalītajiem atkritumu konteineriem sa-
likti māksaimniecību atkritumu kalni. Te 
tiek atstāti būvgruži, mēbeles, remontdar-
bu atkritumi.   Tāpat šķirošanu apgrūtina 
sadzīves atkritumi, kuri iemesti nepareizā 
konteinerā, piemēram, autiņbiksītes, ro-
taļlietas, saimniecības preces, mizas un 
tekstils. Tie metami parastajā atkritumu 
konteinerā nešķirotajiem atkritumiem, jo 
tie netiek pārstrādāti, bet noglabāti atkritu-
mu poligonā. Publiskajos šķiroto atkritumu 
konteineros piemaisījumu dažkārt ir tik 
daudz, ka  tie jāizved kā sadzīves atkritumi.  
Par visiem neatbilstošajiem atkritumiem, 
kas tiek novietoti pie šķirotajiem atkritumu 

konteineriem AAS “Piejūra” informē attie-
cīgo pašvaldību, jo tie vairs nav bez maksas 
izvedami. 

Mums gribētos cerēt, ka  cilvēki kļūdas 
šķirošanā pārsvarā pieļauj neapzināti, ne-
vis vēloties ļaunprātīgi nodarīt kaitējumu, 
tādēļ turpināsim informēt un izglītot iedzī-
votājus par pareizu atkritumu šķirošanu.

Ja atkritumu tiešām ir kļuvis vairāk, tad 
mājas apsaimniekotājs kopā ar atkritumu 
apsaimniekotāju var izvēlēties piemērotāko 
konteinera izmēru vai arī pieteikt biežāku 
izvešanu. Privātmāju iedzīvotājiem Tuku-
mā un Talsos ir lieliska iespēja pieteikt in-
dividuālos  dalītās vākšanas konteinerus, 
vienlaicīgi samazinot izmaksas par atkritu-
mu savākšanu, jo tīru un pareizi sašķirotu 
dalīto atkritumu konteineru izvešana  AAS 
“Piejūra”  ir bezmaksas pakalpojums.

 Dženita Katiša
AAS “Piejūra”sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Nr.4 – vecās servīzes un stikla trauki nav 
stikla iepakojums, tāpat arī logu stikls, vai 
stikla paketes. Stikla šķirošanas konteine-
rā drīkst mest tikai stikla PUDELES UN 
BURKAS.

Nr.3 – nolietotās riepas ir jānodod šķiro-
šanas -pārkraušanas stacijās. Tukumā, 
Kandavā, Rojā, Jūrmalā vai poligonā 
“Janvāri”. Tas ir maksas pakalpojums.

Nr.2 – nolietoti matrači, segas, caurules, 
celtniecības materiāli, salauztas mēbeles, 
sadzīves priekšmeti vai elektropreces 
nepieder pie šķirojamiem iepakojuma ma-
teriāliem. Tie ir nogādājami šķirošanas  - 
pārkraušanas stacijās Tukumā, Kandavā, 
Rojā, Jūrmalā vai poligonā “Janvāri”.

Nr.1 – Maisos sapakota zāle un zari, ce-
menta maisi un citi celtniecības atkritumi 
nav šķirojami vai nododami pārstrādei. 
Tie ir nogādājami šķirošanas  - pārkrau-
šanas stacijās Tukumā, Kandavā, Rojā, 
Jūrmalā vai poligonā “Janvāri”.
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Motokross Jaunpilī turpina uzņemt apgriezienus  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4 /2021
APSTIPRINĀTS

Ar Jaunpils novada Domes
2021.gada  27.maijā

sēdes Nr.6  lēmumu Nr.68         

Grozījumi 2011.gada  30. novembra 
Saistošajos noteikumos Nr.8 

„Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un
 pašvaldības pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35. pantu, 36. panta sesto daļu , likuma „Par pašvaldībām“ 43.pan-

ta trešo daļu; likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
25. pantu,Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra Nr.809 “Noteikumi 

par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzī-
bas saņemšanu” un 2020.gada 22. decembrī Nr.14 “Par maznodrošinātas 

mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu”.

