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Jaunpils novads turpina attīstīties
Jaunpils vidusskolā tiek ieguldīti 460036,93 EUR

 Jaunpils vidusskola kļuvusi siltāka un ieguvusi jaunu ārējo izskatu ar KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA FINANSIĀLU
ATBALSTU
Jūnija beigās veiksmīgi noslēdzies pro
jekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpils vidusskolas ēkā” Nr. KPFI-15.2/225
16. jūnijā tika parakstīts pieņemšanas-nodoša
nas akts. Darbi, kurus veica „Siltums Jums” paveikti labi, atbilstošā kvalitātē.
Ņemot vērā energoaudita ietvaros konstatētās problēmas, kā arī, lai samazinātu CO2 emi
sijas, siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu un panāktu maksimālu izmaksu efektivitā
ti, šī projekta ietvaros tika paveikta: Jaunpils vidusskolas ēkas māla ķieģeļu sienas siltināšana,
cokola un pamatu siltināšana, grīdas siltināšana, augšstāva pārseguma siltinājuma sakārtoša
na un ēkas fasādes atjaunošana.
Ēkā plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 76.9 kWh/m2. Projektā plānotais CO2
emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs ir 0.6 kgCO2/Ls. Plānots sasniegt 61% enerģijas
ietaupījumu.
Kopējās attiecināmās EUR 125 925,51 (LVL 88 500,95) t.sk. KPFI fonda finansētas EUR
65 859,04 (LVL 46 286.00).
Jaunpils novada Domes finansējums EUR 60066.46 (LVL 42 214.95).
 Arī skolas iekštelpas piedzīvo vērienīgus remontdarbus
Jaunpils vidusskolā remontdarbi notiek arī iekštelpās. Remontdarbi tiek veikti ar Jaunpils
novada Domes finansējumu. Celtniecības iekšdarbos tiks ieguldīti 189017,88 EUR. Darbus
veic firma „Siltums Jums”. Tiek veikti vispārēji celtniecības darbi cokolstāvā (pagrabstāvā),
pirmajā un otrajā stāvā, iekšējās ūdens apgādes sistēmās, kanalizācijas sistēmās, tiek veikti
elektromontāžas darbi, nomainīts skolas garderobes aprīkojums, ierīkotas žalūzijas skolas
logiem u.c.
 Jaunpils vidusskola tika aprīkota ar jaunu un modernu datortehniku – 35261,36 EUR
vērtībā. Datortehnikas piegādes un uzstādīšanas darbus veica SIA „Kalnsili”.
 Skola tiek aprīkota arī ar jaunām mēbelēm. Mēbeļu iegādei un uzstādīšanai kopumā
ir iztērēti – 34567,25 EUR. Mēbeles izgatavo, piegādā un uzstāda firma „Vitrum iekārta”.
Jaunpils pašvaldības prioritāte Nr. 1. allaž ir bijusi izglītība. Šogad īpaši daudz finansu
resursu un darba ir ieguldīts skolas attīstībā. Bērni un jaunieši ir mūsu nākotne un laba sko
la viens no veiksmīgas novada attīstības stūrakmeņiem. Skolā ir jābūt drošai, patīkamai un
komfortablai videi.
Vēlam Jaunpils vidusskolas skolēniem raibu un piedzīvojumiem bagātu vasaras brīvlaiku
un skolotājiem jauku, saules piepildītu atvaļinājumu. Lai izdodas atpūsties, pilnvērtīgi veltīt
laiku sev un saviem mīļajiem, lai jaunajā 2014./2015. m. g. sākumā atkal tiktos ar skolēniem.
Ceram, ka izremontētajā skolā mācībās veiksies vēl labāk un izcilnieku sarakstam klāt varē
sim pievienot vēl daudz vārdu!

Lepojamies!
Jaunpils vidusskolas 12. klases absolvents
Jānis Eglītis kopā ar Latvijas valsts prezidentu
Andri Bērziņu dosies uz Franciju
Jānis Eglītis ieguva 1. vietu atklātajās (starptautiskās) militārās daudzcīņas sacensībās
jaunsargiem valstī, (instruktors Emīls Latišs) pierādīja, ka ir pats ātrākais, veiklākais
un spēcīgākais jaunsargs ne tikai Jaunpilī, bet visā valstī. Un mums – atliek tikai lepo
ties un novēlēt Jānim turpmāku veiksmi mācībās un karjerā.
Jānis un vēl trīs jaunsargi no Latvijas kopā ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu no š. g.
4.–14. jūlijam viesosies Francijā. Vizītes laikā jaunieši tiksies ar Francijas prezidentu
Fransuā Olandu un citiem jaunsargiem, lai piedalītos lielajā parādē.
Informāciju sagatavoja:
Baiba Rasa, Jaunpils novada Domes Sabiedrisko attiecību vadītāja

Novada sēde

26. jūnija Domes sēdē pieņemtie lēmumi
 Deputāti konceptuāli atbalstīja ar
2014. gada 1. septembri mācību gada periodā
pagarināt piecgadīgo un sešgadīgo audzēkņu
grupu darba laiku. Par nepieciešamo finansē
jumu, kas saistīts ar darba laika pagarināšanu,
lems septembra Finanšu komitejas sēdē.

mērā projekta „Jaunpils novada dabas vērtību
apzināšana un iekļaušana attīstības plānošanā”,
kurš tiks iesniegts Latvijas vides aizsardzības
fonda apakšprogrammā „Atbildīgs dzīvesveids
aktivitātē „Vietējo dabas vērtību apzināšanas
pasākumi”.

 Dome nolēma piedalīties AS „Lauku Avī
ze” projektā – grāmatas „Latvijas novadu dār
gumi" veidošanā. Nepieciešamo finansējumu
(EUR 150,00) apmaksās no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.

 Precizēja zemes platības Jaunpils novada
pašvaldībai piekrītošās zemes vienībās un notei
ca statusu „pašvaldībai piekritīga zeme.”

 Lai sekmētu tautas sporta attīstību Jaunpils
novadā, rastu iespējas katram iedzīvotājam no
darboties ar fiziskām aktivitātēm un veicinātu
izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību
ikdienas dzīvē, Dome nolēma iestāties biedrī
bā „Latvijas Tautas sporta asociācija” (LTSA).
Biedra naudu finansēs no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
 Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 6
„Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra Sais
tošajos noteikumos Nr. 11 „Par braukšanas izde
vumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēk
ņiem” galīgo redakciju.

 Veiksmīgi noslēdzies arī ELFLA līdzfinansēts projekts „Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Jaunpils novada pašvaldībai piederošās un valdījumā esošas zemēs”, proj.
līg. Nr. 13-08-L12500-000154.
Projekts īstenots ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākuma:
„Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgo
šanu atbalstu.
Projekta ietvaros tika veikta apauguma novākšana, novadgrāvju pārtīrīšana, drenu kolek
toru izbūve, drenu aku izbūve, drenu zaru izbūve, drenu izteku izbūve un caurtekas izbūve
objektos: „Ābeļdārzs”, Jaunpils vidusskola (Dzīles), „Dzīles”, „Centra ābeļdārzs”, Dārza māja.
Kopējās izmaksas EUR 98 594 (LVL69 292,57)
t.sk. kopējās attiecināmās EUR 68 640,76 (LVL 48 241,00)
t.sk. ES fonda finansētas EUR 51 480,57 (LVL 36 180,75)
 Nobruģēts gājēju celiņš centrā
Arī Jaunpils centrs tapis sakoptāks un līdz šim bedrainais un nelīdzenais gājēju celiņš pos
mā no Līvmaņu parka līdz centra Tūrisma informācijas dēlim (aptuveni 110 m) ir nobruģēts.
Bruģēšanas darbi – 9582,66 EUR apjomā tika finansēti no Jaunpils novada Domes Speciālā
budžeta ceļu fonda naudas. Darbus veica SIA „Levestes dārzs”.
Informāciju sagatavoja Baiba Rasa,
Jaunpils novada Domes Sabiedrisko attiecību speciāliste un
Pēteris Baranovskis,
Jaunpils pašvaldības izpilddirektors

 Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 10
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība maznodrošinātām perso
nām Jaunpils novadā” projektu. Saistošos notei
kumus nosūtīs VARAM. Noteikumi stāsies spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Jaunpils Vēstis.”
Piešķīra Domes priekšsēdētājai Ligitai Gin
terei ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no
2014. gada 7. jūlija līdz 2014. gada 1. augustam
un papildatvaļinājumu 10 darba dienas no
2014. gada 22. oktobra līdz 2014. gada 4. no
vembrim.
 Apstiprināja Jaunpils novada Domes
2013. gada publisko pārskatu. Publiskais pār
skats būs pieejams Jaunpils novada Domes
mājas lapā www.jaunpils.lv un Vides aizsardzī
bas un reģionālās attīstības ministrijas mājas
lapā www.varam.gov.lv elektroniskā veidā.
 Nolēma nodrošināt biedrībai RAC „Rats”
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 200,00 ap

