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Lieldienas Jaunpilī
Lieldienu laiks Jaunpils pilī bija atnācis ražīgs. Zaķis bija sanesis
pilnu ligzdu ar raibu, raibajām oliņām!

Bērnu vokālais ansamblis “Ķipariņi”
Lieldienu ligzda
Kamēr citi pagalmā lūkojās pēc Lieldienu zaķa, citi Lielajā zālē
varēja skatīties animācijas filmas programmā „Multenītes pavasarī”.
Zaķis un Ola iepazīstināja klātesošos ar jauniegūto draugu, visiem labi zināmo - Minionu, kuram abi bija nolēmušo paradīt kā
svin Lieldienas Jaunpilī.

Lieldienu zaķis, Ola un Minions
Svētkus ieskandināja bērnu vokālais ansamblis “Ķipariņi” Agritas Aleksejenokas vadībā. Kā mazi āzīši un kaziņas svētkus iedejoja
Jaunpils bērnu deju kolektīvs “Pilskundziņi”, vadītāja Agita Trokša.

Bērnu deju kolektīvs “Pilskundziņi”
Tradicionāli pils katlos varēja krāsot olas un ripināt tās. Lieldienu zaķus un citus svētku dekorus no dabas materiāliem varēja
pīt, vīt un siet Nellijas Tumšās vadībā. Olu marmorizēšana notika
kopā ar dāmu kluba “Vīgriezes” dāmām. Keramikas darbnīcu vadīja Velga Melne.
Gardo Pavasaru zupu bija izvārījušas un ar to cienāja viduslaiku
kroga saimnieces.
Īpašu aizrautību izraisīja olu kaujas - vispirms zēni pret meitenēm, bet pēc tam bērni pret vecākiem.
Lustes turpinājās pilnā sparā līdz plkst. 15:00, kad Māras Rītupes
izrādi “Rāja mani māmuliņa” Lielajā zālē izrādīja Brocēnu teātris.
Informācija un foto: Inga Krūtaine
PA “Jaunpils” direktores vietniece t. 28684484

www.jaunpils.lv
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PII “Zemenītes” audzēkņi ieskandina Lieldienas

Lieldienu dabas stūrītis

Lieldienu lustes PII “Zemenītes”pagalmā

29. marta saulainajā pēcpusdienā “Zemenītes” pagalmā pulcējās mazie audzēkņi, mammas, tēti un vecvecāki, lai kopā art atraktīvajām
audzinātājām: Agitu, Valdu un Diānu ietu rotaļās, dziedātu, meklētu un ripinātu olas, un aplūkotu īpašo Lieldienu dabas stūrīti.
Paldies Kristīnei Pētersonei par trušu, mazo paipalu vistiņu un lielās kluskstes apskatīšanas iespēju.
Lai saulains pavasaris lutina mazos audzēkņus un skolotājas!
Baiba Rasa Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja. Foto:B. Rasa

Lieldienas Viesatās

Svētdien, 27.martā, Viesatu birzīte notika Lieldienu pasākums.
Sanāca ap 75 ļaužu - lieli un mazi. Nelielu koncertu bija sagatavojušas Viesatu folkloras kopa “Viesi”. Ieradās arī zaķu ģimene, kas
vadīja rīta vingrošanu, aicināja bērnus rotaļās un risināja mīklas.
Kā jau ierasts, bija arī olu meklēšana, olu kaujas un olu ripināšana.

Folkloras kopa “Viesi”

Zaķu ģimene

Atrasto Lieldienu olu skaitīšana

9. aprīlī notika tradicionālais sadraudzības pasākums “Prieks
kopā būt” - Raimonda Paula skaņās. Pasākumā piedalījās pašmāju
kolektīvi un ciemiņi no Zantes, Zentenes, Dobeles, Džūkstes u.c.
22.aprīlī plkst. 16.00 notiks sadraudzības pasākums “Sirdī
prieks’’. Tajā piedalās bērnu deju kolektīvi no Viesatām, Zantes,
Jaunpils, Gaiķiem, Remtes u.c. Pēc koncerta bērniem būs arī disenīte un radošās darbnīcas.
14.maijā plkst.20:00 Viesatās būs pašdarbības sezonas noslēguma koncerts un balle, kurā spēlēs grupa “Brīvdiena”. Ieeja ballē – €
3.50. Galdiņu rezervācija pa tel. 28717075 (Inga). Par drošību rūpēsies apsardze.
Saulainu un siltu pavasari!
Informācija: Inga Kalviņa
Viesatu kultūras nama vadītājas v.i. T. 28717075
Foto: Agita Rulle

www.jaunpils.lv
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3.

Marta Domes sēdes lēmumi
- Pieņēma zināšanā SIA „Tukuma slimnīca” 2015. gada darbības pārskatu.
- Finansiāli atbalstīja Latvijas senioru
sieviešu izlases sastāva dalībnieces (jaunpilnieces) dalību Pasaules senioru kērlinga
čempionātā Zviedrijas pilsētā Karlštatē no
14.04.2016. - 24.04.2016.
- Aiju Labsvārdi atkārtoti ievēlēja par
Jaunpils novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju
uz 5 gadiem (līdz 31.03.2021.).
- Atcēla 2010. gada 3. februāra domes
sēdes (sēdes protokols Nr. 1, 7. §) lēmumu
„Par bāriņtiesas maksas pakalpojumu”.
- Nolēma atbalstīt Jaunpils novadā dzīvojošo politiski represēto personu līdzdalību
Latvijas politiski represēto personu salidojumā š.g. 27. augustā Ikšķilē. Finansējumu
transporta izdevumiem un dalības maksu
EUR 70,00 (septiņdesmit euro) apmērā apmaksās no pašvaldības budžeta līdzekļiem
ar nosacījumu , ja Jaunpils novadā dzīvojošās represētās personas salidojumu š. g. 27.
augustā Ikšķilē apmeklē klātienē.
- Nolēma atbalstīt Jaunpils vidusskolas koru un tautas deju kolektīvu dalību
dziesmu un deju svētku pasākumā „Zem
zilās debesu bļodas” Tukumā Durbes estrādē 2016. gada 28.maijā. Dalībniekiem,
transporta un ēdināšanas izmaksas segs no
Jaunpils vidusskolas budžetā ieplānotajiem

līdzekļiem.
- Pamatojoties uz būvniecības līguma
Nr.29, kas noslēgts 15.11.2003. starp Jaunpils pagasta padomi un SIA “Amatnieks”
par Ūdenssaimniecības attīstības 2. Kārtas
īstenošanu, kas paredzēja esošo nolietojušos artēzisko aku, to ēku un attīrīšanas
ietaišu demontāžu, paveikto darbu pieņemšanas aktiem, nolēma norakstīt un izslēgt no Jaunpils novada domei piederošo
pamatlīdzekļu saraksta 10 pamatlīdzekļus:
- Pamatojoties uz Valsts Zemes dienesta
vēstulēm – Par kadastra datu labošanu, jo
nav noskaidrota piederība, nolēma norakstīt un izslēgt no Jaunpils novada domes
pamatlīdzekļu saraksta 22 pamatlīdzekļus:
- Nolēma norakstīt un izslēgt no Jaunpils
novada domes pamatlīdzekļu saraksta 3
nojauktās bīstamās ēkas.
- Precizēja 2016. gada 24. februāra novada Domes sēdes Nr.2 pieņemto lēmumu
Nr.34 „Par aizņēmuma ņemšanu Valsts
kasē nekustamā īpašuma “Jaunpils dzirnavas” iegādei”.
- Apstiprināja Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas 2016. gada 24. februāra
lēmumu
„Par nekustamā īpašuma „Jaunviekaļas””
iegādes cenu.
- Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma
APSTIPRINĀTS
ar Jaunpils novada domes
24. 02. 2016. lēmumu Nr.28
(protokols Nr. 2, 7.punkts)

Saistošie noteikumi Nr. 6/2016.
„Par Grozījumu Jaunpils novada domes 2009. gada 5. augusta Saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Jaunpils novada domes 2009.gada 5.augusta Saistošajos
noteikumos Nr.1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums” šādu
grozījumu:
Svītrot apakšpunktu Nr.6.13.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi Nr. 6/2016. „Par Grozījumu Jaunpils novada Domes 05.08.2009.
saistošajos noteikumos Nr.1 „Jaunpils
novada pašvaldības nolikums” nepieciešami
jo Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
funkcijas tiek deleģētas Jaunpils novada
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai.

2. Īss saistošo
noteikumu satura
izklāsts

Tiek likvidēta Jaunpils novada domes
struktūrvienība – ugunsdzēsības un
glābšanas dienests.

„Evans” zemes gabalu 7,6 ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam piešķīra nosaukumu „Pirts dīķis”.
- Apstiprināja nekustamā īpašuma „Vētras”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads
zemes vienības sadales projektu. Zemes
gabals 31,8 ha tika sadalīts trijos zemes gabalos.
- Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma
„Rubuļi zemes gabalu 8,0 ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam piešķīra jaunu nosaukumu „Rublīši”.
- Apstiprināja Saistošo noteikumu Nr.
7/2016. „Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtību Jaunpils novadā” galīgo
redakciju. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Jaunpils
Vēstis.
- Apstiprināja Jaunpils novada pašvaldības ceļiem un ielām uzturēšanas klases gan
ziemas, gan vasaras periodiem.
- Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr.
9 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos
Nr. 1 ” „Par Jaunpils novada pašvaldības
budžetu 2015.gadam ”.
Kancelejas vadītāja Ita Lapsa
Domes lēmumi izvērstā veidā un audio
ieraksts pieejams novada mājas lapā www.
jaunpils.lv

3. Informācija par
plānoto saistošo
noteikumu ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Deleģējamo uzdevumu veikšanai tiek
piešķirta mērķdotācija no pašvaldības
budžeta.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu projekts ievietots
pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Ir notikušas pārrunas ar Jaunpils novada
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību.

APSTIPRINĀTS
ar Jaunpils novada domes
24. 02. 2016. lēmumu Nr.25
(protokols Nr. 2, 4.punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2016.
„Par grozījumiem Saistošajos noteikumos
Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un
pašvaldības pabalstiem”

www.jaunpils.lv

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu,
likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta trešo daļu;
turpinājums 4.lpp.
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turpinājums no 3.lpp.
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.4 apakšpunktu un
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036

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:
Noteikumu 39. punktu izteikt šādā redakcijā :
„39. Vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā līdz 200,00 euro- piešķir Dienesta vadītājs”.
2. Noteikumu 42. punktu izteikt šādā redakcijā :
„42. Apbedīšanas pabalstu 200,00 euro- piešķir personai, kura
uzņēmusies apbedīšanu, bēru izdevumu segšanai un piešķir pirms
apbedīšanas vai viena mēneša laikā no mirušā nāves dienas”.
3. Noteikumu 55. punktu izteikt šādā redakcijā :
„55. Pabalsta apmērs:
55.1. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši 1.līmenim 20,00 euro- mēnesī;
55,2. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši 2.līmenim 25.00 euro- mēnesī;
55.3. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši 3. līmenim 50,00euro – mēnesī”.
4. Noteikumu 56. punktu izteikt šādā redakcijā :
„56. Vienreizējs pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas sadzīves priekšmetu
un mīkstā inventāra iegādei – 250,00 euro”.
5. Noteikumu 59. punktu izteikt šādā redakcijā :
„59. Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē – 60% no spēkā esošās valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra, euro.”
6. Noteikumu 60. punktu izteikt šādā redakcijā:
„60. Vienreizējais pabalsts audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam - pabalsta apmēru nosaka atbilstoši bērna
vajadzībām nepārsniedzot 200,00 euro. Minētā pabalsta vietā var
izsniegt apģērbu, apavus un citas bērna aprūpei nepieciešamās lietas”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo
noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi Nr. 5 „Par grozījumiem
2011. gada 30. novembra Saistošajos noteikumos
Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” nepieciešami,
lai saistošajos noteikumos atrunātu palielinātu
Vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā apmēru un
palielinātu pabalsta apmēru personām, kurām
nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums.
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2. Īss saistošo
noteikumu satura
izklāsts

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi
tiek palielināts Vienreizēja pabalsta ārkārtas
situācijā apmērs no 143,00 euro uz 200,00 euro,
kā arī palielināts pabalsta apmērs personām,
kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums
atbilstoši 1.līmenim no 15,00 euro uz 20,00 euro
mēnesī; personām, kurām nepieciešams aprūpes
mājās pakalpojums atbilstoši 2.līmenim no
22,00 euro uz 25,00 euro mēnesī un personām,
kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums
atbilstoši 3. līmenim no 43,00 euro uz 50,00 euro
mēnesī. Vienlaicīgi tiek precizēta vienreizējā
pabalsta summa bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības
sasniegšanas sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei 250,00 euro , kā arī noteikts, ka
vienreizējā pabalsta audžuģimenei apģērba un
mīkstā inventāra iegādei bērnam apmēru nosaka
atbilstoši bērna vajadzībām nepārsniedzot 20,00
euro . Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek
noteikts, ka pabalsts bērna uzturam audžuģimenē
ir 60% no spēkā esošās valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas apmēra.