Izdarīt Jaunpils novada 2011.gada 30. novembra Saistošajos noteikumos 
Nr. 8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības 
pabalstiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus: 
Precizēt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu norādot to preambulā 
atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta 
sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma “Par pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. pantu. 
Svītrot Noteikumu 22., 23., 24., 25. un 26. punktus.
Izteikt Noteikumu VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“VIII. Mājokļa pabalsts”;
Izteikt Noteikumu 27. punktu šādā redakcijā:
“27. Pašvaldības mājokļa pabalsta apmērs ir vienāds ar Ministru kabineta 
noteikto apmēru”.
Izteikt Noteikumu 28. punktu šādā redakcijā:
“28. Lēmumu par mājokļa pabalsta apmēru, izmaksas veidu un piešķirša-
nu pieņem Dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.
Svītrot noteikumu 29. – 35.2 punktus.
Svītrot noteikumu 56.-58. punktus.
Saistošo noteikumu 3.-6. punkts stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā

PASKAIDROJUMA RAKSTS

P a s k a i d r o j u m a 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepie-
ciešamības pama-
tojums

Saistošie noteikumi Nr. /2021 „Par grozījumiem 
2011. gada 30. novembra Saistošajos noteikumos 
Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo pa-
līdzību un pašvaldības pabalstiem” nepieciešami, 
lai nodrošinātu  minēto noteikumu atbilstību So-
ciālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma, 
un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu redakci-
jām, kādas būs spēkā ar 2021. gada 1.jūliju.

2. Īss projekta satu-
ra izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti, saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. 
pantu. 

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – saskaņot 
2011. gada 30. novembra Saistošo noteikumu 
Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo 
palīdzību un pašvaldības pabalstiem” normas 
ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā un uz tā pamata izdotos MK noteikumos 
noteikto.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu

  Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu.
 

4. Informācija par 
plānoto projek-
ta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attieci-
nāms uz Jaunpils novada iedzīvotājiem.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodro-
šinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas Jaunpils 
novada iedzīvotājiem.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav

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.

 Jaunpils mototrase ir īpaša ar to, ka or-
ganizators Ikars Leimanis šogad šeit trešo 
reizi uzņēma sportistus. Jūnija otrajā pusē, 
divas nedēļas nogales pēc kārtas šajā tra-
sē notika Jaunpils Amatieru čempionāts, 
Jaunpils Līgo kauss un Nacionālais kauss 
motokrosā, savukārt 11. jūlijā laiks Latvijas 
Junioru čempionātam.

26. jūnijā Jaunpilī, Jaunpils mototrasē 
notika Nacionālā kausa pirmais posms 
motokrosā. Vienlaikus tas bija arī Jaun-
pils Līgo kauss, kurš tradicionāli notika 
trešo gadu pēc kārtas.

Jaunpils mototrase sportistiem ir zināma, 
kā viena no labi sagatavotām trasēm pat ļoti 
karstos laikapstākļos. Tā ir cieta, tā neput 

un tās segums ir piemērots sacensībām, jo 
organizators ir parūpējies, lai trase ir atbils-
tošā mitrumā. 

Sacensību rīkotājs Ikars Leimanis stāsta, 
ka 2019. gadā nolēma rīkot pirmo Jaunpils 
Līgo kausu. “Kristers Serģis piedāvāja “ie-
lēkt” kopējā sacensību kalendārā un apvie-
not Jaunpils Līgo kausu ar Nacionālo kausu 
motokrosā. Tam arī piekritu, ar domu, ka 
tas kļūs par tradicionālu pasākumu.” Tau-
jāts, kā tad īsti radās Jaunpils Līgo kauss, 
organizators atklāja, ka “gadu garumā tieši 
ap Līgo svētku laiku, sacensību kalendārā 

