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2. martā notiks 3. Jaunpils iedzīvotāju saiets. Visi laipni gaidīti!
Cienījamie Jaunpils novada
iedzīvotāji!
Aicinu Jūs visus izmantot iespēju un 2. martā apmeklēt trešo Jaunpils
iedzīvotāju saietu. Tā ir iespēja reizi četros gados visiem sanākt kopā, izvērtēt paveikto, pārdomāt nākotnes iespējas un dienu pavadīt raugoties
vienā virzienā – darīt mūsu Jaunpili labāku.
Jau ir pierādījies, ka to cilvēku redzes loks ir paplašinājies, kuri paši ar
sapratni ir piedalījušies sabiedriskos procesos, viņi kļuvuši laimīgāki un
citiem palīdzējuši kļūt laimīgākiem.
2. martā, kā jau tas dzīvē ierasts, katram ir dotas divas iespējas. Var
palikt mājās savā mīļajā dīvānā un steidzamos darbos vai var nākt uz
forumu. Abos gadījumos dzīve rit uz priekšu. Tomēr forumā pavadītais
laiks sniegs gandarījumu un pozitīvas emocijas, idejas vairs nebūs tikai
prātā, bet jau izsvērtas, piefiksētas uz papīra un ceļā, lai realizētos. Būs
ļoti žēl, ka tās labās domas vai rūgtums par kādu nepiepildītu vēlmi, kuras mājo mājās palicēja prātā, tur arī paliks.
Lūdzu Jūs reizi četros gados ziedot vienu dienu sava novada attīstībai un SAVAS dzīves kvalitātes uzlabošanai, sadarbojoties iedzīvotājiem savā starpā, ar domes pārstāvjiem, NVO pārstāvjiem, uzņēmējiem.
Sadarbosimies! Sadarbībā ir spēks!
Es būšu! Vai Tu būsi?
Ar cieņu,
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere

Jaunpils iedzīvotāju saieta 2013
Dienas norise
930–1000 –
1000–1030 –
1030–1130 –
1130–1230 –
1230–1300 –
1300–1330 –
1330–1430 –
1430–1515 –
1515–1530 –
1530–1630 –
1630–1700 –
1700 –

dalībnieku reģistrācija, rīta kafija
atklāšana
darbs grupās (klasēs), problēmjautājumu
izvirzīšana
grupu darba rezultātu prezentācija zālē
pusdienas
iepazīstināšana ar problēmtēmām
darbs grupās – rod risinājumu
problēmām
grupu darba rezultātu prezentācija zālē
balsošana par risināmiem projektiem
darbs grupās – izstrādā projektu
uzmetumus
grupu darba rezultātu prezentācija zālē
noslēgums

 mājas vīnu degustācija
 loterija

Artūrs Mokanu

Uz forumu vajadzētu iet cilvēkiem, kam ir kādas idejas par Jaunpils attīstību. Kā arī cilvēkiem, kas
ir gatavi piedalīties mūsu novada
pilnveidošanā. Ieteiktu, jo esmu reāli pārliecinājies, ka labas idejas var
tikt realizētas un pašvaldība ļoti nāk
pretī.
Es plānoju ierasties.

Biruta un Kārlis Šteini

Uz forumu ir jāiet, jo tā ir iespēja izteikt savas vēlmes un idejas. Tas
ir darbs sava novada labā. Iespēja ko
mainīt vai ieviest, tikt uzklausītam. Iedzīvotāju saiets ir patīkama papildus
aktivitāte ikdienas darbiem.
Mēs bijām iepriekšējā forumā un
arī šajā būsim.

1. Pašvaldības, uzņēmēju un iedzīvotāju sadarbība
2. Aktīva brīvā laika pavadīšana, kultūra, sports
3. Tūrisms, novada tēls, vietējais produkts
4. Izglītošanās iespējas visu vecumu iedzīvotājiem
5. Vide (labiekārtojums un mājoklis)
6. Droša vide iedzīvotājiem
(policija, ugunsdzēsība, iedzīvotāju līdzdalība kārtības uzturēšanā)
7. Iespējas jauniešiem – līdzdarboties, sadarboties, tikt uzklausītiem.
8. Mazo ciemu attīstība.

Nepaej garām, izlasi!
Nāc, domā, dari!
Kas notiek Jaunpilī?

Jaunpils iedzīvotāju
saiets

Novadnieki iesaka
Tuvojoties forumam, aptaujājām
Jaunpils novada iedzīvotājus, lai uzzinātu viņu viedokli par iedzīvotāju
saietu nepieciešamību un nozīmību.
Taujājām, vai iesaka citiem nākt un
vai paši šogad atsauksies aicinājumam?

