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Jaunpils-Viesatu Mazpulka ziņas
No vasaras mācies mūžu dzīvot-mācies krāsas un siltumu krāt.
/ Ā.Elksne/
Jaunpils- Viesatu mazpulcēnu vasara ir sākusies ar ciemošanos
Saldus novadā, kur mēs devāmies aplūkot, kā Lutriņu Mazpulka
dalībnieki audzē trušus.
2.jūnija rītā 17 mazpulcēni devāmies braucienā. Priecājamies,
ka mums līdzi devās mazpulcēna Elīzas ome Gunta.
Lutriņos mūs sagaidīja Lutriņu Mazpulka vadītāja. Viņa mums
pastāstīja par Lutriņu pamatskolu un Mazpulka darbu. Tad devāmies aplūkot kā 2 mazpulcēni audzē trušus. Mazpulcēni šo darbu
uzsāka projektā „Trušmīļu skola” sadarbībā ar Latvijas trušaudzētāju asociāciju. Paciemojāmies 2 dažādās saimniecībās un redzējām, kā pusaudži rūpējas par lielu skaitu trušiem. Uzzinājām par
trušu šķirnēm, barošanu un audzēšanu. Gan Vineta, gan Vilis atzinās, ka peļņa vēl neesot,visa naudiņa tiekot ielikta jaunu trušu
māju būvēšanā. Abiem Lutriņu mazpulcēniem palīdz vecāki gan ar
padomu, gan darbiem tad, kad mazpulcēni ir skolā vai nometnēs.

ni turējās” 16.-17.jūnijā Jaunpili piedimdināja 85 mazpulcēni no
Zantes, Kandavas, Džūkstes, Tumes, Pūres, Lapmežciema, Irlavas
un, protams, Jaunpils –Viesatu mazpulka. Tas bija mūsu JaunpilsViesatu Mazpulka pirmais lielais pasākums, kur mēs bijām gan
organizatori, gan saimnieki. Tāpēc maijā darba grupā izplānojām:
ko varam parādīt saviem viesiem- mazpulcēniem no citiem novadiem.
Pirmajā dienā iepazināmies ar Jaunpils uzņēmu darbu: apmeklējām Jaunpils pienotavu, redzējām, kā darbi sokas lielajā zemnieku saimniecībā „Joži”, uzzinājām par ražotnes „Līvas” produkciju,
noklausījāmies stāstījumu par Kurzemes Ciltslietu un mākslīgās
apsēklošanas stacijas darbu un iepazināmies ar darbu laboratorijā.

Mazpulcēni ciemos AS „Jaunpils Pienotava” kopā ar V. Krilovu

Pēc ekskursijas pie trušiem mēs devāmies apskatīt dzīvi kūdras
purvā. Tas mums bija negaidīts pārsteigums, kuru sagatavoja SIA
PINDSTRUP LATVIA VEIĶENIEKU iecirknis. Mums bija iespēja
lielā purva traktora piekabē sēdēt un vērot darbus: kā traktori rok
kūdras briketes un kā tās krauj kaudzēs. Kā mums pastāstīja, tad,
lai kūdras briketes izžūtu, tās 3 reizes vasarā jāapgroza. Un to dara
cilvēki ar rokām. Katra brikete sver ap 10 kg. Tas nav viegls darbs.
Mēs visi pirmo reizi bijām šādā purvā. Tā bija lieliska mācību ekskursija, jo uzzinājām par kūdras purva nozīmi mūsu Latvijas eko
un bio sistēmā.
Mājup braucot apskatījām privātsētu, kur audzē mežacūkas.
Un, protams, ka neiztikām bez „Druvas” saldējuma ēšanuas! Paldies šoferītim Rostikam par mūsu vizināšanu.
Mazpulcēnu vasaras skola „Mazs bij tēva novadiņis, bet diže-

Devāmies aplūkot Amatu māju. Par aušanas knifiem stāstīja
skolotāja Marta, bet Demija un Kora labprāt to citiem parādīja
praktiski.
Neizpalika pils apmeklējums mazo mūku lomā. Par to mums
vislielākais paldies Jaunpils pils saimniecei Kristīnei!