 Apstiprināja nekustamā īpašuma „Dainas”,
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, zemes vienības
sadales projektu.
 Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Bebrīši”, Jaunpils pa
gastā, Jaunpils novadā.
 Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Maz
auziņas”, zemes gabalu 4,1 ha platībā. Atdalīta
jam zemes gabalam piešķīra nosaukumu „Buki”.
 Precizēja zemes platību Jaunpils novada
pašvaldībai piekrītošā zemes gabalā „Skujumui
ža”.
 Mainīja nekustamā īpašuma „Sadzīves
atkritumu izgāztuve „Sviļi”” zemes vienības,
platība 1,085 ha, zemes lietošanas mērķi no
atkritumu apsaimniekošanas teritoriju ap
būve uz sportam un atpūtai aprīkotas dabas
teritorijas.
 Vienai persona dzēsa zemes nomas maksu
par 2014. gadu un nekustamā īpašuma nodokli
par 2014. gada 2. pusgadu.
 Apstiprināja Saistošo noteikumu Nr. 8 „Par
kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša per
sona atzīstama par maznodrošinātu” galīgo re
dakciju.
 Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 11
„Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra „Sais
tošajos noteikumus Nr. 1 „Par Jaunpils novada
pašvaldības budžetu 2014. gadam”.
Ar Domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem
izvērstā veidā var iepazīties Jaunpils novada
mājas lapā www.jaunpils.lv
Kancelejas vadītāja
I. Lapsa
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 8

„Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no
laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzī
vojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami
ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
2. Ģimenes (personas) ienākumus un materiālā stāvokļa atbilstību šajos saistošajos noteikumos noteik
tajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam pieņem Jaunpils novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).
3. Personas ienākumu, materiālā stāvokļa un maznodrošinātas personas statuss tiek noteikts atbilstoši spē
kā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trū
cīgu un Jaunpils novada Domes saistošajiem noteikumiem par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību
un pašvaldības pabalstiem.
II. IENĀKUMU UN MATERIĀLĀ STĀVOKĻA LĪMENIS, KURU NEPĀRSNIEDZOT ĢIMENE (PERSO
NA) ATZĪSTAMA PAR MAZNODROŠINĀTU
4. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas apmēra, un ja:
4.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot Jaunpils novada Domes sais
tošajos noteikumos par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem minētos iz
ņēmumus;
4.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
4.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai
tā neatrodas ieslodzījumā;
4.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, izņemot
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta otrajā pantā minētos gadījumus.
III. LĒMUMA PAR MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANU PIE
ŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5. Lēmumu par maznodrošinātas (ģimenes) personas statusa noteikšanu Dienests pieņem ne vēlāk kā mē
neša laikā no dienas, kad saņemts palīdzības pieprasītāja iesniegums, šo saistošo noteikumu 2.1. punktā minē
tie dokumenti, aizpildīta un parakstīta deklarācija.
6. Dienesta izziņa par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam ir spēkā
no tā mēneša, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam.
7. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts uz deklarācijas spēkā esamības periodu, kas no
teikts Ministru kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.
IV. DIENESTA LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
8. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, Dienests divu
nedēļu laikā rakstveidā informē palīdzības pieprasītāju par atteikumu un tā pamatojumu, kā arī par lēmuma
apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
9. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt palīdzī
bas pieprasītājs var apstrīdēt Jaunpils novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.
V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā diena pēc to publicēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI NR. 8

„Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi Nr. 8 „Par kārtību, kādā
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu” nepieciešami, lai noteiktu vienotus
kritērijus maznodrošinātas personas statusa piešķiršanā
Jaunpils novadā, kā arī paplašinātu iespējas saņemt sociālos
pakalpojumus un pabalstus šo noteikumu subjektiem.

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu un
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”
33. panta otro daļu.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – noteikt maz
2. Īss projekta satura izklāsts
nodrošinātas ģimenes (personas) jēdzienu un statusu, lai
sniegtu iespēju novada iedzīvotājiem saņemt attiecīgus
sociālos pabalstus un pakalpojumus.
Saistošie noteikumi ietver sevī maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšanas kritērijus un kārtību.
3. Informācija par plānoto
Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla ietekme uz
projekta ietekmi uz pašvaldības
pašvaldības budžetu.
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmēj
darbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par admini
stratīvajām procedūrām

Neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Saistošo noteikumu piemērošanai privātpersona var
griezties Jaunpils novada pašvaldības sociālajā dienestā.

Grozījumu izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības
pārstāvji.
6. Informācija par konsultā
Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu
cijām ar privātpersonām
aktīva pielietošana Jaunpils novada iedzīvotāju labā.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi
vai iebildumi – nav.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 6

„Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra
Saistošajos noteikumos
Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu kompensācijām
izglītības iestāžu audzēkņiem”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un 04.08.2009. MK noteikumi Nr. 872
„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos” 12. punktu
Izdarīt Jaunpils novada 2012. gada 24. oktobra Saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu
kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem” šādus grozījumus:
Noteikumu 1.2. punktu izteikt jaunā redakcijā:
bērniem, kuri pamatizglītību vai vidējo izglītību iegūst Jaunpils vidusskolā un interešu izglītību (mūzikas,
mākslas, sporta u.c ) apgūst ārpus Jaunpils novada administratīvās teritorijas izglītības iestāžu reģistrā reģis
trētās izglītības iestādēs vai pie personas, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir saņēmusi licenci interešu
izglītības programmas īstenošanai.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 6

„Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra Saistošajos noteikumos
Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Grozījumi ir nepieciešami, lai precizētu personu loku, kuras ir tiesīgas
saņemt transporta kompensāciju.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Tiek noteikts, ka transporta kompensācijas par braukšanas izdevu
miem vispārējās 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 iz
glītības iestādēs vai pie personas, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir
saņēmusi licenci interešu izglītības programmas īstenošanai.”

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmēj
darbības vidi pašvaldības
teritorijā

Neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par admini
stratīvajām procedūrām

Neietekmē.

Grozījumu izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji.
6. Informācija par konsultā
Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva pielieto
cijām ar privātpersonām
šana Jaunpils novada iedzīvotāju labā.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi – nav.

Atvaļinājumu laiks: jūlijs–augusts
Sakarā ar Domes un Domes iestāžu darbinieku atvaļinājumiem, daļa
darbinieki jūlijā un augustā nebūs sastopami Domē.
Jūlijā nenotiek arī Domes sēdes. Līdz 10. jūnijam iesniegtie doku
menti, par kuriem nepieciešams lēmums, tiks izskatīti jūnija Domes
sēdē. Par vēlāk iesniegtajiem dokumentiem, lēmumi tiks pieņemti
augusta Domes sēdē.
Iedzīvotājus lūdzam sev interesējošos jautājumus nokārtot savlaicīgi.

Paldies par sapratni!

Iedzīvotāju ievērībai –
par atkritumiem būs jāmaksā vairāk
„Eco Baltia Vide” informē par grozījumiem atkritumu apsaimniekošanas maksā
SIA „Eco Baltia Vide” pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Jaunpils novada
Domi un Personu apvienību, ko veido SIA „Jūrmalas ATU” un SIA „ECO BALTIA
VIDE” sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Jaunpils administratī
vajā teritorijā.
Saskaņā ar šo līgumu, SIA „Eco Baltia Vide” ir tiesības iesniegt grozījumus par
atkritumu apsaimniekošanas maksu gadījumā, ja mainās sabiedrisko pakalpoju
mu regulatora noteiktais tarifs atkritumu ievešanai poligonā.
2014. gada 26. jūnijā SIA „Eco Baltia Vide” ir saņēmusi SIA „AAS „Piejūra”” pa
ziņojumu, ka ar 2014. gada 21. jūliju tiek par 10,10 palielināts sadzīves atkritumu
deponēšanas tarifs un tas būs EUR 40,44 bez PVN par vienu tonnu.
Līdz ar to, sākot ar 21. jūliju maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
būs EUR 5,56+1,60=7,16+PVN par vienu kubikmetru
Jaunās cenas aprēķins:
1 m3 sadzīves atkritumu svars atbilstoši iepirkuma nolikumam – 157,98 kg jeb
0,15798 tonnas
1 t sadzīves atkritumu deponēšanas izmaksas pieaugums – EUR 10,10 bez PVN.
1 m3 atkritumu deponēšanas izmaksas pieaugums – 0,15798×10,10+EUR 1,60
bez PVN
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Jūnijs – izlaidumu laiks Jaunpils vidusskolā

Tev ir simtiem iespēju šodien
nezināmās virsotnēs kāpt,
dzīves ziedošās galotnēs,
kuras liek pēc zvaigžņotām
debesīm slāpt.
Tev ir simtiem iespēju šodien
mainot pasauli, avotam būt,
savu gaitu kurš neraksta smiltīs,
bet prot gaismas dzintaru gūt.
Tev ir simtiem iespēju šodien
savas nākotnes durvis vērt,
var aiz kurām lāsi pa lāsei
savu laimi un likteni svērt.