bija “tukšums”, tās nenotika. Tepat netālu 
Bikstos bija tradīcija, ka vīri sapulcējās ar 
motocikliem un 23. jūnijā visi kopā bari-
ņā, tādā enduro stiltā braucām ap Zebrus 
ezeru. Tā radās ideja, ka šajā svētku laikā 
jāorganizē sacensības.” Šie svētki Ikaram ir 
svarīgi, jo 21. jūnijā - vasaras saulgriežos ir 
viņa dzimšanas diena, tieši tāpēc viņš gri-
bēja to apvienot un izveidot Jaunpils Līgo 
kausu motokrosā, kas arī viņam ir sirdij 
tuvs. “2019. gadā pirmais posms iekrita 
manā dzimšanas dienā, tad reizē arī svi-
nējām. Protams, pirmais gads bija grūtāks, 
kamēr sapratām, kā viss notiek. Tā arī pa-
mazām tas izveidojās par tradicionālu pa-
sākumu. 2019. gadā pie starta barjeras savā 
uzrunā teicu, ka ļoti vēlētos, lai “Jaunpils 
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Par sajūtām uzsākot darbu jaunizveidotajā pagastu pārvaldē

Līgo kauss” kļūtu tikpat tradiconāls kā Apē 
“Vaidavas kauss”, tā Ikars.

11. jūlijā, Jaunpilī, Jaunpils mototrasē 
notika Latvijas Junioru čempionāta, Zel-
ta Mopēda čempionāta, Retro kausa un 
MX Dāmu kausa otrais posms motokro-
sā. Paralēli šim pasākuma norisinājās arī 
“2T” festivāls, vienlaikus notika arī Jaun-
pils “Kils” Lielais kauss.

Liels paldies atbalstītājiem: “Lange 
Tech” un “Amberland Wood” par unikā-
lo kausu izgatavošanu Jaunpils Līgo kau-
sam, Jaunpils novada domei, priekšsēdē-
tājai Ligitai Ginterei, z/s “Ziediņi”, Daiņa 
Raga personā, par trases sagatavošanu, 
MX “Jaunpils”, “Kils”, “Trīs Sivēni”,  “ETX”, 
“OMX Graphics”, “MotoParts”, “AR Rasas” 
un A/S “Jaunpils Pienotavai”.

Informācija: LaMSF, Ikars Leimanis
Foto:Juris Grīnfelds

S a j ū t a s 
viennozīmīgi 
ir labas. Jūlija 
sākumā dar-
bā pašvaldībā 
aprit desmit 
gadi. Ir pa-
tiess prieks un 
gandarījums 
par padarīto 
šajos gados, 
par novada 
izaugsmi, par 
kolēģu profe-

sionalitāti, par sabiedrības iesaisti, atbalstu 
un uzticību kopējā darbībā. Šie desmit gadi 
pašvaldībā ir pavadīti dinamiskā ritmā strā-
dājot dažādās jomās. Darba gaitas Jaunpils 
pagastā aizsākās 2011. gada jūlijā, sākotnē-
ji Attīstības nodaļā projektu vadīšanā un 
pēcāk -balstoties uz personīgajām kvalitā-
tēm un zināšanām, enerģiju, kompetencēm 
un talantiem, darba pienākumi veda arvien 
tālāk un plašāk kopējā pašvaldības darbībā. 
Pirms tam profesionālā darbība bija peda-
goģijas nozarē, mācot angļu valodu. Būtis-
ku lomu manā dzīvē ieņem izglītība, neska-
toties nedz uz profesionālo, nedz augstāko 
izglītību, zināšanas nemitīgi papildinu, jo 
bez tām nav iedomājams mans amats. Ne-
zinot jaunākās tendences, iespējas un risi-
nājumus, tas ir tāpat kā šodien pļaut sienu 
ar izkapti. Varēt jau var, bet cik efektīvi…