3. Informācija par
plānoto saistošo
noteikumu
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla
ietekme uz pašvaldības budžetu. Finansējums ir
ieplānots budžetā

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

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums
attiecināms uz Jaunpils novada iedzīvotājiem.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums
nodrošinās 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
priekšlikumi vai iebildumi- nav.

PAR VALSTS UN PAŠVALDĪBAS KLIENTU
APKALPOŠANAS CENTRU
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
(VPVKAC) darbību Jaunpils novadā uzsāka 2016. gada 1. martā .
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbu koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
VPVKAC atrodas „Ērģelniekos”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā
(1.stāvā, ieeja no Baznīcas ielas puses)

Jaunpils VPVKAC darba laiks:
Pirmdiena

8.00 – 12.00

13.00-18.00

Otrdiena

8.00 – 12.00

13.00-17.00

Trešdiena

8.00 – 12.00

13.00-18.00

Ceturtdiena

8.00 – 12.00

13.00-17.00

Piektdiena
8.00 – 14.00
Tālruņi: 63107068, 29146415

www.jaunpils.lv
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Apmeklētājus apkalpo
Amats

Vārds,
e-pasts
uzvārds

Tālrunis

Pakalpojumu
veids

Klientu
Dina
dina.
apkalpoša- Ločme- locmele@
nas centra le
jaunpils.lv
speciāliste

63107068
29146415

Valsts un pašvaldības un
pakalpojumi

Nodokļu
administratore

63107068
29146415

Ilze
Zorika

ilze.
zorika@
jaunpils.lv

Pašvaldības
pakalpojumi
un nodokļu,
maksājumu,
iekasēšana
un pašv. soc.
pabalstu
izmaksa
Jaunpils VPVKAC ir pieejami pašvaldības un noteiktie valsts
iestāžu pakalpojumi, konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem, palīdzība e-pakalpojumu lietošanā, praktiska palīdzība darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju, kā arī informāci-

Jaunpils vēstis

5.

ju par tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, to
darba laikiem un pakalpojumu pieteikšanas kārtību.
Ja vēlaties saņemt valsts iestāžu pakalpojumus, apmeklējot
Jaunpils VPVKAC līdzi jāņem:
• pase vai personas apliecība (eID);
• ja plāno izmantot e-pakalpojumus – personas apliecība (eID),
kurā ir aktivizēts e-paraksts;
• atsevišķu e-pakalpojumu saņemšanai – internetbankas pieejas kodi.
Kancelejas vadītāja Ita Lapsa (tālr. 63107068)
Apmeklētāju zināšanai!
Visus pašvaldībai adresētos dokumentus lūdzam iesniegt Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC)
„Ērģelniekos”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā (1.stāvā, ieeja no
Baznīcas ielas puses)
Lai pierakstītos uz pieņemšanu pie priekšsēdētājas Ligitas Ginteres, lūdzam zvanīt sekretārei Ditai Ellerei pa tālruni 63107069.

PAR JAUNPILS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA
DARBU 2015. GADĀ

Jaunpils novada pašvaldības „Sociālais dienests” ir Jaunpils novada Domes pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde, kas izveidota
saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un „Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 9. un 10.pantu, lai sniegtu sociālo
palīdzību, organizētu un sniegtu sociālos pakalpojumus Jaunpils
novada administratīvajā teritorijā.
No 2016.gada 12. marta dienests atrodas jaunās telpās – „Ērģelnieku” mājā I stāvā, ieeja no baznīcas puses.
Sociālā dienesta darbu ikdienā veic pieci darbinieki: sociālā
dienesta vadītājs Inita Lapiņa, sociālais darbinieks Elīna Ūdre, sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Adiņa,
sociālais aprūpētājs Skaidrīte Dzeguze un psihologs Irina Rosicka.
Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
(31.10.2002. „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”)
Sociālā dienestā izmaksāto pabalstu faktiskā izpilde 2015. gadā
salīdzinājumā ar 2014. gadu

Redzams, ka pabalsts garantētā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un ēdināšanai ir samazinājies, tas skaidrojams ar to, ka ar
katru pabalsta saņēmēju ģimeni un personu tiek veikts sociālais
darbs, lai palīdzētu sameklēt katra indivīda resursus un iespējas
strādāt un gūt ienākumus, lai ģimene vai persona nebūtu pabalstu
saņēmējs vai pabalsta saņemšanas periods samazinātos.
Dzīvokļa pabalsts palielinājies, jo no 2014.gada 11. decembra
mājokļa pabalsta aprēķināšanai ir palielināts malkas iegādei pabalsta aprēķina koeficients.
Pabalsts veselības aprūpei samazinājies, jo 2015.gadā pabalstu
piešķīrām izvērtējot iesniedzēja materiālo situāciju un ienākumu atbilstību trūcīgas (128,06 euro) vai maznodrošinātas 2015.g.
(216,-euro) ģimenes vai personas statusam.
Pabalsts aprūpei un pabalsts ģimenei sastāda ievērojamu sociālā budžeta daļu. Aprūpes pakalpojumus saņem novada vientuļie
cilvēki, kuriem tā nepieciešama. Pabalsts ģimenei tiek maksāts pamatā audžuģimenēm bērna uzturam un audzināšanai.
Citi pabalsti – 2015.gadā šos pabalstus ir saņēmuši skaitliski
vairāk iedzīvotāju nekā 2014.gadā.
Pašvaldības citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem:
Izmaksājam kompensācijas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām jaundzimuša bērna aprūpei un pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušas personas nāves gadījumā.
Izmaksājam kompensāciju par transporta izdevumiem vispā-
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AKTUALITĀTES

turpinājums no 5.lpp.

rējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem, kas saistīti ar braucienu sabiedriskajā transportlīdzeklī,
un interešu izglītības (mūzikas, mākslas, sporta u.c.) apgūst ārpus
Jaunpils novada administratīvās teritorijas izglītības iestāžu reģistrā reģistrētās izglītības iestādēs vai pie personas, kas normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā ir saņēmusi licenci interešu izglītības programmas īstenošanai;”
Piemērojam atvieglojumus autotransporta izmantošanai braucieniem uz medicīnas iestādēm. Invalīdiem, nestrādājošiem pensionāriem; politiski represētām personām; Sociālā dienesta klientiem (persona, kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību).
Ziemassvētkos vientuļajiem pensionāriem un bērniem invalīdiem tiek gatavotas dāvanas. Pirmskolas vecuma bērniem, skolas
vecuma bērniem tiek apmaksātas Ziemassvētku paciņas. Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem un invalīdiem tiek
izmaksāti EURO 25. Ziemassvētku saldumu paciņu un dāvanu gatavošanai piesaistām vietējo uzņēmēju finansējumu. Ziemassvētkos rīkojam pensionāriem labdarības pasākumu.
Valsts svētkos apsveicam politiski represētos novada iedzīvotājus.
Tiek izmaksātas naudas balvas Jaunpils vidusskolas mācību
priekšmetu olimpiāžu, interešu izglītības konkursu un sporta sacensību laureātiem - skolniekiem un skolotājiem, kuri sagatavojuši mācību priekšmetu olimpiāžu, interešu izglītības konkursu un
sporta sacensību laureātus.
Pieņemot 2016.gada budžetu ir palielinātas atsevišķas pabalstu
sadaļas sīkāk ar tām var iepazīties Saistošo noteikumu grozījumos.
Jauns pašvaldības atbalsta veids sākot ar 2016.gada marta mēnesi ir
ikmēneša pabalsts aizbildnim bērna uzturam – 30,00 euro.
Savukārt sociālā darba mērķis ir palīdzēt personai, ģimenei
un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

(31.10.2002. „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”)
Sociālajā dienestā 2015.gadā bija 75 aktīvas klientu lietas. Jau 6
gadu veiksmīgi organizējam sociālās motivācijas aktivitātes „Esmu
mamma”. Nodrošinām bezmaksas psihologa palīdzību bērniem un
vecākiem dažādās krīzes situācijās. Notiek cieša un regulāra sadarbība ar skolu.
Organizējam un īstenojam:
- motivācijas programmu riska grupas jaunajām māmiņām;
- bērnu emocionālās audzināšanas kursus;
- „Ģimeņu dienu” Kartavkalnos- pasākums vecākiem kopā ar
bērniem.
Atbalstam 13 audžuģimenes ar transporta pakalpojumiem
braucieniem uz svētku pasākumu Rīgā un vasaras nometnēm. Šovasar plānojam organizēt audžuģimeņu un aizbildņu pasākumu „7
ballēs”.
Turpinās Eiropas atbalsts trūcīgajām ģimenēm vai personām
un ārkārtas situācijā nonākušiem – sociālajā dienestā var saņemt
pārtikas pakas, ģimenes ar bērniem var saņemt higiēnas pakas,
skolnieki –mācību līdzekļus vai skolas somu.
Ar valsts nodarbinātības aģentūras palīdzību joprojām ir iespēja ilgstošiem bezdarbniekiem iesaistīties algotos pagaidu sabiedriskajos darbos, mūsu pašvaldībai ir piešķirtas 3 vietas.
Valsts uzņēmums „Latvenergo” no 2016.gada sākuma papildus
atlaides piešķir arī I grupas invalīdiem un ģimenēm, kuru aprūpē
ir bērns invalīds.
Ļoti pozitīva un atbalstāma ir asistenta pakalpojuma nodrošināšana invalīdiem, kuri ir saņēmuši Valsts darba ekspertīzes ārsta
komisijas atzinumu. Šobrīd šo pakalpojumu saņem 31 invalīdi.
Paldies iedzīvotājiem par ziedotajiem, mazlietotajiem sadzīves
priekšmetiem, tehniku, mēbelēm un drēbēm.
Paldies biedrībām un to vadītājiem par atsaucību sadarbojoties
ar sociālo dienestu.
Sociālā dienesta vadītāja,Inita Lapiņa

“Darām paši - 2016”

Klāt aprīlis un beidzies laiks, kad Jaunpils novada biedrības iesniedz projektu pieteikumus konkursam “Darām paši”.
Prieks, ka biedrības neatslābst, bet ir
gatavas īstenot dažādus projektus. Šogad
saņemti 14 projektu pieteikumi. Komisija
pieteikumus izvērtēs 15.aprīlī, pēc tam līdz
20.aprīlim arī biedrības saņems rezultātus
un atbalsta gadījumā uzaicinājumu parakstīt līgumu par projekta īstenošanu. Pēc līgumu parakstīšanas rezultāti būs pieejami
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arī interneta mājas lapā www.jaunpils.lv/
projekti/ Darām paši
Konkursa mērķis ir veicināt Jaunpils
novada iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un uzlabot vietējo dzīves kvalitāti.
Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 1.
maijs– 2016. gada 1. oktobris
Viena projekta īstenošanai Domes finansējums var tikt piešķirts līdz EUR
750,00;
Projektiem jāpiesaista līdzfinansējums
un/vai pašieguldījums naudas, mantas vai
brīvprātīgā darba veidā vismaz 20% apmērā no kopējām projekta izmaksām.
Kopš 2015.gada Jaunpils novads ir apvienības “Sabiedrība ar Dvēseli -Latvija”
biedrs. Apvienība izdod arī ikgadējo žurnālu, ar kuru elektroniskā veidā var iepazīties
Latvijas pašvaldību savienības mājas lapā
www.lps/ profesionālās apvienības/ Sabiedrība ar dvēseli – Latvija.
Vija Zīverte
Attīstības nodaļas vadītāja
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08.05. no plkst. 8:00-14:00

Pavasara gadatirgus Jaunpils Pils placī
Andele, koncertprogramma, tūrisma
sezonas atklāšana, radošas lustes gan
lieliem, gan maziem…
Lūdzam sekot līdzi informācijai!
Aicinām visus pārdotgribētājus
pieteikties, zvanot
Velgai tel. 28301408

SEKO

Jaunpils novada Domei
draugiem.lv
un www.jaunpils.lv
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7.