14. jūnija pēcpusdienā, gaisā virmojot liego
peoniju, liliju un rožu smaržai, Jaunpils pilī
pulcējās 9. un 12. klašu absolventu radi, drau
gi un paziņas. Svinīgajā brīdī ar absolventiem
bija Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja
Ligita Gintere, skolas direktors Jānis Liepiņš
un skolotāji.
Ar skumjām un reizē arī ar prieku 9. kla
ses audzinātājs Artūrs Zaremba sveica savus
jaukos audzēkņus ar devītās klases absolvē
šanu. Kā minēja skolotājs, šī devītā klase ir
bijusi patstāvīga jau no pirmajām skolas gai
tām. Un patstāvība mērķtiecīgi ieaudzināta
visā skolas laikā. Un, redzams, ka šie devītie
paši visu var!
Domāt, darīt, plānot, organizēt ...un visu ar
prieku, pašu spēkiem un ar pašu iniciatīvu.
Audzinātājs ir gandarīts par skolēnu veiksmēm
un sasniegumiem gan mācībās, gan ārpus kla
ses dzīvē.

9. klase

Arī 12. klases absolventi šogad ir īpaši.
Īpaši gan audzinātājai Inetai Miķelsonei,
gan viens otram. Draudzīgi, vienoti un po
zitīvi, stāvot uz durvju sliekšņa lielās dzīves
iespēju priekšā un pēdējo reizi kopā ar kla
sesbiedriem dziedot dziesmu savai skolai
un skolotājiem. Neizsakāmi jauks un reizē
liegu skumju caurvīts mirklis, kad saprot
ikviens – Jaunpils vidusskola ir īpaša. Īpaša,
jo skolēni ir talantīgi, patstāvīgi un laimī
gi, īpaša, jo skolotāji ir smaidīgi, pozitīvi un
mīl savus skolēnus. Šo mīlestību un pieķer
šanos reizēm ir grūtāk pamanīt ikdienā, kad
savu nevaldāmi straujo gaitu rit mācīšanas
un mācīšanās procesi, kad jācīnās ar slinku
mu, nevarīgumu un šādām tādām blēņām...
bet to vislabāk var redzēt un sajust izlaidu
mā... kad audzinātāju acīs dzirkstī mīlestī
bas liesmiņas un kaklā kāpj kamols... ir tik
daudz ko teikt, bet ir grūti runāt...

Dārgie absolventi, vēlam
noticēt saviem spēkiem,
savām zināšanām, kuras
rūpīgi esat krājuši skolas ga
dos. Jums ir simtiem iespēju
nezināmās virsotnēs kāpt.
Atcerieties, ka izglītotam
cilvēkam, kurš zina kurp
dodas – pasaule pati paver
ceļu. Atrodiet īsto ceļu savā
dzīvē, un ziniet – ne vienmēr
tas būs gluds, reizēm arī ne
līdzens, un tomēr, tas būs jūsu īstais. Lai
kurp jūs arī dotos savās tālākajās studiju
un darba gaitās, mēs vēlam, lai jūsu ceļš
allaž atved uz mājām – uz Jaunpils novadu.
Baiba Rasa,
Jaunpils novada Domes
Sabiedrisko attiecību vadītāja

12. klase

Vairāk nekā 3 000 jauniešu var bez maksas iegūt profesiju
Sākusies uzņemšana profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā, kuras
piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem bez maksas apgūt kādu no
90 profesijām. Mācības ilgs vienu vai pusotru gadu, pieejama arī stipendija
līdz 115 EUR mēnesī.
Prasības jaunietim:
 vecums – 17–29 gadi (ieskaitot);
 pabeigta 9. vai 12. klase;
 gadu pirms uzņemšanas nav saņēmis stipendiju citā ESF projektā;
 ar vai bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas.
Mācību programmām var pieteikties arī tie jaunieši, kas ir reģistrējušies No
darbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji.
Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību programmas?
– Var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.
– Iespēja iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz
konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams darba tirgū, piemēram, au
tovadītāja apliecību.
– Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas
prakses vietu, izdevumi par naktsmītni (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā ap
drošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās
profesijas specifika.
Profesionālās izglītības iestādes, kas iesaistījušās Eiropas Sociālā fonda (ESF)
projektā, 32 Latvijas pilsētās līdz 1. septembrim gatavas uzņemt vairāk nekā
3 300 audzēkņu. Programmu un profesiju klāsts ir ievērojams. Jaunieši varēs
apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu stila speciālista, apdares darbu strād
nieka, vizuālās reklāmas noformētāja, kuģa pavāra, zobārsta asistenta, ēku sil
tinātāja, interjera dizaina speciālista, datorsistēmu tehniķa un citas profesijas.
Vairāk par profesijām, uzņemšanas laikiem un nosacījumiem: www.niid.lv
Papildu informācija par projektu pieejama: www.viaa.gov.lv sadaļā „VIAA
īstenotie projekti”.
Tas ir ieguldījums Tavā nākotnē, ko finansē Eiropas Sociālā fonda darbī
bas programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 7.2.1.
2. kārtas projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana
garantijas jauniešiem ietvaros”.

Rīga

Pierīga
 Ogres tehnikums
 Mālpils Profesionālā vidusskola
 VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola”
 Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledža

 Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
 Rīgas Valsts tehnikums
 VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
 RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža
 Rīgas 1. medicīnas koledža
 Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola
 Rīgas Amatniecības vidusskola
 Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola
 Rīgas 3. arodskola

Kurzeme

Vidzeme
 Valmieras Profesionālā vidusskola
 Smiltenes tehnikums
 Rankas Profesionālā vidusskola
 Priekuļu tehnikums
 Limbažu Profesionālā vidusskola
 Jaungulbenes Profesionālā vidusskola
 Ērgļu Profesionālā vidusskola
 Cēsu Profesionālā vidusskola
 Barkavas Profesionālā vidusskola
 Alsviķu arodskola

 Ventspils Tehnikums
 Saldus Profesionālā vidusskola
 Liepājas Valsts tehnikums
 Laidzes Profesionālā vidusskola
 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
 Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums

Zemgale
 Zaļenieku Komerciālā un amatniecības vidusskola
 Saulaines Profesionālā vidusskola
 Jelgavas tehnikums
 Jelgavas Amatu vidusskola
 Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
 Aizkraukles Profesionālā vidusskola
 Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola
 Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Latgale
 Viduslatgales Profesionālā vidusskola
 Malnavas koledža
 Daugavpils Profesionālā vidusskola
 Daugavpils Tirdzniecības
profesionālā vidusskola
 Daugavpils Celtnieku
profesionālā vidusskola
 Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
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Jaunpils kultūras ziņas
Lai gan laika apstākļi par to neliecina, ir iestājusies vasara! Laiks atpūtai ģimenes un draugu
lokā!

Līgo svētki Jaunpilī

Jau nosvinēti ir Līgo svētki ar ielīgošanas pasākumu pils
priekšā, kur varēja nodegustēt un nopirkt ne vienu vien Jāņu
sieru, iegādāties dažādas skaistumlietas sev, saviem tuvajiem
un savai mājai!
Ielīgotājus svētkos sveica Jaunpils kultūras nama vadītāja
Silva Nordena, Jāņu dziesmas izdziedāja Lēdurgas folkloras
kopa „Putni”, bet bērnu dienas centra „ZEMENĪTE” mazo
dejotāju kuplais pulks ielīgoja Jāņus ar raitu deju soli. Jautrās
un jestrās rotaļās tika aicināti arī skatītāji. Pasākuma noslē
gumā aukstuma izturīgākie vienojās dziesmā kopā ar folklo
ras kopu „Putni”.

Trejdeviņas Jāņu zāles ugunij

Grupa „Liepavots”

Dodoties uz pasākumu, tika aicināts ņemt līdz trejdevi
ņas Jāņu zāles, kuras tika sadedzinātas, lai piepildītos lasītāju
vēlējumi!
Cienastā bija siers, medus un rupjmaize! Lecot pāri ugu
nij, tika atvairīts viss sliktais! Kopīgi izdziedātas tika vasaras
saulgriežu dziesmas.

Ieejas biļete ballē – € 3.50, Pils krogs būs atvērts līdz
plkst. 3:00.