Tēmas, par kurām
forumā runāsim…

Kad notiek?
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Nadežda Mokanu

Forums ir ļoti labs veids kā iekustināt cilvēkus darboties. Diemžēl
daudzi ir pasīvi, sēž mājās, paši neko
nedara, bet gaida kādas pārmaiņas vai
uzlabojumus. Nekas jau tāpat nenotiek, ir jāiet un jāpiedalās.
No savas pieredzes vadoties, varu
teikt, ka ir grūti saņemties aiziet, bet,
kad esi tur, tad ir prieks, ka esi aizgājis
un šī diena ļoti patīk. Kopā rodas ļoti
daudz labas idejas!
Esmu piedalījusies iepriekšējos forumos un domāju, ka šoreiz arī būšu.

Silvija Lāce

Forumā iedzīvotāji sanāk kopā,
izsaka savas domas, ko vēlētos uzlabot, redzēt citādāku. Pasākuma gaitā,
strādājot darba grupās, izkristalizējas
idejas, kuras pēc tam tiek realizētas.
Iesaku 2. martā nākt uz forumu, jo tas
ir novada un paša labā.
Pati arī būšu. Šogad man ir vēl kāds
pienākums – pēc aktīvā darba un projektu ideju meklēšanas, foruma dalībniekiem piedāvāšu savu mājas vīnu
degustāciju.

Kur notiek?

Jaunpils vidussk olā
Cikos notiek?
00

N o plk st . 1 0 -1 7 00
Kas ir Iedzīvotāju saiets?

(reģistrēšanās no plkst. 930)

Tā ir iedzīvotāju apspriede par dažādām ikdienā aktuālām tēmām. Saieta
mērķis ir pulcēt Jaunpils novada iedzīvotājus, lai, strādājot darba grupās,
aktivizētu viņus konkrētiem darbiem savas dzīves vides uzlabošanai.
Noskaidrot novada attīstībai svarīgākos virzienus un mudināt iedzīvotājus uz
savstarpēju sadarbību mērķu sasniegšanai. Jo aktīvāki būsim mēs paši, jo
vairāk saietā paustās idejas īstenosies dzīvē!
Jaunpils novads ir vieta, kur tu dzīvo, strādā, atpūties. Šeit tu mācies,
uzņem viesus un pēcpusdienā ar draugiem spēlē futbolu. Tev taču rūp, lai
novads būtu sakārtota, droša un draudzīga ikvienam! Piedalies, nosaki
prioritātes un palīdzi spert pirmos soļus ideju realizēšanā.
Vecāki, droši ņemiet bērnus līdz, tos pieskatīs PII ”Zemenīte” jaukās
audzinātājas.

Mēs būsim, un Tu?
Saieta materiāli un finansiāli atbalsta: Jaunpils novada dome, biedrība „Jaunpils RAC „Rats””,
Jaunpils novada nevalstiskās organizācijas, vietējie iedzīvotāji un uzņēmēji.

Tālruņi informācijai 63180960; 63180993

FORUMS
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Vai Jaunpils būs gatava, vai iedzīvotāju forumu rezultāti dod gandarījumu?
Pārdomas par pārmaiņām novadā pēc iepriekšējiem Jaunpils iedzīvotāju forumiem
Šobrīd, īsu brīdi pirms kārtējā Jaunpils iedzīvotāju foruma, protams, ir zināmas pārdomas – vai šie pasākumi bijuši tikai tāda jauka parunāšana, vai arī skatāmi un baudāmi kādi rezultāti. Atļaušos
apgalvot – rezultāti ir, jo stipri lielāka kļuvusi iedzīvotāju aktivitāte un atbildība par notiekošo sev apkārt, ko pierāda daudzu jaunu
biedrību izveidošanās un aktīva iesaistīšanās vietējo mazo projektu
konkursos, Eiropas un vietējo fondu projektu konkursos, lai sakārtotu savu dzīves vidi un radītu labākus apstākļus dažādu brīvā laika
aktivitāšu veikšanai.
Pašvaldībai forumos gūtā informācija ir bijusi ļoti vērtīga, jo izvēloties un īstenojot dažādus projektus, ir bijis vieglāk zinot – to
vēlas iedzīvotāji.
Piemēri pārdomu ilustrācijai – 2008. gada forumā izteiktā kritika par noteiktām tēmām un procesiem un pašreizējā situācija:
ªª Jaunpils parka un estrādes nesakoptība – 2009. gadā rekonstruēta Jaunpils estrāde, sākta atjaunot taciņa uz Mīlestības akmeni,
sadarbībā ar LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātes
studentiem un pasniedzēju Māru Urtāni izstrādāts diplomprojekts
”Jaunpils parka revitalizācija”.
ªª Tehniskās bāzes trūkums Jaunpils vidusskolas ķīmijas, bioloģijas kabinetos – 2010.–2011. gadā īstenojot ES projektu izveidoti
un moderni aprīkoti bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas (1)
kabineti.
ªª Trūkst bērnudārzs – kopš 2009. gada rudens darbojas 2.–4. gadīgā pirmsskolas izglītības grupa „Zemenīte”, vadītājas aktīvi sadarbojoties ar vecākiem un piesaistot projektu līdzekļus izveidojušas gan
interesantu un daudzveidīgu rotaļu laukumu, gan izziņas taku.