Sludinājums par biedrības „Kandavas Partnerība” izsludināto
LEADER projektu iesniegumu konkursa 1. kārtu

lauku attīstībai 2014.–2020. gadam
apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” (apakšpasākuma kods – 19.2.)
aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.
590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Attīstības stratēģijas darbības teritorija ir Kandavas novads, Jaunpils novads un
Tukuma novada Pūres, Sēmes un Irlavas
pagasti.
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu
iesnieguma pieņemšana: 02.05.2016. 02.06.2016.
Kopējais izsludinātais finansējums konkursa 1.kārtā: 373 364,85 EUR.
Izsludinātās Rīcības un finansējums:
1.Rīcība „Atbalsts uzņēmējdarbības (izņemot tūrisma jomu) uzsākšanai un attīstībai” - 186 682,43 EUR;
2.Rīcība „Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma jomā” - 186 682,42 EUR.
Projektu īstenošanas termiņš: Ja tiek
veikta būvniecība - 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas
dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, pārējiem projektiem- 1 gads no LAD
lēmuma pieņemšanas dienas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
Atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai
atbalsts tiks sniegts šādām darbībām (projektā var ietvert un īstenot vairākas aktivitātes, darbības):
1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu
attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
3. tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija,
un jaunu realizācijas veidu ieviešanai;
4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai;
Atbalsta pretendents ir: šī sludinājuma1. punktā minētajai darbībai:
- juridiska persona (tostarp biedrība
un nodibinājums) vai fiziska persona, kura
veic saimniecisku darbību un kuras apgro-

zījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;
- juridiska persona (tostarp biedrība un
nodibinājums) vai fiziska persona, kas plāno veikt saimniecisku darbību;
- atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība;
2. punktā minētajai darbībai:
- juridiska vai fiziska persona, kas ir
Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts
vai atzīts pārtikas aprites uzņēmums, kurš
nodarbojas ar lauksaimniecības produktu
(izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādi un kura apgrozījums ir ne vairāk kā
70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta
iesniegšanas;
- juridiska vai fiziska persona, kas plāno
nodarboties ar lauksaimniecības produktu
pārstrādi, izņemot zivsaimniecības produktu pārstrādi;
- biedrība vai nodibinājums, ja tā apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;
- atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Ja atbilstīga
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība nodarbojas ar lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības
produktus) pārstrādi, tā ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts vai atzīts pārtikas aprites uzņēmums;
3. punktā minētajai darbībai – juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kura veic
saimniecisko darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā
gadā pirms projekta iesniegšanas, un atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Ja projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju,
atbalsta pretendents ir lauksaimniecības
produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī
persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas
darbības teritorijā;
4. punktā minētajai darbībai – juridiska
persona, kura veic komerciāla rakstura darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā
70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta
iesniegšanas;
Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir līdz 70
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procentiem, kopprojektam – līdz 80 procentiem.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa - 50 000 EUR aprīkojuma projektiem;100 000 EUR būvniecības projektam
(ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70
procentu no projekta attiecināmo izmaksu
summas)
Ar Kandavas Partnerības attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam (sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu
projekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības „Kandavas Partnerība” birojā Talsu
ielā 11, Kandavā un tīmekļa vietnēs http://
www.kandavaspartneriba.lv un www.lad.
gov.lv. Projekta iesniegumu elektroniska
dokumenta veidā var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.
gov.lv/login vai nosūtot uz LAD elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv Elektronisko
dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.
Projekta iesniegumu papīra formātā var
iesniegt biedrības „Kandavas Partnerība”
birojā Talsu ielā 11, Kandavā, 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz LAD
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu).
Kontaktinformācija – Inta Haferberga,
tālr.28390394, elektroniskā pasta adrese intaha@inbox.lv.
Kandavas Partnerība organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz Itāliju. Brauciena programmā paredzēts apmeklēt uzņēmējus Itālijas lauku teritorijās, tūrisma
objektus , īstenotos LEADER projektus, kā
arī nedaudz no Grācas (Austrija) un Katovices (Polija). Brauciena izmaksas vienai
personai ir 390 EUR. Braucienam var pieteikties Kandavas Partnerības teritorijas
(Kandavas novads, Jaunpils novads, Tukuma novada Pūres, Sēmes, Irlavas pagasti) iedzīvotāji.
Izmaksās ir iekļauts: viesnīcas ar brokastīm, transporta pakalpojums, gids, organizēšanas maksa itāļu partnerībai par 3
organizētām dienām, ieejas maksas objektos, apdrošināšana, 6 ēdienreizes (3 dienas) pie itāļiem, naktsmītnes šoferiem un
gidam, 6 ēdienreizes gidam.
Brauciena laiks 25.jūlijs - 1.augusts
Inta Haferberga
biedrības “Kandavas Partnerība”
valdes priekšsēdētāja
t.28390394
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“Rata” ziņas aprīlim
Aprīlī “Ratā’ turpinās nodarbības:
Pirmdienās – angļu valodas klubiņš –
15.00 (Zane Ērmane)
Angļu valoda klausītājiem ar priekšzināšanām – 18.30 (Zane Ērmane)
Piektdienās – angļu valoda bērniem –
15.00 un 16.00 (Sarmīte Slavska)
Ģitārspēles pamati - 14.00 (Artūrs
Dumbris)
Esi draudzīgs dabai(radošas nodarbības

no 7 līdz 15 gadus veciem izglītojamajiem)
– 14.00 (Arta Berezovska)
Kustību ilūzijas radīšanas iespējamība
attēlos (animācija) – 16.00 (Arta Berezovska)
16., 30. aprīlī pl.11.00 - Kaligrāfija
(Kristiāna Jansone- Rīga)
18.aprīlī pl.10.30 – Mazuļu masāžas
pamatelementi (Rita Grīnfogele)
27.aprīlī pl.9.00 – nodarbība “Būt

mammai’ (sadarbībā ar Sociālo dienestu)
6.jūnijā pl. 15.30 – Mirdzuma atdzimšana – (Evita Sundar)
26. aprīlī pl. 15.00 – Velosipēdistu kursi
no 10 gadu vecuma (SIA Autoamatnieks) –
pieteikties pie Dace Adiņas (tel.26526519)
vai Vijas Zīvertes (tel 29330697).
Vija Zīverte

Lielā talka Jaunpils novadā

2016.gadā Lielās Talkas devīze - “Latvijai BŪT zaļai!”
Mērķis - līdz 2018.gadam, Latvijas 100.
dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par
tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no
atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus
pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev
apkārt.
Pērn visā Latvijā Lielājā Talkā piedalījās
ap 175 000 cilvēku. Jaunpils novada iedzīvotāji Lielajā talkā ir īpaši aktīvi, sakopts
tiek ikviens pagalms, sēta, daudzdzīvokļu
pagalmi, publiskās vietas, ceļmalas u.c. objekti.
Arī šogad aicinām iedzīvotājus piedalīties sakopšanas darbos. Pulcēšanās vietas
kopīgai talkošanai:

Jaunpils Parks
Sakopšanas darbi Jaunpils parkā: atkritumu savākšana, Mīlestības taciņā tiltiņu
izbūve un nojaukto šķūnīšu vietu sakārtošana. Lapu grābšana parkā. Ugunskura kurināšana un talkas zupas baudīšana.
Koordinators: Gvido Leiburgs, tel.
29135557
“Velna akmeņu” atpūtas vietas labiekārtošana. Taciņas gultnes rakšana. Zaru
vākšana, zāles grābšana. Akmeņu atrakšana.
Koordinators: Gvido Leiburgs, tel.
29135557
Sparvu kapi
Tiks sakopti senie Sparvu kapi. Grābtas
lapas, savākti zari un atkritumi. Būs arī talkas zupa. Iespēja pēc talkas atpūsties gleznainajos Kartavkalnos turpat blakus. Talku
organizē Jaunpils muzejs un Jaunpils baznīcas draudze.
Koordinators: Ligija Rutka, tel.
20223423
Rāvu ciema vecā veikala teritorija
Teritorijas sakopšana ap Rāvu veikalu
un kapiem. Atpūtas vietas iekārtošana pie
veikala. Tiks Ierīkota ugunskura vieta un
talciniekus cienās ar zupu soļanku. Aicināts
tiek ik viens.
Koordinators: Edmunds Petrovs, tel.
29431833

Viesatu upes grava
Gravas sakopšana, atkritumu savākšana, krūmu izzāģēšana.
Koordinators: Valdis Bierands, tel.
28625712
Levestē pie bijušā kluba
NEGAIDĪSIM “LAIMES LĀCI”- DARĪSIM PAŠI!
Biedrība “Levestes Spicie” aicina pievienoties Lielajā talkā 23.aprīlī plkst. 10:00.
Tiekamies pie bijušā Levestes kultūras
nama.
Tiks sakopta teritorija ap māju un pie
dīķīša.
Talkas noslēgumā, par labu darbu, ēdīsim gardu zupu!
Koordinators: biedrība “Levestes Spicie”, tel, 26103583
Sakopsim Jaunpils novada teritoriju
kopā!
Minētajās pulcēšanās vietās aicināts ikviens!
Lai iemūžinātu Talkas dienas aktivitātes
fotogalerijā, dosimies izbraukumā pa novadu. Lai varētu precīzāk saplānot maršrutu,
aicinām pieteikt jums zināmās talkošanas
vietas, zvanot Baibai Rasai tel. 20204694
Jautājumi, ierosinājumi talkas norisei
Gvido Leiburgs, gvido.leiburgs@
jaunpils.lv, 29135557
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja

Sāksies pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā gada 11.aprīļa līdz 23.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību
maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju,
ir 15.jūnijs.
Tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 hektāri vai vairāk lauksaimniecī-

bas zemes, atbalsta saņemšanai šogad obligāti jāpiesakās tikai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). LAD aicina arī visus
pārējos lauksaimniekus iesniegt Vienoto iesniegumu EPS, jo piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir
vairāk ieguvumu, nekā tad, ja iesniegums
iesniegts papīra formātā. Viens no ieguvumiem – iespēja saņemt maksājumus āt-
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rāk. Būtiski, ka EPS kļūdas ir iespējams
novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī,
tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām.
Tikai tiem klientiem, kuri būs pieteikušies
atbalsta saņemšanai EPS, LAD varēs pagūt
nosūtīt brīdinājumus par kļūdām, un lauksaimnieks paspēs līdz 27.jūnijam iesniegt
labojumus, nesaņemot par to sankcijas.
Šādus labojumus nepagūs konstatēt papīra
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formātā iesniegtajos iesniegumos. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja
klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, ko būs saņēmis iepriekšējos
gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas
platības.
Lai sniegtu atbalstu klientiem, LAD ir
digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas lietos EPS pirmo
reizi, arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada
pieteikumus.
Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav
pieejams dators ar interneta pieslēgumu,
kā arī nav nepieciešamo datorprasmju, lai

Brīnišķīgs laiks un vēderā ir patīkama
saviļņojuma sajūta, kas tā vien mudina
darīt lietas, kas kādu laiku ir atliktas malā
vai arī kas jauns, kas līdz šim nav vēl darīts.
Pavasaris ir laiks, kas mudina mūs aizvien
vairāk uzturēties ārpus telpām svaigā gaisā. Saule un svaigais gaiss vilina doties uz
piemājas dārziņu, uzsākt skriešanas sezonu
vai notīrīt putekļus no sava velosipēda, kas
jau pāris mēnešus ir stāvējis garāžā. Mans
ieteikums ir: „UZ PRIEKŠU”, tikai ievērojot
dažus ieteikumus. Šajā numurā vēlos vērst
uzmanību uz sagatavošanos pasākumiem
pavasara lielajiem varoņdarbiem.
Jāsāk ar svarīgāko sen zināmo patiesību:
„Lēnāk brauksi tālāk tiksi” jeb pirms uzsāc
kādu nodarbi , sāc pamazām un ar mēru.
Ja, esi nolēmis iet skriet, braukt ar riteni vai
cītīgi strādāt dārzā, sāc ar 15 minūtēm dienā un ar katru dienu pa 10 minūtēm palielini savu nodarbes laiku, tas palīdzēs ilgāku
laiku saglabāt prieku par to ko Tu dari un
veicinās ķermeņa nepārpūlēšanu un līdz ar
to labāku pašsajūtu. Katrs zina un uz savas
ādas ir izjuties to patīkamo sajūtu, kad ķermenis fiziski jūtas labi un prieks par to ko

varētu iesniegt iesniegumu EPS, LAD no
11.aprīļa organizē vairāk nekā 300 klātienes
konsultācijas daudzos pagastu centros, lai
palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus
elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas
būs iespēja iesniegt pietikumus gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot
LAD klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un
izglītības centrs.
Lauksaimnieki, kuri 2016. gadā vēlas
iesniegt vienoto iesniegumu papīra formātā, ne vēlāk kā līdz 10.maijam jāiesniedz
pieprasījumu LAD par vienotā iesnieguma