Amatiermākslas kolektīvi

Jaunpils kultūras nama vadītāja Silva Nordena un „Zemenīte” dejotāji

Kamēr bērnu ansambļa „Ķipariņi”, senioru vokālā an
sambļa „Pīlādzītis” un senioru līnijdeju grupas „Vēlziedes”
dalībnieki ir devušies baudīt vasaras atpūtu, JDK „Atsperīte”,
VPDK „Jaunpils” dejotāji un Jaunpils jauktā kora dalībnieki
gatavojās Pasaules koru olimpiādes ieskaņas koncertam Dur
bes estrādē, kas notika 4. jūlijā.
Jaunpils koris piedalīsies arī Pasaules koru olimpiādes liel
koncertā 13. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē, kur 10 tūksto
šiem Latvijas koru dziedātāju līdzās Mežaparka estrādē stā
sies aptuveni 7000 dziedātāju no visas pasaules.
No 7. jūnija līdz 30. augustam Tukuma muzejā būs apska
tāma Jaunpils audēju pulciņa darbi izstādē „Ko dara Jaunpi
lī?”.

9. augustā Jaunpils pilī Viduslaiku svētki
„260 rozes pilskundzei Elīzai”
Jau Jaunpils muzeja naktī sākām atzīmēt Elīzas fon der
Rekes 260. dzimšanas dienu! Pilskundzi Elīzi pils saime ar
vien ir pieminējusi ar labu un mīļu vārdu, līdz ar to šogad
viduslaiku svētkus veltam Elīzai! Viduslaikiem mijoties ar vē
lāko gadsimtu galmu kultūru un tradīcijām tiks svinēti Elīzas
svētki!
Amatnieku un mājražotāju darinājumus varēs iegādāties
tirdziņā, kas šogad plānots pils laukumā.
Papildus loku šaušanai, šķēpu un cirvju mešanā būs iespē
jā piedalīties kaujas skrējienā un uzlaikot bruņinieku smagās
bruņas! Neiztiks arī bez bruņinieku cīņu paraugdemonstrē
jumiem!
Dāmas pasākuma laikā varēs uzzināt viduslaiku skaistu
mu noslēpumus un frizūru veidošanas tendences!

Lēdurgas folkloras kopa „Putni”
VPDK „Jaunpils” sezonas noslēguma koncertā
Laikā no 15. jūlija līdz 22. jūlijam vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Jaunpils” pošas ceļā uz Vāciju, lai piedalītos starp
tautiskajā folkloras festivālā „Marburg – Biedenkopf ”. De
jotājus uzņems ģimenēs Glādenbahas tautas deju un tērpu
kolektīva dejotāji. Šajā festivālā Jaunpils dejotāji piedalīsies
jau trešo reizi un ir vienīgais kolektīvs, kuru uz festivālu aici
na atkārtoti. Arī dejotāji no Glādenbahas Latvijā viesojušies
jau divas reizes.

Pasākumi jūlijā un augustā
Skatītāji un dalībnieki dejo „Cūkas driķos” folkloras kopas „Putni” pavadījumā
22. jūnijā Kartavkalnā pulcējās ļaudis no malu malām uz
kopīgu Saules ugunskura iedegšanu kopā ar folkloras kopu
„Virši” no Remtes. Ugunij tika ziedots gan ūdentiņš, gan zālī
tes. Katrs graudiņš tika ziedots ar kādu vēlējumu sev, saviem
tuvākajiem un arī valstij! Pateicību par pagājušo gadu sade
dzināti tika pērnie vainagi.

12. jūlijā plkst. 18:00 Jaunpils parka estrādē viesosies
Brocēnu amatierteātris ar Edvarda Vulfa komēdiju „Līnis
murdā”, kas ir stāsts par jaunu mākslinieku, kurš savus sirds
sarežģījumus un materiālās grūtības cenšas risināt ievieto
jot sludinājumu avīzē, cerībā satikt bagātu skaistā dzimuma
pārstāvi. Dažādu aprindu dāmu atsaucība ir negaidīti pārstei
dzoša, radot intriģējošus paņēmienus kā izkļūt no sieviešu
slazda.
Brocēnu amatierteātra izpildījumā „Līnis murdā” tika iz
virzīts Kurzemes reģionālajai amatierteātru skatei „Gada iz
rāde 2012.” Izrādes ilgums 1stunda 10 minūtes.
Ieejas biļete: pieaugušajiem € 2.00, bērniem līdz 14 g. v.
€ 1.00, pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas!
19. jūlijā plkst. 22:00 Jaunpils pils iekšpagalmā zem
liepas zariem Liepu balle ar Latvijā pazīstamo šlāgergru
pu „Liepavots”, kuru dziesmu sarakstā ir tādas dziesmas kā
„Lauku džeks”, „Nāc meitenīt līdzi”, „Sirdsmīļā meitene”,
„Vēstule uz Latviju” u.c.
Grupai ir izdoti divi albumi – „ILGU KRASTI” un „TAVĀ
TUVUMĀ”. Vislielāko atzinību starp LATVIJAS iedzīvotā
jiem ir guvis albums „ILGU KRASTI”. Tajā tika izmantoti
grupas „SMOKIE” populārākie hīti.

Ugunskura iedegšana

Vairāk par grupu http://www.draugiem.lv/liepavots/

Bērni aicināti uz lustīgu leļļu teātra izrādi „Jautrās astes”.
Lomās darbosies Aīda Ozoliņa, Jānis Kirmuška, Laila Kir
muška, kas ir arī izrādes režisore un stāsta autore.
Pieaugušajiem būs skatāma muzikāla izrāde „Būt...Šekspī
ram”, kurā ir savienoti Šekspīra soneti un lugu fragmenti. Iz
rāde ir kā fantāzija – poētiska teātra spēle par Šekspīru un
viņa radītajiem tēliem, kas atklāj autora jūtu un domu dzīvi.
Tēli izdzīvo „šekspīriskās kaislības”, iesaistot pašu kaislību
autoru. Konflikti un cīņas izrādē ir gan garīgas, gan īstas! Tie
ir Kārļa Neimaņa iestudētie paukošanās skati. Darbojošās
personas – Šekspīrs, Āksts, Lēdija un mūziķi. Lomās – Māris
Bezmers, Kārlis Neimanis un Egija Silāre, mūzika – Mārtiņš
Brauns, Māris Kupčs un baroka orķestra Collegium Musi
cum Riga solisti.

Dziedātājs
Uģis Roze

Vakarpusē par godu Elīzai mīlas balādes
un ne tikai izpildīs pazīstamais dziedātājs
Uģis Roze!
Apmeklētājiem būs iespēja arī doties iz
jādē ar zirgiem un izbraucienā ar seno kauju
laivu Dzirnavu ezerā!
Noslēgumā balli pils pagalmā spēlēs grupa
„Kreicburgas ziķeri”.
Programma tiks papildināta un precizēta,
tādēļ sekojiet līdzi jaunumiem!

Siltu un priecīgiem notikumiem
bagātu vasaru!
Informāciju sagatavoja: Inga Krūtaine,
foto: Inga Krūtaine, grupas „Liepavots”,
Uģa Rozes, „Jautrās astes” reklāmas foto
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Viesatu kultūras nama ziņas
Līgo koncerts Viesatās
23. jūnija vakarā viesatnieki tika aicināti uz Birzīti, lai kopā
ieskandinātu Līgo svētkus. Kā gan ielīgošana bez ugunsku
ra, trejdeviņām Jāņu zālēm, siera, alus un meiču sārtajiem
vaigiem, kas vizēt viz zem sarkano āboliņu, margrietiņu un
madaru vaiņagiem. Viesatu Birzītē Līgo vakarā valdīja īpaša
noskaņa, tika dziedāts, dancots un, protams, arī viesatnieki kā
jau īsteni Jāņu bērni, devās papardes ziedu meklējumos. Kam
izdevās, kam ne tik labi, to manīsim pavasarī!

Vislielāko paldies kultūras nama vadītāja Agita Kalviņa
saka pulciņu vadītājām:
Anetai Rullei dramatiskā kolektīva „Pupuķis” vadītājai,
bērnu un pieaugušo deju kolektīvu vadītājai Vikijai Platacei
un folkloras kopas „Viesi” vadītājai.
Sirsnīgs paldies par atbalstu Viesatu kultūras pasāku
mu organizēšanā: Jaunpils novada Domes priekšsēdētājai
Ligitai Ginterei, Vitai Petrovai, Kristīnei Liepiņai, Līvai
Rasai, Vijai Zīvertei, Baibai Rasai, Sandrai Šteinai, Ingai
Kalviņai, Mārai Zilbertei, Valdim Bierandam un Aivaram
Narbatovičam!
Un vis vislielākais paldies sakāms pašiem pašdarbnie
kiem, bez kuru atsaucības, talanta, radošuma, pacietības un
mīlestības nekas neizdotos!
Un ne jau vien paldies vārdi izskanēja koncertā, kultūras
nama vadītāja Agita katram pašdarbnieku kolektīvam bija iz
cepusi medus kūku! Un kur tik daudz kūku, tur ar’ Karlsons
ar baloniem bija klāt kā saukts.