  Uzsākot darbu pārvaldes vadītājas ama-
tā sajūtas ir pārliecinošas. Nezināma vietiņa 
un vīlīte “šajā drēbē” nav teju neviena, ama-

ta pienākumi vienmēr skāruši gan iekšējos, 
gan ārējos procesus, saimniecības un terito-
rijas pārzināšanu, praktiskās lietas, kultūras 
jomu, grāmatvedību, lietvedību ,procesu 
vadību, normatīvo aktu pārzināšanu, katras 
nodaļas darbu, kolēģus un šeit varētu skai-
tīt un skaitīt…Mūsu teritorijas galvenā no-
zare ir lauksaimniecība, arī mana ģimene 
darbojas šajā nozarē, tāpēc man nav svešas 
zemnieku un lauksaimnieku vajadzības un 
problēmas  ne vietējā, ne reģionālā līmenī. 
Jaunpilī viena no specifiskām platformām 
ir tūrisms, šeit vienmēr noderējušas manas 
zināšanas un izglītība tūrisma jomā. Augot 
un attīstoties gan profesionāli, gan personī-
gi, neesmu šaubījusies par savu vietu pagas-
tā nākotnē paaudžu maiņā. Un nu tā ir no-
tikusi. Tā ir laba sajūta apzināties, ka mans 
devums pagasta dzīvē ir novērtēts deputā-
tu, kolēģu un sabiedrības acīs  un ir sirds-
siltas sajūtas saņemot atbalstošus vārdus no 
tuvākiem un tālākiem kolēģiem, iedzīvotā-
jiem, uzņēmējiem, sadarbības partneriem.

Vienmēr esmu strādājusi ar maksimā-
lu atdevi un degsmi par savu darbu, vietu 
un cilvēkiem. Cilvēciskās vērtības liekot 
augstāk par visu. Jautājumi, kurus nāksies 
risināt nākotnē ir daudz. Tāpat kā pirms 
desmit gadiem, arī šodien esmu apņēmības 
pilna strādāt iedzīvotāju labā meklējot un 
atrodot vislabākos risinājumus mūsu visu 
dzīves kvalitātes uzlabošanai Jaunpils un 

Viesatu pagasta teritorijā. Un kā nu gan nē, 
jo šeit ir manas mājas, šeit aug mani bērni, 
šeit ir mana ģimene, radi, draugi un dzīvo 
vairāk kā 2300 labi cilvēki un ja kādreiz 
pietrūkst spēka, es sev atgādinu, ka man ir 
vairāk kā 2300 iemesli, lai censtos. Un tas ir 
skaisti būt vajadzīgam.  Esmu tendēta būt 
kustībā, darīt, izvirzīt mērķus un pielikt pū-
les, lai tos sasniegtu.

Ar visu savu būtību apzinos, ka šis nebūt 
nav tas top augšgala darbs, ko vēlētos vai 
spētu darīt daudzi, savā ziņā tas ir smags, 
komplicēts un daudzšķautnains darbs, jo 
īpaši reorganizācijas laikā un lai to veiktu 
vajag enerģiju, drosmi un krampi, diplomā-
tijas un organizatora spējas. Man tā visa ne-
kad nav trūcis, tapāt kā ticība iedzīvotāju, 
savam un  pagasta komandas spēkam, nā-
kotnei. Visur, kur amata laikā nācies pārstā-
vēt Jaunpils novada vārdu, esmu saaugusi 
ar šo sajūtu, ar mīlestību un lepnumu pret 
šo vietu un tās cilvēkiem. 

Ar cieņpilnu attieksmi novērtēju ie-
priekšējo vadītāju veikumu un devumu 
novadam un vietējai sabiedrībai un esmu 
gandarīta, ka man ir bijusi šī iespēja strādāt 
roku rokā vienā komandā kopā ar tik vie-
diem un profesionāliem cilvēkiem. Mana 
vieta kolektīvā un sabiedrībā vienmēr bijusi 
īpaša un esmu gandarīta par iespēju strādāt 
šajā amatā. Vislielāko pateicību par dzīves 
un darba gudrībām izsaku savai “ skolo-
tājai” ar Lielo burtu -Ligitai Ginterei. Pal-
dies vēlos teikt arī Vijai Zīvertei, kas pirms 
desmit gadiem palīdzēja apgūt projektu 