Sveiciens pavasarī!
Tu dari. Centies nepārmocīt sevi, bet ievēro
regularitāti un rezultāti neizpaliks.
Sarunājuši! Tu uzsāc savu apņemšanos,
dari to pamazām katru dienu palielinot laiku savā nodarbē un dari to regulāri. Bet, lai
tas viss būtu pavisam labi, lūk, vēl daži mazi
ieteikumi:
1. Dienā centies izdzert aptuveni 2 litri
šķidruma – ūdens, bērzu sulas, tējas, svaigi
spiestas sulas. Centies izvairīties no gāzētiem un saldinātiem dzērieniem, šie dzērieni sausina ķermeni;
2. Centies ievērot noteiktu dienas ritmu. Noteiktos laikos celies – ej gulēt, ēd –
dzer, strādā – atpūties (vēlams aktīvi);
3. Tavs ķermenis būs ļoti pateicīgs, ja
Tu no rīta – vakarā, pirms un pēc fiziskām
nodarbēm, kā arī sēžot vai aktīvi strādājot
reizi stundā, pavingrosi. Pavingrot nozīme
vienkārši vingrinājumi, kuri paredz izapļot
locītavas, pastiept kāju, muguras, vēdera
un kakla muskulatūru. Tas Tev aizņems trīs
minūtes;
4. Vēl viena svarīga un mums labi aizmirsta lieta ir pareiza elpošana. Mēs tai
nepievēršam uzmanību un tādēļ mēs esam
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veidlapas un kartes sagatavošanu papīra
formātā, norādot LAD klienta reģistrācijas
numuru. LAD veidlapas un kartes papīra
formātā izsniegs pieprasījuma iesniedzējiem no 25.aprīļa.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos
lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai
zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.
Informācija žurnālistiem:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

sākuši elpot ļoti sekli, kas atstāj zināmu ietekmi uz mūsu veselību un pašsajūtu. Vēlos
ieteikt piedomāt pie tā un sākumā censties
vismaz vienu sekundi ilgāk ieelpot un izelpot. Normāli būtu, ja sanāktu vismaz 3 sekundes ieelpot un 4 izelpot.
5. Pavadi laiku vērojot dabu. Vai tā ir
upes vērošana, atrašanās mežā vai naktī vērojot zvaigznes, ieklausies dabā un uz brīdi
pārtrauc domāt par savām ikdienas rūpēm.
Zinātnieki ir pierādījuši un pats uz savas
ādas esmu izbaudījis, ka šī nodarbe palīdz
nomierināties, sajusties mierīgi, sakārtot
domas un galu galā vienkārši labi justies!
Lai justos labi, nevajag daudz, tikai mazliet pacietības, vēlēšanās un apņēmības.
Atceries! Veselība ir investīcija, nevis
izdevumi.
Ja, ir kādi aktuāli jautājumi saistībā ar
veselību vai sportu un Tu vēlies, lai par to
tiek uzrakstīt laikrakstā „Jaunpils Vēstis”,
droši raksti man uz epastu: andris.fridrihsons@jaunpils.lv vai zvanot uz m.t.:
29379004
Rakstu sagatavoja Sabiedrības veselības
veicināšanas speciālists A. Fridrihsons.

Mana un tava veselība

Būsim veselas, skaistas un drošas par
savu veselību!
2016. gada krūts veselības kampaņas
sauklis ir “Veic krūšu pašpārbaudi reizi mēnesī!”. Uzdevums ir uzrunāt ikviena vecuma sievieti, jo īpaši gados jaunas meitenes,
aicinot regulāri veikt krūšu pašpārbaudi,
jo tā ir metode, kā mēs pašas varam laicīgi

konstatēt izmaiņas krūtīs un nepieciešamības gadījumā vērsties pie ārsta.
Kāpēc tev to vajadzētu darīt? Krūšu
pašpārbaude ir metode, kā tu pati saviem
spēkiem var pārbaudīt savas krūtis un būt
droša par savu veselību. Ja regulāras krūšu
pašpārbaudes laikā (vismaz reizi mēnesī –
pirmajā nedēļā pēc mēnešreizēm) satausti
savās krūtīs izmaiņas, piemēram, veidojumus krūtīs vai uz ādas, vai arī sāpes pārbaudes laikā, ir svarīgi doties pārbaudīties pie
ārsta, kas izlems par tālāku izmeklējumu
nepieciešamību.
Kampaņas ietvaros šogad tika atklāts
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īpašs krūšu pašpārbaudes punkts, kas atradīsies Rīgā, modes un izklaides centrā
“Rīga Plaza” (Mūkusalas ielā 71), lai sievietēm būtu iespēja apgūt krūšu pašpārbaudes
iemaņas speciālista vadībā.
28.maijā -notiks kampaņas kulminācija. Aicinām ikvienu draudzības gājienā (pie
Brīvības pieminekļa) „Ejam kopā, lai dzīvotu”, kā arī uz labdarības spēli, kas šogad
norisināsies starp Latvijas un Jaunzēlandes
sieviešu basketbola izlasēm. Gājiena dalībniekiem ieeja spēlē bez maksas!
Dzīvosim ar pārliecību par savu veselību un liksim divus soļus priekšā visām liks-

turpinājums 10.lpp.
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turpinājums no 9.lpp.

tām, kas gadās mūsu ceļā.
Ar ko sākt?
Iepazīsti katru bedrīti, izcilnīti savās
krūtīs.
Bez mamogrāfijas vai ultrasonogrāfijas
katrai sievietei arī pašai regulāri jāizmeklē
savas krūtis jeb jāveic pašpārbaude. Kāpēc?
Jo hormonu svārstības, stress un virkne
citi apstākļi ietekmē krūšu veselību.
Var jau šķist, ka tās tikai tādas liekas izdarības un sieviete pati jau neko nesapratīs,
ja arī būs notikušas kādas izmaiņas krūtī.
Tomēr daudzi stāsti apliecina, ka sieviešu
centība un regulārās pašpārbaudes faktiski izglābušas viņām dzīvību. Katru mēnesi
iztaustot savas krūtis, sieviete iepazīst to
struktūru, katru izcilnīti, bedrīti un, ja notiek kādas izmaiņas, tūdaļ to sajūt. Jo viņas
pirksti jau pazīst katru rieviņu krūtīs. Kā
zināms, jo agrīnākā stadijā atklāts krūts vēzis, jo veiksmīgāk un vieglāk iespējams to
uzveikt. Jāpiebilst gan, ka sataustītas izmaiņas krūtī automātiski nenozīmē ļaundabīgu
veidojumu. Labdabīgas pārmaiņas ir apmēram 12 reizes biežāk, taču to var noteikt
tikai ārsts, nozīmējot atbilstošus izmeklējumus.Tātad ir skaidrs, ka ikvienai sievietei regulāri jāveic pašizmeklēšanās. Tas nozīmē, ka sievietei pašai regulāri un rūpīgi
jāiztausta savas krūtis reizi mēnesī. Sievietēm, kurām ir regulārs menstruālais cikls,
piemērotākais pārbaudes laiks ir pirmā nedēļa pēc mēnešreizēm, savukārt tām, kuras
lieto hormonu kontracepciju vai hormonu
aizstājējtabletes, vajadzētu pašizmeklēties
jauna iepakojuma atvēršanas dienā jeb pirmās 10 dienas no menstruālās asiņošanas
brīža. Tas ir laiks, kad fizioloģiski krūtis ir
vismīkstākās, tāpēc arī visvieglāk un efektīvāk iztaustāmas. Savukārt sievietēm pēc
menopauzes vajadzētu noteikt konkrētu
mēneša datumu, kad veikt regulāras pašpārbaudes.
Bailēm saki nē! Ir sievietes, kuras paniski baidās nostāties spoguļa priekšā, lai
reizi mēnesī vai vismaz reizi divos mēnešos
rūpīgi aplūkotu un ztaustītu savas krūtis.
Savukārt daļa sieviešu šo svarīgo uzdevumu uzticējušas saviem partneriem, un tas
labi, ja vien vīrietis iepzinis katru tavu krū-
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šu izcilnīti, struktūru, jo tikai tā viņš spēs
sajust, ja pēkšņi būs uzradies kāds jauns
veidojums krūtī. “Sievietes krūtis sastāv no
taukaudiem, dziedzeraudiem, saistaudiem,
pienvadiem, kuriem visiem ir atšķirīga, sataustāma struktūra. To var iepazīt, tikai regulāri iztaustot savas krūtis,” saka onkoloģe
Sarmīte Baltkāje, kura arī pati uzveikusi šo
neganto slimību. ā piemēru, var minēt divas
sievietes. Abas jaunas, abām atklāja pilnīgi
vienādus audzējus krūtī – agresīvus. Tātad,
ātri augošus. Viena no sievietēm pie ārsta
devās jau nedēļu pēc veidojuma uztaustīšanas krūtī, otra vilcinājās četrus mēnešus, lai
gan arī pati bija uztaustījusi izmaiņas krūtī.
Izejot ķīmijterapiju, staru terapiju un pārciešot operāciju, izveseļojās abas sievietes,
taču tai, kura vilcinājās, nācās izgriezt arī
paduses limfmezglus, jo audzējs bija izveidojis vienu metastāzi. Diemžēl dažus mēnešus pēc it kā veiksmīgās izārstēšanās šai
sievietei nācās atkal uzsākt cīņu ar agresīvo
audzēju – tas bija atgriezies, un šoreiz plaušās. Lai arī jauna, spēcīga un visādi citādi
vesela, sieviete zaudēja šo cīņu...
Var jau teikt, ka no sava likteņa neizbēgt, taču liela patiesība ir arī teicienā: “Sargā sevi pati, tad arī Dievs tevi sargās!
Katrai sievietei krūts vēža simptomi izpaužas atšķirīgi. Lai pamanītu pat visniecīgākās izmaiņas krūtīs, ir svarīgi tās iepazīt,
un, tiklīdz pamani kaut nelielas pārmaiņas,
nekavējies un dodies pie ārsta.
Krūts vēzis arī vidusskolniecēm... saslimstība ar krūts audzēju pieaug ne tikai
pie mums, Latvijā, bet visā pasaulē, un
slimnīcā nokļūst arvien jaunākas pacientes.
Onkoloģe Sarmīte Baltkāje atklāj, ka ar
savu komandu viesojusies vidusskolās, lai
pēdējo klašu audzēkņiem stāstītu un rādītu, kā veicama krūšu pašpārbaude un kāpēc
tas ir tik svarīgi. “Katru gadu operējam vairākas pēdējo klašu skolnieces. Bieži meitenes pašas satausta veidojumu krūtī
un pastāsta par to mammai,” saka daktere un piebilst, ka itin bieži šajā vecumā
mēdz būt tieši labdabīgi veidojumi krūtīs,
taču jebkurā gadījumā meitenei iespējami
ātrāk jāapmeklē ārsts. Tāpat kā visām pārējām sievietēm jebkurā vecumā.
Teiksi, ka divreiz gadā apmeklē gineko-
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logu, kurš katrreiz iztausta tavas krūtis. Tas
labi, taču ar to nepietiek. Īpaši, ja lieto hormonālo kontracepiju vai pēc menopauzes
iestāšanās hormonaizvietojošo terapiju.
Menstruālais cikls ir katru mēnesi, un
krūtis strādā ar tādu pašu regularitāti – tās
piebriest, atkal atlaižas, tad piebriest... Ja
kaut kas slikts tajās ieperinājies, situācija
var mainīties mēneša laikā. Iespējams, vizītē pie ginekologa vēl nekas nav ar roku
uztaustāms, taču jau nākamajā mēnesī ārsts
sataustītu mazītiņu bumbulīti. Turklāt izprovocēt audzēju aktivitāti var arī dažādas
sadzīviskas traumas. It kā nekas pēc tam
nesāp, arī zilumu nav, taču asinis šai vietai
pieplūdušas intensīvāk, šūnas aktivizējas
un, ja starp tām ir kāda ļaunā, arī tā sasparosies un sāks augt.
Citiem vārdiem sakot, vienalga, cik
veca un vesela esi, mīli un rūpējies ne tikai
par saviem matiem, nagiem vai sirdi, bet
arī par krūtīm. Atrodi tās piecas līdz desmit
minūtes laika, lai reizi mēnesī rūpīgi iztaustītu savas krūtis un tad atviegloti uzelpotu
– viss kārtībā, tās ir lieliskas un veselas.
Pārbaudi savas krūtis pati!
Krūtis regulāri mainās līdz ar norisēm
sievietes organismā, tāpēc tās ir jāpārbauda
regulāri. Lai būtu droša, ka esi vesela!
Š.g. 3. jūnijā Jaunpilī būs mobilā mamogrāfa izbraukums
Mobilais mammogrāfs izbrauks tikai
pēc iepriekšēja pieraksta!
ZVANI UN PIESAKIES JAU ŠODIEN
PIERAKSTS PA TEL. 67142840 VAI
27866655
LŪGUMS SAGATAVOT PERSONAS
KODU
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros
izmeklējums IR BEZMAKSAS! (vēstule
derīga 2 gadus)
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecības ar
Nacionālo veselības dienestu-PAR MAKSU!
Baiba Rasa
Reģionālā krūts veselības vēstnese
Jaunpils novadā