 Viesatu k/n vad. Agita

Kalviņa
Šteins

un

Arnolds

 06.07. Viesatu bēr
nu deju kolektīvs uzstā
sies Sātu baznīcā.
 Pašdarbnieku mēģi
nājumi atsāksies oktobrī.

 Līgotāji Viesatās

Pašdarbnieku noslēguma koncerts
28. jūnija vakarā Viesatu k/n visi bija aicināti uz Viesatu
pašdarbnieku noslēguma koncertu. Šis gads pašdarbnie
ku dzīvē ir bijis īpaši krāsains. Daudz mēģinājumu, koncertu,
daudz raibu notikumu...
Noslēgumā koncertā izskanēja daudz labu vārdu, skanēja
daudz skaistu dziesmu un deju soļos rībēja skatuve. Skatītā
jiem bija iespēja noskatīties sagatavoto videomateriālu par
pašdarbnieku dzīvi gan teātra skatē un koncertos, gan mē
ģinājumos.

 Karlsons (A. Rulle) un pašdarbnieki taisa balonu salūtu

Tiekamies 15. un 16. augustā Viesatu pagasta
svētkos!
Informāciju sagatavoja: Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību vadītāja

 Agitas Kalviņas ceptās kūkas pašdarbnieku kolektīviem

Viesatu bibliotēkas ziņas
Robs Skotons. Runcis Puncis. – Rīga: The White Book, 2013.

9+

Uldis Auseklis. Man ir runcis Francis. – Rīga: Jumava, 2013.
Luīze Pastore. Maskačkas stāsts. – Rīga: Neputns, 2013.
Āgneša Bālinta. Vējainā ģimene. – Rīga: Jumava, 2014.
Kriss Ridels. Ada un peles rēgs. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.
Eduards Uspenskis. Tēvocis Fjodors, suns un kaķis. –
Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.

Vecāki

Laima Kota. Matilde un Terēze jeb Kā būt Te, Tur un Citur. –
Rīga: Dienas Grāmata, 2013.
Mikolajs Ložiņskis. Grāmata. – Rīga: Mansards, 2013.
Māra Zālīte. Pieci pirksti. – Rīga: Mansards, 2013.
Daniels Penaks. Cilvēkēdāju paradīze. –
Rīga: Omnia Mea, 2013.
Viesatu bibliotēkā izstāde veltīta
Dzejniekam

11+

Aizraujošais lasīšanas maratons

„Bērnu un jauniešu žūrija 2014” būs klāt pavisam drīz!
Viesatu bibliotēka un Jaunpils bibliotēka aicina bērnus,
jauniešus un vecākus Bērnu žūrijas ekspertu pulkā!
Sākot ar septembri lasi un vērtē!

5+

„Bērnu žūrijas 2014” grāmatu saraksts

Māra Cielēna. Mazais mākoņzaurs. – Rīga: Lietusdārzs, 2013.
Ojārs Vācietis. Astoņi kustoņi. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Juris Zvirgzdiņš. Ahoi! Plūdi Daugavā! – Zvaigzne ABC, 2013.
Karīne Lorēna, Stefānija Alastra. Vistiņa iemīlējusies. –
Rīga: Jumava, 2013.

Māris Rungulis. Lapsu kalniņa mīklas. –
Rīga: Liels un mazs, 2014.
Viks. Kenijas pasaciņas. – Rīga: Jumava, 2013.
Maritana Dimsone. Rozā kvarca brālība. –
Rīga: Dienas Grāmata, 2013.
Lēlo Tungala. Daudzpusīgais ronis. –
Rīga: Liels un mazs, 2014.
Ingvars Ambjērnsens. Samsons un Roberto. –
Rīga: Liels un mazs, 2013.

Jānim Peteram – 75

„Nevajag daudz, vajag,
lai dzīvo viss ko tu redzi un jūti”

15+

Vivo. Noljāras kristāli. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Henrika Andersone. Emma Glorija un sarkanā ilgu grāmata.
– Rīga: Liels un mazs, 2013.
Rafaels Alberti. Jūrnieks uz sauszemes. –
Rīga: Liels un mazs, 2013.
Rensoms Rigss. Mis Peregrīnes nams brīnumbērniem. –
Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
Braiens Selzniks. Hugo Kabrē izgudrojums. –
Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.

Informāciju sagatavoja: Sandra Šteina,
Viesatu bibliotēkas vadītāja

Muzeja ziņas
Esam aizvadījuši vasaras krāšņākos un
maģiskākos svētkus – Jāņus. Šobrīd viss ir
saplaucis un sazaļojis, uzziedējušas trejdeviņas Jāņu zāles. Mums daba dāvājusi
iespēju šo krāšņumu baudīt un sajust, lai
emociju pietiktu ilgākam laikam.
Īrisu smaržā, kad viļņojas gaiss. Jūnijā
krāsu prieku un rotu izstāžu zālē ienesa īrisi.
Izstādē varēja aplūkot vairāk kā 20 šķirnes
īrisu, kas priecēja ar savu nepārspējamo krā
su bagātību. Ja vecmāmiņu dobēs aug vien
kārši īrisi, tad mūsdienu dārzos var redzēt
fantastisku formu un krāsu ziedu īrisus. Īrisu
izstāde tapa sadarbībā ar dārzkopjiem Zentu
un Uldi Plezeriem.
Baltijas ceļa stāsti. Šogad 23. augustā uni
kālajai un miermīlīgajai masu demonstrā
cijai Baltijas ceļš apritēs 25 gadi. 1989. gada

23. augustā vairāk nekā miljons cilvēku no
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas sadevās ro
kās un izveidoja 600 km garu ķēdi, tādejādi
paužot Baltijas valstu centienus pēc brīvības.
Sagaidot Baltijas ceļa 25. gadadienu, UNES
CO Latvijas Nacionālā komisija ir nolēmusi
apkopot iedzīvotāju atmiņas par Baltijas ceļa
laiku un dalību tajā. Arī Jaunpils muzeja dar
binieces aicina Jaunpils novada ļaudis atce
rēties un izstāstīt savu stāstu. Ikviens, kuram
ir savs Baltijas ceļa stāsts tiek laipni aicināts
atnākt uz Jaunpils muzeju, vai arī savu stāstu
rakstīt uz e-pastu jaunpilsmuzejs@inbox.lv.
Latvijas novadu dārgumi. Gaidot Latvi
jas valsts simtgadi un atbalstot Latvijas no
vadu centienus novada vēstures izpētē un
kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanā un
popularizēšanā, tiks izdota novada dārgumu

grāmata. Jaunpils novada dome piedalīsies
grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” veido
šanā. Izdevums būs vērtīgs pienesums Jaun
pils novada vēsturisko vērtību pieejamībā
plašākam lasītāju lokam. Grāmatā Jaunpils
novadam būs atvēlēts viens atvērums, kurā
izlasāms vienas relikvijas likteņstāsts un
ievietoti attēli. Līdz 1. augustam jāsagatavo
un izdevniecībai jāiesūta manuskripta teksts
un vizuālais materiāls.
Pilskunga kabineta jaunumi. Pilskunga
kabineta iekārtošana sākotnējā ideja bija
iekārtot interjeru tā, lai pēc iespējas vairāk
to pietuvinātu 19. gadsimta iekārtojumam.
Kabineta interjeru nemitīgi papildinām ar
ļoti senām grāmatām un citiem interjera
priekšmetiem. Restaurētās harmonijas spē
li apguvuši vairāki jaunpilnieki. Turpmāk

iecerēts iegādāties speciālu harmonija spē
les soliņu.
Savukārt pils laiku atsācis skaitīt un rā
dīt pulkstenis, kas kādreiz piederējis Jaun
pils pilskunga sulainim un pēc restaurācijas
ieņem vietu kabinetā. Esam papildinājuši
arī pilskunga kabineta uzziņas informāciju.
Šobrīd ir sagatavota informācija par 15 pilī
bijušajiem pilskungiem. Īpašu noskaņu un
stāstu rada Marijas Šarlotes Franciskas fon
der Rekes zīmētā portreta kopija. Darba
autors ir Jūliuss Dērings. Portrets ir vienīgā
saglabājusies glezna, kas atradusies Jaunpils
pilī pirms nopostīšanas 1905. gadā.
Informāciju sagatavoja
Ligija Rutka
Jaunpils muzeja vadītāja
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„Zemenīte” jūnijā atzīmēja savu piekto dzimšanas dienu!
Šogad zīmīgs ir cipars – 5! Ne tikai Jaunpils novads svinēja savu piekto
dzimšanas dienu, bet arī pirmsskolas izglītības grupa „Zemenīte” atzī
mēja piektos šūpļa svētkus. Pirms pieciem gadiem „Zemenīte” darbojās
kā dienas centrs un šobrīd kā pirmsskolas grupa. „Zemenīti” šobrīd ap
meklē 35 (2–4 gadus veci) bērni.