Mazpulcēni kopā ar Jaunpils mūku –brāli Teodoru
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Pēcpusdienā brauciens trīs autobusos, lai parādītu, cik tad liels
vai mazs ir tas mūsu novads. Pirmā mūsu pieturas vieta bija Struteles muiža. Mazpulcēniem pastāstīju par vietu, kur dzimis mūsu
latviešu tautas gara mantas vācējs un apkopotājs Kr.Barons. Devāmies pie dzejnieka Imanta Ziedoņa akmeni un ozola Barontēvam.
Tālāk devāmies uz Viesatām, kur kultūras namā mums bija
kopā ar biedrības „Kamenes” dalībniecēm Sandru un Ilzi radošās
darbnīcas. Mazpulcēni gatavoja apsveikuma kartiņas, lika latvju
rakstu zīmes. Džūkstes mazpulka vadītāja Gundega vadīja nodarbību par lauku sētu. Nodarbībā ar tautasdziesmām mazpulcēni izzināja to lomu mūsu ikdienas gaitās.
Mājup braucot pabijām Elles kalnā, bet vakarā spēles un rotaļas
kopā ar Andri un viņa domu grupu.
Lai gan vakarpusē nolija neliels lietus, visi gribēja gulēt teltīs,
tāpēc tās tika celtas zem lielajiem kokiem pie skolas stadiona.
Otrajā dienā devāmies pārgājienā uz Kartavkalnu. Tur mums
notika orientēšanās sacensības. Komandas tika veidotas jauktas,
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lai mazpulcēni būtu no dažādiem Mazpulkiem un dažāda vecuma.
Vasaras skolas noslēgumā mūs uzrunāja skolas direktors Jānis
Liepiņš novēlot saulainu vasaru un Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, kura pasniedza katram mazpulkam Apliecinājumu par dalību šajā mazpulcēnu vasaras skolā. Mūsu noslēguma pasākumu vēroja arī Jaunpils Domes viesi no Moldāvijas.
Mazpulcēniem ir tradīcija- dāvināt darbu, tāpēc gan Jaunpils
vidusskolai par uzņemšanu, gan Jaunpils novada Domei par atbalstu tika uzdāvinātas ābelītes. Lai tās aug un dod ražu atgādinot, ka
reiz te bija mazpulcēnu pasākums.
Visu mazpulcēnu un mazpulku vadītāju vārdā sakām lielu paldies VISIEM UZŅĒMUMIEM UN TO VADĪTĀJIEM PAR IZZINOŠAJĀM EKSKURSIJĀM, JAUNPILS NOVADA DOMEI UN
JAUNPILS VIDUSSKOLAI PAR ATBALSTU PASĀKUMA ORGANIZĒŠANAI UN TRANSPORTU,UN OSKARAM PAR ĻOTI,
ĻOTI GARŠĪGO MALTĪTI.
Jaunpils- Viesatu Mazpulka vadītāja
Līga Bierande

Pašdarbnieku noslēguma koncerts Viesatās
Līdz ar vasaras iestāšanos un Jāņu zāļu ziedēšanas laiku pašdarbnieku kolektīvi dodas pelnītā vasaras atpūtā!
Viesatu pusē 6.jūnijā izskanēja pašdarbnieku noslēguma koncerts. Bērni dāvāja ziedus deju skolotājai Vikijai Platacei, paldies
tika teikts visiem atraktīvajiem pašdarbniekiem- „Pupuķa” aktieriem, folkloras kopai „Viesi”, lielajiem un mazajiem dejotājiem.
Vissirsnīgākais paldies kultūras nama vadītājai Agitai Rullei, kura
nemitīgi rūpējas par kultūras pasākumu dažādību Viesatās.
To, ka Agita ir īsts brīnums, uzsvēra p/a „Jaunpils” vadītāja
Kristīne Liepiņa un vēlot skaistu atpūtas laiku, pasniedzot ziedus,
mīļi piekodināja atpūtas laikā neaizmirst pašdarbniekus un kolēģus!
Paldies par darbu kopā ar sirsnīgiem sveicieniem uz Viesatām
sūtīja arī novada domes pr-tāja Ligita Gintere.
Paldies Viesatu pašdarbnieku kolektīviem par pozitīvajām
emocijām, kuras sniedzāt-mums-skatītājiem, visas sezonas garumā!

Folkoras kopa „Viesi” 06.06. 2015.

Amatierteātris „Pupuķis” 06.06.2015. (No kreisās: A. Šteins,
G. Narbatovičs, A. Rulle, L. Šteins, I. Rašmane, M. Kalviņš,
I. Kalviņa

Viesatu pašdarbnieku kolektīvi 06.06.2015.

www.jaunpils.lv
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22. jūnijā Viesatu pašdarbnieki
ieskandināja Līgo svētkus!
Krietna deva jautrības amatierteātra „Pupuķis” aktieru izpildījumā, līksmas Līgo dziesmas un lustīgi danči gan mazo, gan
jauniešu dejotāju izpildījumā, Agitas Rulles, Kristīnes Kalviņas
skanīgās balsis, Kristapa Pobusa un Elvja Egles ģitārspēle kopā ar
varen skanīgu dziesmas izpildījumu, un, protams, Jāņu un Līgu sumināšana. Neizpalika arī pīrāgu un siera ēšana, alus dzeršana, lielā
Jāņu ugunskura kuršana un lustīga ballēšanās līdz pirmajām gaiļu
dziesmām. Un kā nu bez papardes zieda meklēšanas, vai līgotāju
meklējumi bija veiksmīgi- manīsim martā :

Līgo danči Viesatu „Birzītē” jauniešu izpildījumā 22.06.2015

Ielīgošanas pasākuma apmeklētāji „Birzītē” 22.06.2015.