Jaunpils novada ēdināšanas uzņēmumi Pasaules veselības
dienā piedāvā īpaši veselīgu ēdienkarti
7. aprīlī Jaunpils novada ēdināšanas
uzņēmumos-kafejnīcā “Līvas” ,SIA “Jaunpils pils” Pils krogā un Jaunpils vidusskolā
IK “Niedres O” pavāri par godu Pasaules
veselības dienai bija sagatavojuši īpaši vese-

līgu un gardu pusdienu piedāvājumu! Īpašs
paldies Pis kroga saimei par veselīgajām un
gardajām bērza sulām!
Jāteic, ka Jaunpils novada ēdināšanas
uzņēmumi arī ikdienā piedāvā veselīgu un
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garšīgu ēdienu. Turklāt ikdienā lutina savus
patstāvīgos klientus ar īpaši izdevīgu dienas
piedāvājuma cenu un daudzveidību.
Jau kopš 1950.gada 7. aprīļa visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules Veselības diena.
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Pasaules Veselības dienas mērķis - atzīmēt
Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dibināšanas dienu. Šī diena tiek uzskatīta par
lielisku PVO iespēju katru gadu pievērst
uzmanību veselībai pasaules mērogā. PVO
organizē starptautiskus un reģionālus pasākumus, katru gadu par konkrētu tēmu. Veselības dienā dažādas organizācijas veido
pasākumus, kas izglīto sabiedrību veselības
jautājumos.
2016.gadā PVO fokusējas piedāvāt

KULTŪRA
tēmu – diabēts. Diabēts jeb cukura slimība
ir hroniska slimība, kam raksturīgs paaugstināts cukura (glikozes) daudzums asinīs.
Ar uzturu uzņemtie ogļhidrāti organismā
tiek pārveidoti par glikozi, ko šūnās izmanto enerģijas iegūšanai. Aizkuņģa dziedzeris
ražo hormonu insulīnu, kas palīdz glikozei iekļūt ķermeņa šūnās. Cukura diabēta
gadījumā insulīns vai nu netiek saražots
pietiekamā daudzumā, vai organisms nespēj saražoto insulīnu efektīvi izmantot.
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Diabēta saslimšana skaitliski strauji pieaug
daudzās valstīs. Visvairāk zemu un vidēju
ienākumu valstīs. Diabēts jākontrolē un jāseko tam līdzi, lai novērstu komplikācijas.
PVO ir aprēķinājuši, ka 2013.gadā pasaulē
382 miljoniem iedzīvotāju bija diabēts.
Paldies ēdināšanas uzņēmumiem par
atsaucību, rūpēsimies par veselību kopā!
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma
nodaļas vadītāja

Radošā darbnīca ‘’7 balles” un z/s “Rogas” piedalīsies
akcijā “Atvērtās dienas laukos”- laipni aicināti ciemos!

Sveču liešanas darbnīca “7 ballēs”

Labirints un radošā darbnīca “7 BALLES”
“Atvērtās dienas laukos” notiks š.g. 14.
maijā. Akcijas dienā labirinta staigāšana
bez maksas. Sveču liešanas darbnīcai 20%
atlaide. Sveču liešana trīs veidos – formā,
stikla trauciņā un vērta no ripiņām.
Kontaktinformācija
Kaspars Brikulis
Tel. +371 29211988
“Graudiņi”, Strutele, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads, LV - 3145, Latvija
Lauku mājas “Rogas” -bioloģiskā lauksaimniecība - nodarbojas ar lopbarības kultūru audzēšana un lopkopību, kā arī piena
pārstrādi- siera, sviesta, krējuma, biezpiena
ražošanu.
Saimniecības īpašais piedāvājums-”Pienu
ēdu, pienu dzēru, pienā muti nomazgāju”
gaidīs ikvienu apmeklētāju!
Saimniece piedāvā apmeklētājiem ekskursiju pa saimniecību. Piena ceļš no gotiņas pupa līdz siera ritulim un sviesta pikucim. Līdzdarbošanās un rezultātu baudīšana. Produkciju vārēs ari nopirkt līdzņemšanai. Darbošanās – par ziedojumiem, līdzņemšanai – atlaides līdz 20%. Nakšņošanai
atlaides 50%.
Kontaktinformācija
Veronika Smirnova
+ 371 29199848
“Rogas”, Jaunpils pagasts

Pienu ēdu, pienu dzēru, pienā muti nomazgāju- bioloģiskā zemnieku
saimniecība “Rogas”

Jaunpils novads, LV-3145, Latvija
Ciemojoties pie saimnieces jeb vecmāmiņas var apskatīt īpašu laukiem raksturīgu
senlaicīgu istabas iekārtojumu. Saimniece
cep arī īpaši gardus pīrāgus.
Bioloģiskās saimniecības “Rogas” saimniecības apskate.
Uz tikšanos Jaunpils novadā!
14.05.2016 Atvērtās dienas laukos - Pavasaris 2016.
Akcijas mērķis ir popularizēt Latvijas
laukus, laukos audzētus, ražotus, gatavotus
produktus, pakalpojumus, kā arī ieinteresēt lielu un mazu pilsētu iedzīvotājus 1 dienu doties prom no pilsētas, lai iepazītu Latvijas lauku dzīvi, nobaudītu lauku labumus,
atrastu saimniecības, no kurām iegādāties
laukos audzētus un ražotus produktus, kā
arī izbaudītu aktivitātes un sajūtas, ko var
piedzīvot Latvijas laukos.
Lai uzzinātu, ko katra no saimniecībām
piedāvā akcijas dienās, darba laikus un
noteikumus, dodieties uz šīs akcijas lapas
sadaļu “dalībnieki” un meklējiet informāciju pie konkrētās saimniecības profila.
Padomi tūristiem, apmeklējot akcijas
saimniecības:
1. Izvēlieties saimniecības un izplānojiet
savu maršrutu. Akcijas saimniecības var izvēlēties sadaļā “dalībnieki” vai sadaļā “kar-
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te”. Abās sadaļās atrodama informācija par
saimniecību piedāvājumu akcijā.
2. Lūdzu ņemiet vērā, ka akcijas dienā saimnieki Jūs gaidīs no plkst. 10.0018.00. (ja vien dalībnieka profilā nav norādīts cits darba laiks)
3. Obligāti piesakiet savu apmeklējumu
saimniekiem. Aicinām savu apmeklējumu
iepriekš saskaņot ar saimniekiem, lai viņi
var ieplānot jūsu uzņemšanu. Saimnieku
kontaktinformāciju atradīsiet sadaļā “dalībnieki”, atverot konkrētās saimniecības
akcijas dienas piedāvājumu.
4. Iesakiet kādam šo akciju, jo ceļot
kopā ir interesantāk un jautrāk!
5. Sagatavojieties ceļošanai. Atcerieties
- nav slikta laika, ir tikai nepiemērots apģērbs. Tāpēc sarūpējiet ceļošanai un lauku
videi ērtu apģērbu un apavus. Saimniecībās
būs iespēja iegādāties arī laukos ražotu un
gatavotu produkciju, tomēr ne visur ir iespējams norēķināties ar bankas karti. Lai
vieglāk atrastu saimniecību, izpētiet saimniecību atrašanās vietu kartē, izmantojiet
norādītās GPS adreses vai paņemiet līdzi
Latvijas autoceļu karti.
Vairāk: www.laukucelotajs.lv
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja
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Jaunpils kultūras ziņas
Jaunpils teātris
Jaunpilī pieaugušo amatierteātris ar vērienu darbojies pagājušā
gadsimta 30. — 40. gados. Astoņdesmitajos gados teātra mākslu
apguva bērni un jaunieši – režisoru Silvas Nordenas un Ingas Siliņas vadībā, taču pieaugušo kolektīva nebija. Sanāca jau kopā neliels
sastāvs, lai kaut ko uzspēlētu Jāņos vai citos svētkos, bet tas gan
vairāk bija radošu cilvēku darbošanās.
Jaunpilī visas paaudzes dejo tautas dejas, līnijdejas, dzied korī
un ansamblī. Nevienu kolektīvu jau nevar izveidot mākslīgi. Lai
gan par teātri domāts jau sen, šķiet, tikai tagad tam pienācis īstais
laiks.

tājiem ir savs viedoklis. Lai nu kā būtu – pareizi vai ne tik pareizi
izvēlēts materiāls vai lomu sadalījums un visādi citādi neatbilstoši
punkti skates nolikumam, teātra galvenie kritiķi ir skatītāji. Un to
arī pierādīja 2016.gada 2.aprīļa pirmizrāde Māra Neilanda lugai
“Ls-100”.

Skats no izrādes “100 Ls”

Jau stundu pirms izrādes zālē sāka pulcēties skatītāji, pils laukums bija pils ar mašīnām, daži uzņēmumi bija samazinājuši darba
laiku lai darbinieki laikus varētu apmeklēt Jaunpils teātra pirmizrādi.
Atskanot trīs zvaniem, kā jau īstā teātrī, izrāde varēja sākties.
Pus otras stundas garumā skatītāji atbalstīja aktierus gan ar aplausiem, gan sulīgiem smiekliem, jo komiskās situācijas lugā bija par
mums pašiem. Izrādes gaitā skatītājam raisījās arī pārdomas par
dažādām dzīves situācijām, kuras trāpīgi tika attēlotas izrādes epizodēs.

Jaunpils teātris 2014.gada 11.oktobrī pēc pirmizrādes

2014.gada 27.februārī – teātra pirmā kopā sanākšana, tikšanās
ar režisoru Māri Neilandu un lēmuma pieņemšana par teātra izveidošanu. Māris pats ir arī lugu autors.
Pirmo izrādi “Osis” teātris nospēlēja 2014.gada 11.oktobrī.
Pirmizrādi noskatījās ap 270 cilvēku, viņi aktieriem dāvināja krāšņas ziedu kupenas. Ar izrādi “Osis” Jaunpils teātris viesojās Jaunsātu tautas namā, Blīdenes, Gaiķu un Zantes kultūras namos, kā arī
piedalījās komēdiju festivālā “Vitamīns C” Slampes kultūras pilī.
Tukuma novada un starpnovadu teātru skatē - „Spēlmaņu laiks
– 2015” teātris ieguva 3.pakāpi. Un tā jau tas bieži gadās, ja patīk
skatītājiem, žūrijai ir iebildumi. Ja gatavo lugu tieši skatei, skatī-

Jaunpils teātris 2016.gada 2. aprīlī pēc pirmizrādes
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Un tad jau lugas fināls un ziedi aktieriem no saviem skatītājiem. Pirms izrādes režisors Māris Neilands teica, ka Jaunpilī esot
vismīļākie skatītāji. (“ … izteikts vārds ierakstās Visumā…”- no
lugas teksta).
Paldies skatītājiem un visiem, kuri gan ar darbiem, gan ar domām, gan uzmundrinājuma vārdiem palīdzēja izrādes sagatavošanā.
Īpašs paldies režisoram Mārim Neilandam.
9.aprīlī Jaunpils teātris ar izrādi piedalīsies teātru festivālā Līvbērzē, bet 30.aprīlī novadu un starpnovadu skatē Džūkstē.
Ansamblis “Pīlādzītis”

Šajā sezonā ansamblim „Pīlādzītis” 10. dzimšanas diena, bet ja
mēs atšķirtu ansambļa vēstures albumu, kuru tik cītīgi ir sakārtojusi Judīte Kalme, tad tajā būtu rakstīts, ka 2005.gadā 10. novembrī