Dārziņā strādā lieliska komanda, enerģiskās vadītājas Agitas Trokšas vadībā. Agita ir īstais cilvēks savā
vietā, to atzīst gan mazie bērni, viņu vecāki, gan visi, kuri pazīst Agitu.
„Zemenītē” valda jauka atmosfēra, tiek domāts ne tikai par bērnu audzināšanu un izglītošanu, bet
arī nepārtraukti tiek attīstīts radošums un komunikācijas prasmes. Diez vai kur citur prot darināt tik
skaistus rokdarbus? Un vai kur ci
tur māmiņām un tētiem tik bieži
jāpucējas uz sirsnīgajiem ķiparu
koncertiem?

Paldies visām „Zemenītes”
audzinātājām
par ieguldīto darbu!
Vēlam jauku un
saules piepildītu
vasaru!
Baiba Rasa,
Jaunpils novada Domes
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Pensionāru
biedrībā
„Jaunpils”...
 30. jūnijā noslēdzās Teterevu fonda
finansētā projekta „Mūžu dzīvo, mūžu
mācies” 2. posma aktivitātes un atskai
te aizsūtīta Teterevu fonda vadībai. Šajā
periodā notika 8 fotoprasmju apmācību
nodarbības un no janvāra līdz jūnijam
veselību uzlabojošu vingrošanas nodar
bības 2 stundu garumā katra. Projekta
ietvaros vingrošanu atsāksim no oktobra
mēneša un turpināsim 2015. gadā. Sāciet
jau laikus noskaņoties, jo vingrojumi ir
ļoti efektīvi veselības uzlabošanā. No
klausījāmies arī ģimenes ārstes I. Bē
niņas lekciju par alternatīvās medicīnas
pielietošanu.
 Kā jau iepriekš informēts, piedalī
simies VijasZīvertes vadītā KIF fonda
projekta „Nāc pulkā” aktivitātē par mūž
izglītību, ko vadīs Daina Reinfelde. No
darbības notiks 8., 15., 22.un 29. jūlijā no
plkst. 13:00–16:30. Uz un no nodarbībām
novada dome nodrošinās ar transportu.
 15. jūlijā pirms mūžizglītības no
darbībām plkst. 12:00 Andris Prikazs
Līvmaņu parkā iepazīstinās ar uzstādīto
trenažieru lietošanu. Visi, kuriem ir inte
rese lūdzams ierasties!
 31. jūlijā plkst. 7:00 izbraucam eks
kursijā pa maršrutu Liepāja, Pāvilosta,
Jūrkalne, Ēdoles pils un cauri Kurzemes
Šveicei atgriežamies mājās ap 23:00. De
talizētu maršruta aprakstu varēsiet sa
ņemt pensionāru telpās trešdienās vai
pie saviem koordinatoriem. Piesakoties
iemaksāt 10 EUR.
 3. augustā plkst. 15:00 Engures
draugi ielūdz uz savu kārtējo zivju zupas
balli Engures estrādē (lietus gadījumā
kultūras namā). Izbraucam plkst. 13:30.
Pieteikties līdz 28. jūlijam.
 5. augustā plkst. 18:00 Zebrenes
draugi ielūdz uz pasākumu „TŪDALIŅ,
TĀGADIŅ SADANCOJAM ZEBRENĒ!”
Braukšana ar saviem transportiem.
 Lūgums biedriem, kuri vēl nav sa
maksājuši, samaksāt biedru naudu par
2014. gadu 5 EUR.
 Atsākam pieņemt makulatūru.
Informāciju sagatavoja:
Austra Sipeniece

Uzmanību, Jaunpils novada biedrību vadītāji –
Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds izsludina
NVO iniciatīvu konkursu Rīgas plānošanas reģiona biedrībām!
Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds (LKIF) sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi (eLPA) izsludina NVO iniciatīvu konkursu „Mēs esam
RISINĀJUMS un IESPĒJA”.
NVO iniciatīvu konkursa mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu Rīgas
plānošanas reģiona NO (Nevalstiskās organizācijas) un veicinot to savstarpēju sadarbību, kā arī atbalstīt reģiona mazākumtautību NO.
Finansējumu var saņemt aktivitātēm sekojošās tematisku jomu prioritātēs
 informatīvi pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot pašvaldības, bibliotēkas, kultūras centrus,
muzejus, izglītības iestādes;
 pasākumi, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un attieksmes profesionāļiem un plašākai sabiedrībai visās vecuma
grupās;
 pasākumi, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā;
 veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu mazākumtautību radošo
kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;
 sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
 organizēt starpkultūru dialogu veicinošus pasākumus, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu.
Projektu pieteikumu pieņemšana līdz 2014. gada 25. jūlijam.
Konkursa īstenošana norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu
veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” rezultātiem. Finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts
budžets.
Plašāku informāciju var iegūt LKIF mājas lapā: www.iniciativa.lv sadaļā „Projektu iesniedzējiem”.
Informāciju pēc LKIF projektu un komunikāciju
vadītājas E. Uzulēnas materiāliem
sagatavoja Baiba Rasa

Paziņojums par NĪ „Leveste” 1-18 IZSOLI
Zemgales apgabaltiesas 115. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Jolanta Boļšakova, prakses vietā Pils ielā 14, Tukumā, Tukuma no
vadā, otrajā izsolē pārdod Laimai Zorinai piederošo nekustamo īpašumu „Leveste” 1-18 Levestē, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā. Īpašniece: Laima Zorina. Piedzinējs: Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jaunpils KS”, juridiskā adrese: „Ērģelnieki”,
Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis, kas izvietots individuāla projekta daudzdzī
vokļu ēkas 4. stāvā, reģistrēts Jaunpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 377-18, kadastra Nr. 9056 900 0250, kopējā platība
40,3 kv.m, ar kopējiem inženiertīkliem un piederumiem, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 403/33433 domājamo
daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra apzīmējums 9056 007 0099. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 1100,00/Ls
773,08. Nekustamā īpašuma solīšana sākas no summas, kas atbilst 75% no sākumcenas pirmajā izsolē, t.i., EUR 825,00/Ls 579,81.
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz
izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 15. jūlijā plkst. 11.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Jolantas Boļšakovas prakses vietā
Pils ielā 14, Tukumā, Tukuma novadā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Jolantas Boļšakovas,
reģ. Nr. 21056511081, depozīta kontā LV96TREL9199086001000 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, t.i.,
EUR 110,00/Ls 77,31. Maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums lietā Nr. 521-C3.1/2013. Maksājumu veikt vismaz divas
darba dienas pirms izsoles. Ja jūsu iemaksātais nodrošinājums vēl nav ieskaitīts depozīta kontā, tas var liegt jums iespēju piedalīties
solīšanā. Tālrunis uzziņām 63125048.
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Jaunpils novads ir izvirzīts konkursa
„Eiropas Gada pašvaldība 2014” otrajai kārtai
Jau trešo gadu pēc kārtas Jaunpils iesniedza pieteikumu
šim konkursam un šoreiz veiksmīgi – esam izvirzīti konkursa otrajā kārtā.
10. jūnijā Jaunpilī viesojās konkursa vērtēšanas komisija.
Lai pierādītu, ka Jaunpils ir „Pašvaldība izglītotam, radošam
un aktīvam iedzīvotājam”, tad žūrijas komisijas locekļi tika
aicināti izmēģināt jaunos trenažierus Līvmaņu Parkā un
biedrībā „Rats” tika cienāti ar veselīgu virumu. Viesi apmek
lēja arī pirmsskolas izglītības grupu „Zemenīte” un Jaunpils
pils jauno Medību zāli.
No 23 pašvaldībām, kuras bija pieteikušās uz konkursa
pirmo kārtu, ir izvirzītas 14 pašvaldības, kuras sacentīsies
konkursa otrajā kārtā, līdz 26. septembrī svinīgā apbalvoša
nas ceremonijā tiks sumināti visi konkursanti. Plānošanas
reģionos izveidotās vērtēšanas komisijas vērtēja pašvaldības
gan pēc iesniegtā pieteikuma, gan arī apmeklēja pašvaldības
klātienē. Kurzemes plānošanas reģionā uz otro kārtu izvir
zīts Nīcas novads un Ventspils pilsēta; Zemgales plānošanas
reģionā izvirzīts Rundāles novads, Jelgavas novads un Jel
gavas pilsēta. Rīgas plānošanas reģionā izvirzīta un otrajā kārtā sacentīsies Jūrmalas pilsēta, Tukuma novads un