pūtas vieta ar galdu un soliem. Jāāāā, šādu uzņēmīgu iedzīvotāju
paveikto gan būtu jāsargā visiem tās izmantotājiem, bet…
ªª 2008. gadā paši iedzīvotāji sāka Viesatu „Birzītes” atjaunošanas darbus, bet 2011. gadā pašvaldība arī iesaistījās šīs vietas sakārtošanā un nu Viesatās ir vieta, kur sportot un atpūsties.

ªª Trūkst pieredzes apmaiņas braucieni, īpaši izglītībā – Jaunpils
vidusskolā iesaistās Comenius programmā, kuras ietvaros skolotāji
un skolēni piedalās pieredzes apmaiņas pasākumos dažādās valstīs.
* Pašvaldība programmas ”Eiropa pilsoņiem” ietvaros organizēja
pieredzes apmaiņas braucienu uz Perano pašvaldību Itālijā.
* Biedrība „Rats” katru gadu organizē vienu pieredzes apmaiņas
braucienu novada biedrību vadītājiem un aktīvistiem.

ªª Trūkst dienas centrs senioriem – 2008. gadā Jaunpils ciema
seniori ar saviem un projekta ”Smaids” līdzekļiem izremontēja vienu mazu telpu „Jaunkalnos”, šobrīd jau ir citas plašākas telpas, izvērsta aktīva darbība gan vietējās vides sakārtošanā, gan savas veselības
uzturēšanai. Turklāt izrādījās, ka ļoti labi paaudzes var sadarboties
vienā centrā – „Levestes spico” telpas šobrīd izmanto gan seniori,
gan jaunieši.
ªª 2012. gadā izveidoti 3 jauni bērnu rotaļu laukumi – pie skolas, Jaunpils centrā un Saulē.

ªª 2008. gadā jaunieši nolēma, ka jāorganizē tieši Jaunpils jauniešu forums, kuru arī noorganizēja 2010. gadā un aktīvo jauniešu
iniciatīvas rezultātā tika īstenota virkne labu darbu – izveidots ielu
vingrošanas laukums, izremontēta Jaunpils centra tualete, uzsākta
aktīvāka sadarbība savā starpā.

ªª Nav sakārtotas peldvietas – Viesatu „Birzītē” kopš 2012. gada
laba peldvieta izveidota, Jaunpilī vēl jārisina šis jautājums.
ªª Slikti ceļi – valsts nozīmes ceļus ar ierobežotajiem pašvaldības līdzekļiem nesaremontēsim un neuzturēsim, bet pašvaldības
ceļi gan tiek regulāri uzturēti un iespēju robežās uzlaboti, t.i. ar ES
finansu atbalstu 2009.–2011. gadam noasfaltēts ceļš uz Struteles
ciemu, ielas Jaunpilī – Putnu, Mednieku, Kalna, Mesteru.

ªª Trūkst atpūtas vietas mazajos centros – 2008. gadā KNHM
projekta ietvaros pie Nīlas (Rūšu strauta) Levestē tika izveidota at-

ªª Iedzīvotāju aktivitātes veicināšana, organizējot talkas un Ģimeņu dienas – kopš 2008. gada iesaistāmies Lielajās talkās, katru
gadu maija otrajā nedēļā Kartavkalnos tiek atzīmēta Ģimeņu diena
ar aktīvu iesaistīšanu sportiskās nodarbēs.

Šo sarakstu ar labajiem piemēriem vēl varētu turpināt stipri garu.
Protams, ir vēl virkne neatrisinātu jautājumu, gan tādi, kurus esam
apzinājuši un rindas kārtībā (pašvaldības attīstības programma)
īstenosim, gan, noteikti, tādi, par kuriem vēl neesat teikuši, tādēļ
gaidām Jūs 3. Jaunpils iedzīvotāju forumā jeb Jaunpils iedzīvotāju
saietā 2. martā Jaunpils vidusskolā.
Vija Zīverte,
Jaunpils novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