Jaunpils vēstis 13.

tika dibināts senioru ansamblis. Tūlīt uz karstām pēdām radās arī
ansambļa nosaukums, jo tajā laikā bija populāra R. Paula dziesma
„Vēlais pīlādzītis”, kas uzrunāja dziedātājus un kura kļuva par ansambļa sirds dziesmu un himnu.
Ansamblis “Pīlādzītis” pirms skates Lubes tautas namā

Pa šiem desmit gadiem izdziedātas dziesmas, kuru skaits jau ir
pāri simtam. Kolektīvs piedalījies skatēs un festivālos, iegūts augsts
novērtējums no žūrijas, satikti un iepazīti draugu kolektīvi no Talsu un Rīgas puses.
13.maijā plkst.18.00 Jaunpils pils zālē ansamblis svinēs savas
darbības desmitgadi. Pirmajā daļā kolektīvs izdziedās savas mīļākās dziesmas no repertuāra, kā arī pavisam jaunas melodijas, bet
otrajā daļā uzstāsies ansambļi no dažādiem novadiem.
Kolektīvi
VPDK “Jaunpils”, Jaunpils koris un teātris gatavojas skatēm 17.aprīlī – deju kolektīvu skate Tukumā, 30.aprīlī – teātru skate
Džūkstē, 7.maijā – koru skate Tukumā. Turēsim īkšķus.
Līnijdeju grupa “Randevu” devās uz Līnijdejotāju olimpiādi –
9.aprīlī Rīgā.
Visi kolektīvi aktīvi piedalās dažādos pasākumos un sadraudzības koncertos.
Pasākumi
16.aprīlī 18:00 Jaunpils pilī notiks koru sadraudzības koncerts,
kurā piedalīsies jauktais koris “Līga” no Ozolniekiem, jauktais koris “Saldava” no Saldus, jauktais koris “Skulte” no Skultes, vokālais
ansamblis “Adiaminde” no Skultes un Jaunpils jauktais koris.
4.maijā 12:00 – Jaunpils pilī būs Mātes dienai veltīts koncerts,
kurā uzstāsies Jaunpils bērnu kolektīvi. Pēc koncerta visi aicināti uz
strūklakas modināšanu Jaunpils ezerā pie dzirnavām.
Informāciju sagatavoja:
Jaunpils kultūras nama vadītāja Silva Nordena
Foto: Inga Krūtaine

Jaunumi Jaunpils bibliotēkā
“Lielie lasīšanas svētki”
5.martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē tikās
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2015” eksperti noslēguma pasākumā “Lielie lasīšanas svētki”. Tajos piedalījās arī Jaunpils pagasta
bibliotēkas pārstāvji un Jaunpils novada lasošākā Grigoru ģimene.

Bērnu žūrijas pārstāvji Grigoru ģimene “Lielajos lasīšanas svētkos” Latvijas
Nacionālajā bibliotekā

Grigoru ģimenes mamma Zane tika izvirzīta kā lasīšanas vēstnese Kurzemes kultūrvēsturiskajā novadā, kā arī tika īpaši sveikta
ar grāmatu dāvinājumu.
Sirsnīgs paldies Jaunpils bibliotēkas lasītājiem, atbalstītājiem
un draugiem, īpaši Jaunpils pils direktorei Kristīnei Liepiņai un šoferītim Aivaram Miķelsonam, par lasītprieka veicināšanu, atbalstu,
sapratni un transporta nodrošinājumu, kas deva Jaunpils bibliotēkas pārstāvjiem iespēju pabūt “Lielajos lasīšanas svētkos”!
“Grāmatu starts”
Martā Jaunpils bibliotēkā aizritējušas vēl divas nodarbības bērnudārza vecuma bērniem lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts”.
2.nodarbībā mazie “Pūčulēna skolas” audzēkņi iepazinās ar
dzīvnieku pasauli Lieldienu ieskaņās.
Kopā lasījām pasakas un vingrojām atdarinot dzīvniekus: mēģinājām kā vistiņa pasakā pārnest pār laipu uz galvas bļodiņu ar
graudiem, atdarinājām lielīgo gaili, rāpojām kā mārītes pa stiebru
un kritām no tā, mācījāmies kā zaķīši uzmanīgi klausīties, palēkāt un atkal… klausīties. Iepazinām dažādus dzīvniekus un mācījāmies par tiem kopā pastāstīt. Pēc multfilmas “Zaķīšu pirtiņa”
skatīšanās, veidojām katrs savu Lieldienu zaķi no plastilīna. Kamēr
bērni darbojās, pienāca ziņa, ka abonementa telpā Lieldienu zaķis
lasījis grāmatas un viņam izbirušas šokolādes oliņas…
3.nodarbībā “Pūčulēna skolas” audzēkņi ieradās kopā ar vecākiem. Vecāki tika iepazīstināti ar programmu “Grāmatu starts” un
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aicināti kopā darboties ar saviem bērniem. Šajā nodarbībā bibliotēkā viesojās, pasakas stāstīja un rotaļās vedināja Pele un Kaķis jeb
Džūkstes Pasaku muzeja darbinieces Nona un Dace. Nodarbības
beigās bērniem ar vecākiem tika uzdots mājas uzdevums: paņemt
no bibliotēkas grāmatiņu, kopā izlasīt un kopīgi izgatavot kolāžu/
zīmējumu par izlasīto grāmatu, kas jānogādā bibliotēkā līdz 15.aprīlim, lai izveidotu izstādi lielajam “Grāmatu starta” noslēguma pasākumam 19.aprīlī.
Foto ieskats abās nodarbībās sociālās saziņas vietnē Draugiem.
lv http://www.draugiem.lv/jaunpilsbiblioteka/
Bērnu žūrijas noslēguma ekskursija

Bērnu žūrijas pārstāvji noslēguma ekskursijā

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015 ir noslēgusies un, tāpat
kā iepriekšējos gados, visi eksperti devās godam nopelnītā ekskursijā. Šogad mūsu ceļš veda uz Saldus pusi. Pirmā mūsu pieturas
vieta bija Saldus pilsētas bibliotēka, kur darbinieces mūs sagaidīja
ar viktorīnu, lai pārliecinātos cik labi mēs pārzinām grāmatas. Izrādījās, ka mēs ļoti daudz lasām, bet vēl mums ir jālasa ļoti daudz,
lai ātri un pareizi spētu atbildēt uz visiem jautājumiem. Saldus bibliotēkā mums tika izrādītas visas plašās un gaišās telpas: bērnu un
pieaugušo lasītavas un abonementi, krājuma un konferenču telpas,
arī grāmatu “slimnīca” un Pasaku istaba.
Tālāk devāmies uz “Saldus gotiņu”, kur mācījāmies veikli ietīt
konfektes, degustējām produkciju. Izrādījās, ka katra darbiniece
dienā ietin 6000 konfekšu, protams, mums tik raiti gan nevedās.
Tālāk, saulītei spīdot, gar Cieceres upītes krastiem devāmies uz
Saldus pilsētas Mūzikas un mākslas skolu. Pārvietojoties pa plašajiem un krāsainajiem skolas gaiteņiem, apskatījām dažādas nodarbību telpas un mēģinājumu zāles. Visvairāk iepatikās viena no trim
bibliotēkām – mūzikas bibliotēka, par kuru nospriedām – mēs arī
tādu vēlētos.
Mājup braucot, paspējām noķert Saldus vēju, veroties uz pilsētu no pilskalna.
Izbraukuma bibliotēka šajā sezonā pēdējo reizi pie lasītājiem dosies 11.aprīlī.
Par konkrētiem laikiem lūdzu interesēties bibliotēkā pa tālruni
63182195.
Bibliotēku informācijas sistēma (BIS) Alise Jaunpils bibliotēkas lietotājiem
Jaunpils bibliotēkā no 2015.gada ir sākusies grāmatu elektroniskā pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana internetā, tādēļ informējam lasītājus kā Jūs to variet darīt neizejot no mājas.
Grāmatu elektroniskā rezervēšana
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Lai izmantotu šo pakalpojumu, lasītājam:
- Jābūt reģistrētam Jaunpils bibliotēkas lietotājam;
- Jāierodas Jaunpils bibliotēkā, līdzi ņemot lietotāja karti, lai varētu saņemt autorizācijas datus, t.i., lietotāja vārdu un paroli.
Kad lasītājs ir saņēmis autorizācijas datus, viņam ir iespēja:
- Rezervēt grāmatas, kas ir uz vietas bibliotēkā vai pierakstīties
elektroniskajā rindā uz grāmatu, kura ir izsniegta citam lasītājam;
- Pārraudzīt savus datus par grāmatu nodošanas termiņiem;
- Pieprasīt termiņa pagarinājumu.
Lai elektroniski rezervētu grāmatu, lasītājs:
- Atver Tukuma, Jaunpils, Engures un Kandavas novada bibliotēku kopkatalogs http://tukums.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx;
- Autorizējas logā “Mana bibliotēka”, ierakstot savu lietotājvārdu un paroli;
- Atzīmē, kuros bibliotēkas katalogos – Elektroniskais katalogs,
Analītika, Novadpētniecība – notiks meklēšana.
- Šķirklī “Meklē” meklē sev vajadzīgo grāmatu vai citu izdevumu;
- Nospiež pogu “Skatīt” pretī izvēlētajam izdevumam;

- Atveras Eksemplāru sadaļa, kur jāizvēlas Jaunpils pagasta bibliotēka un jānospiež poga “Pasūtīt”;
- Parādās logs, kas apstiprina, ka Pasūtīšana ir veiksmīga un
pieprasījums tiks apstrādāts 4 stundu laikā;
- Ja pogas “Pasūtīt” vietā ir datums, eksemplārs jau ir izsniegts
citam lasītājam. Pasūtījumu iespējams veikt arī šādā gadījumā, uzspiežot uz Datuma hipersaites. Pasūtījums tiks ievietots rindā.
- Pēc pasūtījuma apstrādes, lasītājs savā bibliotēkas kontā redz
rezervētās grāmatas statusu un termiņu, līdz kuram grāmata jāizņem no bibliotēkas.
Visus interesentus aicinām uz bibliotēku iegūt lietotājvārdu un
paroli, kā arī jautājumu gadījumā laipni lūdzam bibliotēkā – visu
parādīsim un pastāstīsim.
Inga Papendika
Jaunpils pagasta bibliotēkas vadītāja

Seko Jaunpils novada Domei
Twitter kontā

@Jaunpilsnovads

SEKO

Jaunpils novada Domei draugiem.lv
un www.jaunpils.lv
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Muzeja ziņas
Dzīve ir kustība un izaicinājums, kurā ir virsotnes un ielejas. Tomēr viens ir skaidrs- darbīgais vienmēr paveic vairāk par
laisko. Laiskumu mēs muzejā atstājām aizdurvē, lai pavasara
dzīvīgums pie mums valdītu.
Kad pavasaris iedvesmo – jau otro gadu sadarbībā ar dāmu
klubu “Vīgriezes” tiek veidots pasākums. Šogad par ceļojumiem
stāstīja Vladislavs Kundziņš, bet muzikālo noformējumu veidoja
Edgars Ziņģe. Šīs bija divas lieliskas stundas, kurās divas mākslas
– fotogrāfija un mūzika viena otru lieliski papildināja. Lūk, ko par
pasākumu atsauksmju grāmatā ierakstījusi Alda Štolcere “Tāda
īpaša sajūta - uz mirkli pabūt Skotijā un ļauties fantāzijām, ka patiešām tur esmu. Bildes ir tik dzīvas, ka visa dabas krāšņā daudzveidība ir tepat blakus. Skarbi... iedvesmojoši... romantiski...”.

Iedvesmas pilnie pasākuma dalībnieki. Foto I.Krūtaine

Bruņinieka pagrabiņa jaunumi. Aizvadītā gada statistika liecina, ka nemitīgi palielinās individuālo muzeja apmeklētāju skaits.
Tad nu ik pa laikam cenšamies kādu jaunumu un pārsteigumu
apmeklētājiem radīt. Mūsu pils pagraba bruņinieku ietērps aizvadītājā mēnesī tika papildināts ar bruņu kreklu, apaviem, apmetni.
Savukārt vitrīnā atgriezušās lieliski restaurētās dzelzs lodes un aproce. Abas lodes bija klātas ar biezu nevienmērīgu koroziju, kas
neveicot restaurāciju, būtu neatgriezeniski saēdušas pašas lodes.
Abas lodes ir atrastas Jaunpilī .Arī aprocīte bija klāta ar ļaundabīgās korozijas slāni. Pēc restaurācijas aproce ne tikai atbrīvota no
korozijas, bet arī saglabāts ornaments.