Aicinām uz Viesatu pagasta svētkiem 14. un 15. augustā!
Saulainu vasaru vēlot,
Baiba Rasa, Sabiedrisko Attiecību vadītāja
Foto:B. Rasa

Līgo danči Viesatu „Birzītē” mazo dejotāju izpildījumā
22.06.2015.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
Par grozījumiem 2010. gada 28. jūnija Saistošajos
noteikumos Nr. 15 „Par ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas aizliegumu Jaunpils novadā”

Jaunpils novada dome 2015.gada 26. martā pieņēma lēmumu Nr. 57 „ Par pašvaldības tiesībām
noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai”.
Lai noteiktu jaunu termiņu aizliegumam ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jaunpils novadā,
nepieciešams izdarīt grozījumus Jaunpils novada domes 28.06.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Jaunpils novadā”.

Izdoti saskaņā ar likuma Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro, trešo un sesto daļu

Jaunpils novada pašvaldības 2010. gada 28. jūnija Saistošajos noteikumos Nr.15 „Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu
Jaunpils novadā” izdarīt šādus grozījumus:
Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
1. Saistošie noteikumi nosaka ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu visā Jaunpils novada teritorijā uz nenoteiktu laiku.
2. Svītrot Saistošo noteikumu 2. punktu.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija

Saistošajos noteikumos tiek pagarināts aizliegums
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jaunpils
novadā, nenosakot termiņu.

„Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas
2. Īss projekta
satura izklāsts aizliegumu Jaunpils novadā” aizliegums noteikts līdz
2015. gada jūnijam
Iepriekšējā aizlieguma audzēšanas termiņā Jaunpils novada pašvaldībā nav saņemts neviens pieprasījums par vēlmi nodarboties ar ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanu

3. Informācija
par plānoto
projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
4. Informācija
par plānoto
projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības
teritorijā

www.jaunpils.lv
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5. Informācija
par administratīvajām
procedūrām

6. Informācija
par konsultācijām ar privātpersonām

Nemainās.

Nav iesniegtas

Dome aicina darbā pašvaldības policijas inspektoru
Jaunpils novada dome aicina pieteikties
uz pašvaldības policijas inspektora amatu.
Darba pienākumi:
- nodrošināt kārtību sabiedriskajās vietās;
- reģistrēt informāciju par likumpārkāpumiem un ziņot par tiem kompetentām
personām;
- kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu;
- novērst un pārtraukt administratīvos
pārkāpumus, sastādīt protokolus, izskatīt
lietas par šiem pārkāpumiem vai nodot tās
izskatīšanai pēc pakļautības;
- apsargāt un konvojēt aizturētās personas;
- kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu;
- veikt citus pašvaldības policijas no-

likumā, domes lēmumos un normatīvajos
aktos noteiktos pienākumus.
Prasības kandidātiem:
- atbilstība likuma “Par policiju” 21.
panta pirmās daļas prasībām;
- vidējā izglītība (vēlama augstākā izglītība ;
- pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
- pieredze līdzīgā darbā tiks uzskatīta
par priekšrocību;
- teicamas latviešu un vienas svešvalodas valodas zināšanas, citu svešvalodu
zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
- ļoti labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
- laba fiziskā sagatavotība un stresa noturība;
- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Of-

fice programmas, internets ;
- B kategorijas autovadītāja apliecība
(autovadītāja stāžs ne mazāk kā 3 gadi ;
Mēs piedāvājam:
- aizraujošu pilna laika darbu, kas nav
savienojams ar citu darbu;
- konkurētspējīgu atlīdzību un sociālās
garantijas;
- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
labus darba apstākļus.
Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma
aprakstu (CV sūtīt uz e-pastu: pasvaldiba@
jaunpils.lv vai iesniegt personīgi Jaunpils
novada domes kancelejā („Ērģelniekos”,
Jaunpilī, Jaunpils nov., LV-3145 ar norādi
„PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INSPEKTORA VAKANCE” līdz 2015.gada 27.jūlijam
(ieskaitot . Uz pārrunām tiks uzaicināti
2.kārtas pretendenti.