turpinājums 8.lpp.
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vadīšanas līkločus un Itai Lapsai, kas toreiz 
bija pirmais cilvēks, kas ne tikai kā kolēģis, 
bet arī draugs  ievirzīja mani pašvaldības 
struktūras apguvē. Un, protams, ikvienam, 
kas palīdzējis un atbalstījis ikdienā strādā-
jot. Īpašu paldies es vēlos arī teikt mūsu 
uzņēmējiem un zemniekiem, kuri vienmēr 
atbalstījuši pašvaldības darbā, jo īpaši dažā-

dos svētkos un ne tikai. 
Šis Jaunpils Vēstis numurs ir pēdējais 

izdevums. Mazliet skumji, jo avīzītei pērn 
novembrī apritēja 25 gadi. Turpmāk Jūs 
pastkastītēs saņemsiet Tukuma novada 
Vēstis, kurās būs sadaļa mūsu pārvaldes 
ziņām. Neatvadāmies, bet satiekamies citā 
formātā un tāpat kā iepriekš, aizvien aici-
nu ziņas un informāciju iesūtīt rakstot uz 

epastu baiba.rasa@jaupils.lv un mēs to 
publicēsim. Diemžēl privātpersonu un ju-
ridisko personu līdzjūtības publicēt vairs 
nedrīkstēsim, tāds ir likums un iedzīvotā-
jiem līdzjūtību publicēšanai būs jāizmanto 
reģionālais maksas medijs. 

Patiesā cieņā
Pārvaldes vadītāja Baiba Rasa

INFORMĀCIJA

turpinājums no 7.lpp.

Jaunpilī jauns tūrisma 
informācijas stends

Jau ilgāku laiku notika diskusijas par šāda stenda nepiecieša-
mību  vietā, kur pulcējas apmeklētāji. Viens informācijas stends 
atrodas centrā un tagad arī Jaunpils viesi un mājinieki atrodoties 
Jaunpils kultūrvēsturiskajā centrā starp pili , baznīcu, amatu māju 
un klientu apkalpošanas centru, varēs iegūt vērtīgu informāciju 
par Jaunpils novada apskates objektiem un tūrisma piedāvājumu. 
Stenda tapšanā darbojās Baiba Rasa,  sadarbībā ar mākslinieci 
Daci Liepu. 

Lai patīkama atpūta Jaunpils pusē!
Baiba Rasa

Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes vadītāja
Foto:B. Rasa

SVARĪGI!
Jaunpils novada domes rekvizīti nav izmantojami! Turpmāk 

veicot maksājumus, jāizmanto šādi rekvizīti:
Tukuma novada pašvaldības bankas konta rekvizīti:

Reģ.Nr. 90000050975
A/S “Swedbank”
Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV17HABA0001402040731
Konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai:

- Swedbank AS, konta Nr. LV17 HABA 0001 4020 4073 1,
- SEB banka AS, konta Nr. LV36 UNLA 0050 0052 1880 3,

- Citadele AS, konta Nr.LV58 PARX 0001 3960 6000 3
Dabas resursa nodokļa samaksai - LV35 HABA 0551 0264 1074 1

Reiz nozied viss, kam dzīves krāšņums dots,
Tik paliek mūžs ar darbiem vainagots.
(K. Sausnītis)

Mēs klusējot paliekam…
Vēji šalko un mierina mūs.
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē
Ir, bija un vienmēr būs.
               (N.Dzirkale)

Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā mātes balss,
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc Tevis sauks.

Mūžībā devušies:
Aigars Vaits, Anna Rutka, 

Maija Tiļļa, Aina Zariņa, Ausma Kleimane.
Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību 

tuviniekiem. 

Skumstam par biedrības 
biedru Martas Arbidānes, 

Ainas Zariņas aiziešanu 
aizsaulē un izsakām dziļu 

līdzjūtību viņu piederīgajiem. 
Pensionāru Biedrība 

“Jaunpils”

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Indrai Arbidānei un ģimenei, 

māmuļu mūžībā pavadot.
“Ķirsīša” draugi.

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 16.07.2021. 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).

Maijā dzimusi meitenīte un puisēns, jūnijā 
puisēns. Sveicam vecākus!