Jaunpils novads, savukārt no Vidzemes plānošanas reģiona
otrajā kārtā sacentīsies Valmieras pilsēta, Raunas novads un
Smiltenes novads. Latgales plānošanas reģionā uz otro kār
tu izvirzīta Daugavpils pilsēta un Viļakas novads, taču vēl
turpinās cīņa starp Dagdas novadu un Līvānu novadu, kura
pašvaldība no Latgales sacentīsies grupā ar iedzīvotāju skaitu
virs 7000. Šogad atšķirībā no iepriekšējiem gadiem pašvaldī
bas konkurēs trīs kategorijās: lielās pilsētas, novadu pašval
dības ar iedzīvotāju skaitu līdz 7000 un ar iedzīvotāju skaitu
virs 7000.
Konkursu organizē ar mērķi veicināt pašvaldību atbalstu
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, nodrošinot saviem
iedzīvotājiem daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības, atpūtas
un iesaistīšanās iespējas. Šogad noteiks uzvarētājus – Eiropas
Gada pašvaldības titula nesējus, gan laureātus divās nomi
nācijās – „Pašvaldība izglītotam, radošam un aktīvam iedzī
votājam” ar apakšnomināciju „Pašvaldība veselam iedzīvo
tājam” un laureātus nominācijā „Pašvaldība iedzīvotāju
iesaistīšanai” ar apakšnomināciju „Pašvaldība ES vērtību un
iespēju popularizēšanai”.
Otrajā kārtā vērtēšanas komisijā piedalīsies ministriju
pārstāvji, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā pārstā

Jaunpils novada Dome Likteņdārza amfiteātrī
stāda ozolu par godu novada represētajiem
Ar visas Latvijas tautas atbalstu uz
salas Daugavā, Koknesē, top Likteņdārzs. Tā ir vieta, kur satiekas pagātne,
tagadne un nākotne. Gan cilvēka, gan
valsts. Satiekas, lai dotu mierinājumu
pagātnei, spēku šodienai un iedvesmotu piepildīt savus sapņus nākotnē.

vis, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā pārstāvis,
kā arī konkursa ģenerālsponsora Swedbank AS pārstāvis,
konkursa sadarbības partnera pārstāvis no SIA „Lattelecom”.
Vērtēšanas komisijas vizītes sāksies 11. augustā.
Latvijas Pašvaldību savienība konkursu rīko sadarbībā
ar Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības
ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā un Plānošanas reģioniem.
Konkursa ģenerālsponsors ir AS „Swedbank”. Konkursa
sadarbības partneri ir SIA „Lattelecom”, VAS „Latvijas dzelz
ceļš”, Latvenergo koncerns. Konkursu atbalsta AS „Grindeks”,
Taipejas misija Latvijas Republikā, AS „Valters un Rapa”,
AS „Latvijas Valsts meži” un SIA „Tirdzniecības nams
Kurši”. Konkursa informatīvie atbalstītāji ir „Latvijas Avīze”,
Latvijas Radio 1, portāls DELFI, žurnāls „Logs”.
Pēc LPS materiāliem informāciju sagatavoja un apkopoja:
Baiba Rasa,
Jaunpils novada Domes Sabiedrisko attiecību vadītāja

Paldies visiem
atsaucīgajiem cilvēkiem,
kuri ir atsaukušies Ugunsdzēsēju
biedrības aicinājumam:
Dažu mēnešu laikā jums ir izdevies saziedot jau
3500.00 EUR.

Arī Jaunpils novada Dome lēma at
balstīt šo aicinājumu. Šīs vasaras sāku
mā Jaunpils novada Domes un 15 Lat
vijas pašvaldību vadītāji iestādīja ozolus
Likteņdārza amfiteātrī, turpinot pērn
aizsāktā pašvaldību īpašā veltījuma Lik
teņdārzam – Ozolu godasardzes izveidi.
Iestādot simbolisko ozolu, savus represē
tos godināja arī Auces, Ādažu, Baldones,
Dobeles, Inčukalna, Jelgavas, Krustpils,
Liepājas, Mārupes, Priekuļu, Ropažu,
Ozolu stāda Jaunpils ND priekšsēdētāja L. Gintere un Krustpils ND
Rucavas, Salas, Tērvetes un Valmieras
priekšsēdētājs Gundars Kalve
pilsētas pašvaldība. Pie katra stādījuma
tika pievienota plāksnīte ar pašvaldību
veltījumu. Vienu plāksnīti dalām ar Krustpils un Priekules dārzs!” laikā. Šovasar šīs akcijas ietvaros plānots iestādīt vēl
novadiem.
atlikušo Likteņdārza centrālajā daļā – amfiteātrī.
Pirmos 15 no kopumā 38 projekta autora Ozolu goda
Informāciju sagatavoja: Baiba Rasa
sardzē iecerētajiem ozoliem 34 Latvijas pašvaldības iestā
Jaunpils novada Domes
dīja jau pērn LTV ziedojumu akcijas „Top Latvijas Likteņ
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Paldies: Andrim Ārgalim, SIA „Joži”, SIA „Pētertāles”, a/s „Jaun
pils LIS”, z/s „Mazkraučas” Arbidānu ģimenei, z/s „Melkaļi” Lūšu
ģimenei, z/s „Arāji” Metlu ģimenei, z/s „Rudzīši” (Ozolnieku no
vada z/s), biedrībai „Par stipru Latviju”, Zariņu ģimenei, Učelnieku
ģimenei, Inetai Miķelsonei, Rasmai Īlei, Helgai Urbānei, Kārlim
Ķergalvim, Andrejam Lauriņam, Zigurdam Holšteinam, Leontī
nei Zvirbulei, Emīlijai Spulei, Mārim Jaucim, Zaigai Jaucei, Aurikai
Bogatajai, Mārim Lagzdiņam, Lāču ģimenei, Ilgai Mačiņai, Birken
šteina kungam, Aivai Cimzietei, Denisai Vitenbergai, Valdim Gul
bim, Tālim Sipeniekam, Pēterim Baranovskim, Jurim Mūrniekam,
Jānim Smirnovam, kundzei no Jurģiem un Saules labvēlim!
Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība turpina līdzekļu vāk
šanu, lai varētu iegādāties Vācijā noskatīto ugunsdzēsēju auto. Tās
iegādei – vēl nepieciešami 16.5 tūkstoši eiro! Aicinām ikvienu – savu
iespēju robežās – atsaukties lūgumam ziedot, lai parādītu visiem, ka
Jaunpils novada ļaudis spēj paši parūpēties par savu drošību!
Rekvizīti:
		
		
		

Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008178439
AS „SEB banka” SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV56UNLA0050021847444

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!
Ugunsdzēsēju biedrības vārdā Māris Lagzdiņš,
tel. mob. 26183231

Jaunpils audēju darbnīca atvērta apmeklētājiem
Biedrības „Dzīpars” rokdarbniecēm tradicionālās amatu prasmes – aušana, adīšana un citas, ir kļuvušas par sirdslietu, ar kuru vi
ņas vēlas dalīties ar saviem viesiem. Audēju darbnīcā viesus iepazīstinās ar latviešu kultūrvēsturisko mantojumu, seno amatu prasmju
saglabāšanu cauri gadsimtiem, demonstrējot aušanas amatu prasmes un rādot to pielietojumu mūsdienās! Katrs pats varēs ieaust savu
valgu audeklā!
Jaunpils audēju darbnīcā ir izvietotas 16 stelles, starp kurām darbojošās ir trizuļu, sviru un sagatavošanas procesā slavenās Vi
ļumsona stelles. Darbnīcas telpās ir apskatāma arī izstāde ar dalībnieču gatavajiem darbiem. Rokdarbus ir iespējams arī pasūtīt. Jaunpils
audēju kopas dalībnieču darbus atzinīgi ir novērtē
juši nozares eksperti, iekļaujot tos XXV Vispārējo
latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Tautas lietiš
ķās mākslas izstādē.
Līdz šim audēju darbnīca ciemos gaidīja dažā
du pasākumu ietvaros – Muzeju naktī, Satiec savu
Meistaru u.c, bet no jūlija ikviens var pieteikties
apskatīt Jaunpils audēju darbnīcu un uzzināt vairāk
par aušanas prasmēm!
Darbnīca atrodas „Ērģelniekos", Jaunpils spor
ta kompleksa 4. stāvā (ieeja no parka puses pretim
Jaunpils baznīcai)! Pieteikties var pie audēju amata
meistares Velgas Pavlovskas pa t. +371 28301408.
Pastāstiet saviem draugiem un vediet ciemos sa
vus viesus, jo Jaunpils audēju darbnīca ir viena no
tām lietām, ar ko mēs Jaunpilī varam lepoties!
Informāciju sagatavoja: Inga Krūtaine, Jaunpils
Tūrisma informācijas centrs
Tel. 28684484, e-pasts: turisms@jaunpils.lv
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Apsveikumi
Lai jūsu mūžs ir līdzīgs rudzu maizei,
Kam tikai zemes spēks ir īstais raugs,
Gaist rūgtums, bēdas, nedienas un raizes,
Ja maizes riecienu sniedz draugam draugs.