Bruņinieki ar palīgiem gaida apmeklētājus. Foto L.Rutka

30 lelles tautas tērpos - no 5.aprīļa būs aplūkojamas Jaunpils
muzeja Pilskunga kabinetā. Šī izstāde tiek veidota sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Zviedrijā. Kopumā uz Latviju atceļojušas 30 lelles
no vairāk kā 200 leļļu lielās Marijas Muzikantes un Dzidras Cipersones kolekcijas. Tautastērpus abas trimdā dzīvojošās latvietes
darināja 20.gadsimta 70 gados .Marija Muzikante kopā ar ģimeni
Zviedrijā ieradās bēgļu gaitās 1944. gada nogalē bailēs no padomju
režīma represijām. Savukārt leļļu un tautas tērpu ideju Marijai 70
gadu vidū atveda ciemos no Latvijas atbraukusī māsa, kura ciemakukulī bija atvedusi tolaik ļoti populāro – lellīti tautas tērpā. Marijai Muzikantei vienmēr patikušas lelles un mājās glabājās tolaik
ārzemēs populāro Bārbiju un Kenu kolekcija. Viņa sāka darināt
tām tautastērpus, par pamatu izmantojot kādu grāmatu, kurā bija
attēloti un aprakstīti latviešu tautas tērpi. Tērpi tika izstrādāti līdz
sīkākajai detaļai. Materiālu tautastērpiem auda audēja Dzidra Cipersone. Arī viņa Zviedrijā bija ieradusies 1944. gada nogalē. Pēc
Marijas Muzikantes nāves viņas dēls Ēvalds un vedekla Sonja uzticēja 120 lelles Latvijas vēstniecībai Stokholmā. Latvijas vēstnieks
Zviedrijā Gints Jegermanis par lellēm saka ”Mūsu leļļu stāsts ir tik
aizkustinošs un dziļš. Tas krāšņi parāda latviešu tautas ilgas pēc
zaudētās dzimtenes, runā par vēlmi nodot gadsimtiem krātās tautas zināšanas nākamajām paaudzēm. Marija Muzikante un Dzidra
Cipersone šo kolekciju radīja laikā, kad reti kurš ticēja , ka Latvija
atgūs neatkarību. Daudzie un dramatiskie stāsti par latviešu bēgļiem , kuriem 2. Pasaules kara nogalē nācās pamest Latviju, par
to, kāpēc šīs lelles tika ieģērbtas latviešu tautastērpos, saplūst kopā
vienā neizsmeļamā vēstījumā- Latvijas tautas un zemes mīlestībā.”
Sāpīgas atmiņas latviešu tautai laiku laikos paliks par 1949.
gada 25. marta deportācijām. Atceroties šos notikumus, muzeja
ekspozīciju zālē izvietota papildināta izstāde par šo laiku. Esam
izveidojuši pilnīgi no jauna iegūtu informāciju par šī gada notikumiem Struteles pusē un jauniegūtu informāciju no Jaunpils puses.
Pateicamies visiem, kuri mums palīdzēja šis izstādes sagatavošanā,
bet it īpaši Maijai Kovaļenko, Viesatu bibliotēkas vadītājai Sandrai
Šteinai un Stūru ģimenei.

Mākslas dienas ienāk Jaunpilī. Tāpat kā mākslinieks savā paletē jauc daudz krāsu, kas mijiedarbojoties veido īpašu toņu buķeti
un noskaņu, arī mēs šogad centīsimies piedāvāt dažādu mākslas
žanru izstādes Mākslas dienas 2016 Jaunpilī ietvaros. Lai iepriecinātu vizuālās mākslas cienītājus, šogad Mākslas dienu laikā esam

www.jaunpils.lv

turpinājums 16.lpp.

16. Jaunpils vēstis

Aprīlis 2016

KULTŪRA

turpinājums no 15.lpp.

padomājuši par vairākām mākslas izstādēm, kas būs aplūkojamas
visu mēnesi.
Otrajās Lieldienās – 28. martā ar dziesmām un dzejām tika
atklāta Jaunpils Amatu mājas jauno keramiķu un audēju darbu
izstāde. Par šiem jaukajiem priekšnesumiem paldies sakām Jaunpils vidusskolas ļoti atsaucīgajām skolotājām Tamārai Juzupai un
Agitai Trokšai. Izstādei ļoti zīmīgs nosaukums ”Pirmais šķīliens,
jeb, kas no māla pikas tika”. Jaunajiem māksliniekiem vēl viss ir
priekšā , tādēļ lieti noderēju abu pulciņu vadītāju Velgas Melnes un
Velgas Pavlovskas apsveikuma vārdi, vecāku un draugu klātbūtne
pasākumā
No aprīļa vidus izstāžu zālē būs aplūkojama gleznošanas studijas “Aija” gleznotāju darbu izstāde. Studiju vada māksliniece Aija
Prince-Galzone un tajā darbojas 12 dalībnieces. Darbu skatē varēs
aplūkot darbus, kas tapuši Jaunpilī no 2015. gada. Izstādē satiksies
zīmēt un gleznot gribētāji no Dobeles un Jaunpils novadiem. Šī būs
otrā kopējā izstāde. Pirmā izstāde no 5. februāra līdz 12. martam
bija skatāma Dobelē.
Pils galerijā tiks izstādīti Jaunpils vidusskolas audzēkņu un zīmēšanas pulciņa dalībnieku darbu izstāde, kuri zīmēšanas prasmes
apgūst pie skolotājas Ilzes Dakšas.

Brīdis no izstādes atklāšanas. Foto L.Rutka

Muzeja jaunieguvumi. Aizvadītajā mēnesī muzeja krājums un
zinātniskais krājums papildināts ar jauniem priekšmetiem. Paldies
sakām Elgai Valainei, Stūru ģimenei un Ojāram Barakam.
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un Zinta Arika

Matīsa Siliņa 155. jubilejas pasākums

Viesatu folkloras kopa “Viesi”

Saulainā sestdienā, 2. aprīlī, Viesatu
kultūras nama mazajā zālītē notika pasākums par godu novadniekam – Matīsam
Siliņam, viņa 155. jubilejā.
Raksturojot M. Siliņa sabiedriskās
darbības puses, tika lasīti viņa pierakstītie
stāsti, tautasdziesmu garā dzejotā dzeja,
bija apskatāmas veidotās kartes un izdotās
grāmatas.
Kuplā skaitā pasākumu apmeklēja arī

Matīsa Siliņa dzimtas pārstāvji

Matīsa Siliņa dzimtas pārstāvji, kas pastāstīja par jubilāru kā par brāli, tēvu un vectēvu, kā arī iepazīstināja ar sevi un savu radniecības pakāpi M. Siliņam.
Noskaņai Jaunpils – Viesatu mazpulka
meitenes vadītājas Līgas Bierandes vadībā
bija sagatavojušas dzejas kompozīciju par
mājām, bet folkloras kopa “Viesi” izpildīja
tuvākajā apkārtnē pierakstītās latviešu tautas dziesmas.

Saulainā pēcpusdienā sirdī saulains
pasākums – tā varētu raksturot šo “tikšanos” ar etnogrāfu, kartogrāfu, folkloristu,
sabiedriskā darba veicēju, tēvu un ģimenes
cilvēku - Matīsu Siliņu.
Paldies visiem pasākumā iesaistītajiem
par atbalstu un īpašs paldies Matīsa Siliņa
dzimtas pārstāvjiem.
Viesatu pagasta bibliotēkas vadītāja
Sandra Šteina Tel. 28352654
Foto: Inga Krūtaine

Lūgums atbalstīt Jaunpils vidusskolas pasākumus

Šogad maijā un jūnijā Jaunpils vidusskolas skolēniem un skolotājiem būs darba pilnas rokas. Jau pavisam drīz no 3-7.
maijam Jaunpils vidusskolā notiks starptautiska konference “Pasaule ienāk klasē”.
Konferencē piedalīsies sadraudzības skolas
no Maskavas, Polijas, Igaunijas un Lietuvas.

Konferences programmā paredzētas dažādas izglītojošas un uz pieredzes apmaiņu
orientētas aktivitātes gan mūsu skolēniem
un pedagogiem, gan viesiem. Savukārt 4.
jūnijā notiks Jaunpils vidusskolas salidojums.
Jaunpils vidusskolas atbalsta biedrība

www.jaunpils.lv

lūdz skolēnu vecākus, novada uzņēmējus
un iedzīvotājus finansiāli atbalstīt daļu no
konferences un salidojuma organizēšanas
izmaksām. Jāmin, ka atbalsts nepieciešams
atsevišķām aktivitātēm, kurām diemžēl pietrūkst līdzekļu.
Cerot uz sapratni un atbalstu Jaunpils

Aprīlis 2016
novada jauniešu izglītošanā,
Jaunpils vidusskolas atbalsta biedrība
lūdz finansiāli atbalstīt konferences un salidojuma organizēšanas pasākumus
Rekvizīti:

INFORMĀCIJA
Jaunpils vidusskolas atbalsta biedrība
Reģ. nr. 40008236169
A/S Swedbank
HABALV 22
Konta nr. LV30HABA0551040592522

Jaunpils vēstis 17.
Mērķis-Starptautiskas konferences un
salidojuma organizēšanai
Jau iepriekš pateicamies par atbalstu.
Uz tikšanos Jaunpils vidusskolā!
Jaunpils vidusskolas atbalsta biedrība

Pasākuma plāns no 15. aprīlim līdz 15.maijam

P/a Jaunpils iestādēs/ Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils
bibliotēkā/ Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā
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*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums
ir bezmaksas. Sekojiet līdzi informācijai! Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas!
Iestāžu kontaktinformācija:
Jaunpils Amatu māja

28301408

Jaunpils bibliotēka

63182195

Jaunpils kultūras nams

29296334

Jaunpils muzejs

63162128, 20223423

Jaunpils pils

26101458

Viesatu bibliotēka

28352654

Viesatu kultūras nams

28717075

Jaunpils vidusskolas daiļrunātājām
1. pakāpe

26.februārī kopā pulcējās Tukuma, Engures un Jaunpils skolēni- drošākie runātāji, lai piedalītos ikgadējā skatuves runas konkursā. Konkursa dalībnieki bija sagatavojuši dzejoļus un prozu par
dažādām tēmām atbilstoši nolikumam. Žūrijas un skatītāju simpātijas un diplomus par 1.pakāpi ieguva visas piecas dalībnieces
atbilstoši savā klašu grupā. Marta Kristapsone 1.kl., Patrīcija Andersone 2.kl., Albīna Juzupa 7.kl. , Daiga Medvecka 7.kl., Kristīne Sergējeva -9.kl. Apsveicam meitenes! Šis konkurss dod iespēju
katram skolēnam izmēģināt savus spēkus skatuves runā, ar katru
gadu pilnveidoties un iegūt iespēju pārstāvēt skolu starpnovadu
skatuves runas konkursā. Par atbalstu izsaku pateicību arī dalībnieku vecākiem.
Skolotāja Tamāra Juzupa

www.jaunpils.lv
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Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…

Pensionāru biedrība izsaka pateicību Jaunpils novada Domei un
Sociālajam dienestam par atbalstu. K. Šteins pasniedz ziedus Jaunpils
novada Domes priekšsēdētājas vietniecei D. Adiņai.