Tā puķe uzzied, ko tu paņem rokā,
Tā sirds sāk mīlēt, ko tu uzlūko.
Tev ir jau viss, tu staigā zvaigžņu lokā?
Es tev vairs dāvāt nevaru neko.
/J. Ziemeļnieks/

/L. Vāczemnieks/

Jaunpils novada Dome
sveic jaunlaulātos
LĪVU KRAULI UN JĀZEPU PODNIEKU,
AIGU LUTERI
UN GEORGIJU MARČENOKU,
SANDU BRAKMANI UN TOMASU ŠTRAUSU,
SARMĪTI BRIEŽKALNI UN ANDRI PRIEDI,
MARTU ALBERIŅU UN JĀNI ERMANSONU,
SIGITU MIĶELSONI UN MĀRTIŅU RIMŠĀNU,
KRISTĪNI KAIRIŠU UN ARTŪRU JACKOVSKI!

Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē, māt,
Un redzi – ļaudis skatās, ļaudis gaida,
Cik tīru spēsi viņu nosargāt,
Cik spēsi dot no sava mīļā smaida.
Mazs cilvēciņš iet šodien dzīvē, tēt,
Viņš nezin rūpju, nepazīst vēl naida.
Tev vajag viņā spēku iepotēt,
Lai dzīvē viņu nemētā kā skaidu.
/I. Ziedonis/

Jaunpils novada Dome
nozīmīgās jubilejās sveic jūlija un augusta gaviļniekus!
Jēkabsoni Sandru, Rasu Daci, Tiļļu Uldi, Zariņu Aināru, Ciguzi Ediju,
Dauksti Daci, Šternbergu Normundu, Ginteru Uldi, Kozlovski Sašu,
Mežsargu Mārīti, Petrovu Mārīti, Strautmani Elitu, Zariņu Dzintru,
Kormi Aigaru, Kovaļonoku Ingrīdu, Kupšu Ilgvaru, Drubiņu Viju,
Lāci Irēnu, Somošu Vasiliju, Dembovsku Veltu, Gulbi Ženiju,
Kārkliņu Āriju, Kupšu Līviju, Pavlovu Birutu, Toni Zentu,
Zaicevu Janīnu, Arbidāni Vilmu, Grabovsku Valentīnu,
Jauci Laimoni, Nordenu Elzu, Piņķi Valiju,
Smelteri Birutu, Zeltiņu Gunāru!

Jaunpils novada Dome sveic
vecākus ar bērniņu

Paziņojums par Jaunpils novada Domes
2013. gada publisko pārskatu

Roberta Ērika Kleinberga,
Dženetas Leimanes
un Kurta Leimaņa
piedzimšanu!

Jaunpils novada Domē ir izstrādāts un ar
Jaunpils novada Domes sēdes lēmumu Nr. 95., Prot. Nr. 6.7.§ 26.06.2012. apstiprināts
Jaunpils novada Domes publiskais gada pārskats par 2013. gadu.
Ar dokumentu var iepazīties Jaunpils novada domes Attīstības nodaļā, Jaunpils un Viesatu bibliotēkās, Viesatu pa
gasta pārvaldē, Jaunpils novada Domes mājas lapā www.jaunpils.lv/pašvaldība/publiskie pārskati, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā www.varam.gov.lv/pašvaldības/pašvaldību publiskie gada pārskati.

Dārgie draugi,
esiet sveicināti mūsu trešajā tikšanās (vingrošanas) reizē. Ceru, ka ar pirmajām divām vingrošanas sesijām
Jūs tiekat galā veiksmīgi.
Šoreiz vēlos padalīties ar savu pieredzi par dārza dar
biem. Mazāk par burkānu stādīšanu un audzēšanu, bet
vairāk par to kā justies labāk pēc ilgstošas rušināšanās pa
zemi. Strādājot pa dārzu, organisms veic ilgstošas mono
tonas kustības. Tas izraisa noteiktu muskuļu grupu, locī
tavu saišu, mugurkaula un iekšējo orgānu pārslodzes, kas
izraisa strukturālas, fiziskas un emocionālas izmaiņas. Viss
iepriekš minētais ilgstošā laika periodā veicina hroniskas
dažāda veida kustības balsta aparāta un iekšķīgas saslim
šanas. Lai no tā izvairītos ir jāievēro dažas, toties svarīgas
lietas:

 Darbošanos dārzā sākt ar maziem un viegliem dar

biem pakāpeniski palielinot darba apjomus;

 Nav vēlams visus darbus izdarīt vienā dienā, bet sa

dalīt darāmo pa vairākām dienām;

 Pirms un pēc dārza darbiem ar apļveida kustībām iz
kustināt visas locītavas, sākot ar pēdām un beidzot ar roku
pirkstiem. Lielāko muskuļu grupu stiepšanās vingrināju
mi – mugura, krūšu daļa un kājas;
 Sekot līdzi pašsajūtai – līdzko sāk just diskomfortu,
jāpārtrauc darbs un jāatpūšas atguļoties ar muguru uz ze
mes. Ilgtermiņā tas atmaksāsies.
S.St.: Sēdus uz krēsla, pēdas stabili
stāv uz zemes, jostas daļa piespiesta pie
atzveltnes, lāpstiņas kopā, galva vie
nā līnijā ar muguru, skatiens taisni uz
priekšu. Uzdevums: Caur degunu ieel
pot, caur muti izelpojot zodu ievelk un
galvu celt uz augšu (15×).

S.St.: Četrrāpus. Rokas
tieši zem pleciem, kājas sa
liektas 90 grādu leņķī. Uz
devums: Ķermeni virzīt pēc
iespējas vairāk uz priekšu
un atpakaļ (25×), uz sāniem
(25×), pa apli (25×).

Līdzjūtības
Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.
/Z. Purvs/

Jaunpils novada Dome izsaka dziļu līdzjūtību piederīgajiem

Mārtiņu Gūtmani
S.St.: Sēdus uz ze
mes, ar rokām apķer
tās pēdas pievilktas sev
klāt. Caur degunu ieel
pot, caur muti izelpojot
krūšu daļu virzīt pie kā
jām (15×).
Sākot ar 30. jūniju katru pirmdienu un trešdienu
plkst. 18.30 skolas sporta laukumā notiks skriešanas un
ķermeņa vispārattīstošās nodarbības. Mērķis ir iemācīties
pareizi, veselīgi un aktīvi nodarboties ar fiziskām aktivitā
tēm. Nodarbības vada Andris Prikazs. Nodarbības maksa
1 EUR.
Sākot ar 1. jūliju katru otrdienu un ceturdienu plkst. 6.30
Parkā pie jaunajiem trenažieriem notiks rīta vingrošanas.
Rīta vingrošana tonizē organismu, labvēlīgi ietekmē psihi,
rada labu garastāvokli, možumu un ticību savām spējām.
Cilvēkiem, kas regulāri nodarbojas ar rīta vingrošanu, pa
zeminās asinsspiediens uzlabojas vielmaiņa, asinsrite, sirds
muskulatūras, kā arī CNS un kustību aparāta darbība. Rīta
vingrošana nepieciešama visiem, bet it īpaši tiem, kas strā
dā garīgu darbu un kam ir mazkustīgs dzīvesveids. Nodar
bības vada Andris Prikazs un tās ir bez maksas.

un Līgu Svikli

pēdējā gaitā pavadot.

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.
Viss tas notika pēkšņi un strauji.
Pielijis sāpju un asaru trauks.

Pensionāru biedrība „Jaunpils” izsaka dziļu līdzjūtību mūsu biedriem Vijai Lācei māsu
un Ķildu ģimenei tuvu cilvēku Līgu Svikli
zaudējot.

Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta.
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.

Izsakām līdzjūtību Mārtiņa Gūtmaņa piederīgajiem, viņu zemes klēpī guldot.
SIA „Joži”
un „Pētertāles” darbinieki.

Jaunpils novada domes izdevums. Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 20204694. Talsu tipogrāfijas izpildījums. Pas. nr. 1673. Metiens 950 eks.