18. martā Viesatu kultūras namā rīkojām gadskārtējo draudzības vakaru senioriem no vairākiem pagastiem. Kaut gan 2
iepriekšējie draugu pagasti no Zebrenes un
Kaķeniekiem dažādu iemeslu dēļ nepiedalījās, to vietā piedalījās jauni draugu kolektīvi no Vītiņu pagasta un deju kopa “Talsu
tango”. Kopā ar savējiem dalībnieki bija pāri
diviem simtiem. Labi, ka telpas Viesatās tik
plašas! Šogad vakara tēma bija par un ap
putniem. Bija gan galdu klājums atbilstošs,
gan viktorīna ar vienkāršiem jautājumiem
par Latvijas putniem, gan Sandras Šteinas
gatavotās planšetes par putniem, priekšnesumu sniedza “Pupuķis”, draugu kolektīvu
apsveikumi arī izvērtās kā priekšnesums
par putniem vien… Arī apbalvošanā dāvanas bija no putnu sērijas. Par to liels paldies
Vitai un Ievai Leitēm. Atzīmēja arī tos, kuriem uzvārdos saistība ar putniem. Izrādās,
ka mēs tik maz zinām par tiem, kuri mums
visu mūžu ir līdzās!( Nu protams, ka par
putniem).
Paldies liels novada domei par atbalstu,
telpu izmantošanā, muzikantu sarūpēšanā,
gan par transportu ballētāju atvešanai un
aizvešanai. Paldies Viesatu kultūras nama
darbiniekiem par visu, jo atsauksmes no

Pensionāru pasākuma dalībnieki “Putnu ballē” Viesatu k/n 18.03.2016.

ciemiņiem bija ļoti labas, vairākas dienas
pēc balles saņēmām zvanus ar pateicību!
Pateicamies A/S Jaunpils pienotavai, personīgi direktoram Viesturam Krilovam
par kārtējo iespēju piedāvāt ciemiņiem degustēt Jaunpils sierus! Paldies Oskaram un
viņa komandai par tēju un kafiju. Paldies
visiem mūsu biedriem, kuri palīdzēja galdus klājot un novācot.
30. martā Jaunkalnos “Rata” telpās
notika biedrības kopsapulce, kurā biedri
iepazinās ar biedrības darbu 2015. gadā,
apstiprināja bilanci un apsprieda plānus
šim gadam. Izteicām pateicību biedrības
ilggadējai aktīvistei un kasierei Silvijai Lācei (foto) par nevainojamu, nesavtīgu darbu sabiedrības labā, jo viņa kasieres pienākumus nodeva Valdai Čiapus. Apstiprināja
delegātus uz Latvijas pensionāru federācijas Zemgales konferenci Skrīveros 22. aprīlī. Domes vārdā Pēteris Baranovskis un Vija
Zīverte iepazīstināja ar paveikto 2015.gadā
un plāniem novadā, Inita Lapiņa atgādināja
par sociālām garantijām, kuras var izmantot dažādu iedzīvotāju grupas, muzeja Ligija Rutka un Zinta Arika ar aktuālo muzejā
un aicināja saglabāt atmiņas par mūsu pat
nesenās pagātnes notikumiem, gan foto-

grāfiju, lietu ,gan stāstu veidā un to visu
nogādāt muzejā, jo tik ātri viss pagaist no
atmiņas…Piebilde, ka fotogrāfijas tiks ieskenētas un atdotas atpakaļ. Kārlis Ķergalvis pensionāru biedrības vārdā ierosināja
muzejam un Domei saglabāt Jaunpils ilggadējā LIS direktora un patriota Elmāra Dubulta piemiņu. Bija arī dažādi jautājumi un
ierosinājumi viesiem uz kuriem saņēmām
atbildes un solījumus, ka ierosinājumi tiks
ņemti vērā. Paldies domes vadībai par
transportu, lai varētu visi interesenti piedalīties. Ņemsim vērā teicienu, kuru Vija bija
uzrakstījusi savas prezentācijas noslēgumā :
“Savu vecumu mēs praktiski nosakām paši.
Izvēlamies būt veci vai nesūroties un vecumu neievērot.”
22. aprīlī plkst. 16:00 Džūkstes kultūras namā kārtējais senioru draudzības vakars “Reiz zaļoja jaunība”, mājas darbā improvizācija par Raimonda Paula dziesmu
tēmu! Brauksim ar autobusu, pieteikties
līdz 20. aprīlim, piesakoties precizēsim izbraukšanu.
23. aprīlī piedalīsimies Lielajā Talkā.
Talkotājiem pieteikties pie koordinātoriem,
lai varētu precizēt talkošanas vietas.
Informāciju sagatavoja Austra Sipeniece
Foto: B. Rasa

Biedrības „Levestes spicie” darbība
APRĪLĪ
2. 04.sestdiena 12.00-15.00
7.04. ceturtdiena 17.00-19.00
10. 04. Svētdiena
Ģimenes diena „Hei-hei! Pavasaris ir klāt!”
13.04 trešdiena 17.00-19.00
14.04 ceturtdiena 17.00-19.00

www.jaunpils.lv

19.04 otrdiena 17.00-19.00
21.04 ceturtdiena 17.00-19.00
23. aprīlī sestdiena Lielā talka Levestē
26.04 otrdiena 17.00-19.00
28.04 ceturtdiena 17.00-19.00
30.04 sestdiena Valpurģu nakts, organizēts
kopīgs brauciens uz Tērveti
Liene un Juta
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Jaunpils vidusskola aicina Savējos!
04.05.2016. Jaunpils vidusskolas absolventu, skolotāju, darbinieku salidojums
16.00-18.00 reģistrēšanās skolas 1.stāva
gaitenī
16.30-17.00-17.30 piedāvājam ekskursijas pa skolu un skolas apkārtni
17.00 brauciens uz Meža kapiem, lai noliktu svecītes aizgājušajiem skolasbiedriem,
skolas darbiniekiem un skolotājiem
18.00 salidojuma atklāšana skolas pagalmā
19. 00 koncerts skolas zālē „ Bildes no
lugas „Maija un Paija Jaunpilī””

21.00 balle skolas zālē. Spēlē Juris Pavlovs.
21.00 diskotēka skolas sporta zālē.

Ja netiekat, nevarat atbraukt – sūtiet
sveicienus vai apsveikumus skolas biedriem. jaunpvsk@latnet.lv.
Būsim priecīgi un pateicīgi, ja dalību pasākumā pieteiksiet pa tālruni
+37163162130
Īpašs lūgums salidojuma dalībniekiem
– ja ir saglabājušies kādi materiāli par
skolas gadiem Jaunpilī, piem. vecā skolas
soma, skolas forma, rakstāmpiederumi,
mācību grāmatas un nav žēl šīs lietas saglabāt skolas vēsturei - paņemam līdzi.
Skolas administrācija

Vakara gaitā:
- pulcēsimies klašu telpās un kavēsimies
atmiņās
- Berga foto piedāvās iespēju kopā ar
draugiem fotografēties un uzreiz saņemt
bildes (maksas pakalpojums)
- skolas ēdnīcā darbosies bufete
Līdzi ņemams ļoti labs garastāvoklis,
„groziņš omulībai” un dalības maksa 5.00
eiro.

Jaunpils Amatu mājā

Adīšanas nodarbība Jaunpils Amatu mājā

Ir pagājis gads, kopš savu darbību uzsākusi Jaunpils Amatu māja. To gada laikā
apmeklējuši vairāk kā 1572 apmeklētāji
no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas,
Lielbritānijas, Krievijas, Spānijas Gruzijas,
Austrijas, Moldāvijas. Apmeklētājiem tiek
piedāvāts ceļojums aušanas pasaulē. Tas
ir stāsts par aušanu un tās vēsturi Latvijā,
steļļu veidiem, auduma tapšanas procesu,
iespēja interesentiem izmēģināt aušanas
burvību un piedalīties radošās darbnīcās.
Ekskursijas piedāvājam pieaugušajiem,
jauniešiem un bērniem, kā arī jaunlaulātajiem.
Rokdarbu sezonā noorganizētas18 nodarbības, kuras apmeklējuši mēnesī vidēji
vairāk kā 80 dalībnieki. Interesenti ir apguvuši iemaņas adīšanā, aušanā, izšūšanā,

Čaklās audējas: D. Riekstiņa, K.K. Krastiņa, D. Stūre, P. Andersone

vilnas velšanā, dekupāžā, sveču izgatavošanā, skalu grozu pīšanā, keramikā, floristikā,
rotu izgatavošanā.
Kā nākamo amatniecības nodarbi Amatu māja ir izveidojusi keramikas pulciņu,
kuru vada keramiķe Velga Melne. To apmeklē dažāda vecuma dalībnieki un ir izgatavoti daudz, skaisti darbi, kuri apskatāmi
Jaunpils muzeja izstāžu zālē visu aprīļa mēnesi. Pulciņš darbojas divas reizes mēnesī
un mīļi gaidīts ikviens, kuram ir interese
par keramiku. Nodarbību laiku variet atrast
pasākumu plānā Jaunpils Vēstīs, kā arī pasākumos draugiem.lv.
Esam uzsākuši veidot nākamo amatniecības pulciņu klūgu pīšanā. To apņēmusies vadīt pedagoģe, floriste Guna Misāne.
Pirmais darbs ar ko uzsāksim darbību būs
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klūgu vākšana un to apstrāde. Lai varētu
uzsākt darbošanos lūgums interesentiem
pieteikties.
Tuvojas vasara un skolēniem sāksies
brīvlaiks. Aušanas, keramikas un klūgu pīšanas pulciņi būtu vieta radošai izpausmei
un brīvā laika pavadīšanai.
Jaunpils Amatu mājas darba laiks:
P - brīvdiena
O - brīvdiena
T - 10:00 – 18:00
C - 10:00 – 18:00
P - 10:00 – 18:00
S - 10:00 – 18:00
S - 10:00 – 16:00
Velga Pavlovska, Jaunpils
Amatu mājas vadītāja
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BK «Jaunpils» noslēdz LBL 3 sezonu
Basketbola klubs «Jaunpils» izšķirošajā
Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijas spēlē Cēsīs
tomēr nespēja nosargāt Jaunpilī izcīnīto viena
punkta pārsvaru, un ar rezultātu 49:63 piekāpās «Dārznieks/Cēsu sporta skola» basketbolistiem. Lai arī mača pirmajā daļā uz laukuma
tika vērojama līdzīga cīņa, spēles trešajā trešdaļā mājinieki spēja izrauties vadībā, bet jaunpilnieki tā arī neatguvās. Lai arī laukumā uzvarēja Cēsu basketbolisti, tribīnēs bija vērojama
diametrāli pretēja aina, jo viesus atbalstīt bija
ieradušies apmēram 35 atraktīvi fani, kas zālē
radīja īpašu atmosfēru.
BK «Jaunpils» pirmajā ceturtdaļfināla spēlē
spēja atspēlēt desmit punktu pārsvaru un neticamā galotnē izraut uzvaru ar viena punkta
pārsvaru – 66:65. Izcīnītā uzvara lielu pārsvaru pirms atbildes mača Cēsīs nedeva, jo bija
skaidrs, ka sērijas uzvarētājs kļūs zināms izbraukuma mačā.
Spēle iesākās līdzīgi, mājiniekiem iniciatīvu
jau no pirmajām minūtēm uzņēmās līderi – Jānis Kliesmets un Ģirts Logins, kamēr «Jaunpils» komandā aktīvs bija Kaspars Balandīns.
Pirmajā puslaikā rezultāts auga ļoti līdzīgi un
komandas pārtraukumā devās pie rezultāta
31:28, Cēsu basketbolistu labā.
Trešā ceturtdaļas sākumā abas komandas
turpināja līdzīgi spēkoties, taču tad Cēsu basketbolistiem izdevās deviņu punktu izrāviens,
kas faktiski arī izšķīra spēles un visas sērijas uzvarētāju. «Jaunpils» rindās īsti neatradās līderi,
kas spētu regulāri gūt punktus, tāpat turpinājās iepriekšējās spēlēs novērotās problēmas ar
metienu realizāciju. Mača beigās jaunpilnieki
mēģināja spēli glābt, taču tas tika darīt pārāk
haotiski, tādēļ uzvaru ar rezultātu 63:49 izcīnīja mājinieki.
«Jau pirms spēles teicu, ka mēs savu minimālo programmu sājā sezonā esam izdarījuši,
nepieciešams spert nākamo soli. Diemžēl tas
neizdevās, nespējām regulāri gūt punktus, bet
Cēsīm ir pāris spēlētāji, kas to izdarīja, kas arī
izšķīra mača un sērija uzvarētāju. Gribētu pateikties visiem mūsu spēlētājiem par ieguldīto
darbu visas sezonas laikā, mēs noteikti turpināsim progresēt kā komanda arī turpmāk,» tā
pēc spēles BK «Jaunpils» komandas galvenais
treneris Artūrs Zaremba.
BK «Jaunpils» komandas labā punktus
guva: Balandīns 23, Dābols 7, Pommers 6,
Jēkabsons 3, Ķīvītis 3, Ķiņķeris 3, Rungevics
2, Edgars Kokins 2, Mucenieks, Fridrihsons,
Zeikmanis, Jaksis.
BK «Jaunpils» izsaka lielu pateicību visiem,
kas mums šogad ir palīdzējuši – atbalstītājiem,
draugiem, radiem, draudzenēm, faniem un nelabvēļiem. Īpašs paldies tiem, kas veltīja savu
laiku un devās uz Cēsīm un mūs atbalstīt.
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