2015. gada 18. Jūnija sēdē pieņemtie lēmumi
- Apstiprināja nekustamā īpašuma „Pie Bētiņiem” 2015. gada
20. maija izsoles rezultātus
- Nolēma atbalstīt Jaunpils novadā dzīvojošo politiski represēto personu līdzdalību Latvijas politiski represēto personu salidojumā š.g. 16. augustā Ikšķilē. Finansējumu transporta izdevumiem
un dalības maksu EUR 70,00 apmērā apmaksās no pašvaldības
budžeta līdzekļiem ar nosacījumu, ja Jaunpils novadā dzīvojošās
represētās personas salidojumu š. g. 20. augustā Ikšķilē apmeklē
klātienē.
- Apstiprināja pašvaldībai piederošā autotransporta VW
CRAFTER v/n JZ-8902 degvielas patēriņa normu
- Apstiprināja pašvaldībai piederošo autotransportu pašizmaksas tarifus. Autotransporta pārvadāšanas tarifus noteica par
10% lielākus kā pašizmaksas tarifus. Pārvadāšanas tarifus novada
bērniem, skolēniem un pensionāriem samazināja par 30%.
Transports

Pašizmaksas
tarifs
euro/km

Pārvadāšanas
tarifs
euro/km

Pārvadāšanas tarifs
novada bērniem, skolēniem un pensionāriem euro /km

VW CRAFTER v/n
JZ-8902

0,55

0,61

0,43

ISUZU Turquoise
JK-8259

0,70

0,82

0,58

- Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 6 „Par grozījumiem
Saistošajos noteikumos Nr. 3 ” „Par Jaunpils novada pašvaldības
budžetu 2015.gadam ”.
- Domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei piešķīra ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu četras kalendāra nedēļas no 2015.gada 13.
jūlija līdz 24. jūlijam un no 2015.gada 3. augusta līdz 14. augustam.

- Apstiprināja Jaunpils novada Domes 2014. gada publisko
pārskatu.
- Palielināt PSIA „Jaunpils KS” (reģistrācijas numurs
40003434765 pamatkapitālu par EUR 171 467,00, kapitalizējot
PSIA ”Jaunpils KS” parāda saistības pret Jaunpils novada domi
un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu. Apstiprināja PSIA
„Jaunpils KS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un. PSIA
„Jaunpils KS” statūtu grozījumus.
- Apstiprināja Noteikumus Nr. 10 „Par skolēnu nodarbinātību
vasaras brīvlaikā Jaunpils novadā”. 2015. gada vasaras sezonā noteica 2 darba vietas. Noteica minimālo stundu tarifa likmi, saskaņā
ar valstī noteikto minimālās algas stundu tarifa likmi. Nepieciešamo finansējumu atalgojumam nolēma piešķirt no budžeta rezerves
fonda līdzekļiem, saskaņā ar noslēgtajiem darba līgumiem.
- Nolēma atdalīt NĪVK informācijas sistēmā no īpašuma „Pie
Mežābelēm” neuzmērītu zemes vienību 2,8 ha platībā un atdalīto
zemes vienību pievienot īpašumam ar nosaukumu „Jurģu Centrs”,
-Izslēdza no adrešu reģistra dzīvokļu adreses „Brandavi”-1,
Branadavas, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, „Brandavi”-2, Brandavas, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145,
„Brandavi”-3, Brandavas, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV3145, „Brandavi”-4, Brandavas, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads,
LV-3145. Izveidoja Jaunpils novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu mājā „Brandavas”,Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, četrus dzīvokļu īpašumus kā pastāvīgus īpašuma objektus, reģistrēs
NĪVK informācijas sistēmā. Piešķīra dzīvokļiem adreses : „Brandavas” – 1, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, „Brandavas” – 2, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, „Brandavas”
– 3, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, „Brandavas” – 4,
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145.
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- Nolēma veikt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Dūmeņi”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā jumta remontu
- Dome piešķīra līdzekļus EUR 500,00 apmērā biedrībai
“Latvijas Sarkanais Krusts” humānās palīdzības sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm. Pilnvaroja Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi Andri
NOTEIKUMI Nr. 10
„Par skolēnu nodarbinātību vasaras
brīvlaikā Jaunpils novadā”
2015. gada 18. jūnijā

1. Vispārīgie jautājumi:
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā (turpmāk - Noteikumi , laika periodā no 1.jūnija līdz.gada 21.augustam Jaunpils novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība
administratīvajā teritorijā saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk - Lr normatīvie akti , kas reglamentē šo jomu.
1.1. Noteikumos izmantotie termini:
1.1.1 skolēni - bērni un pusaudži vecumā no
13 līdz 18 gadiem, kuri mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un
kuru dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā;
1.1.2. darba devējs - Pašvaldības iestādes
un uzņēmumi, kas pieteikušies nodarbināt skolēnus vasaras periodā;
1.1.3. darba laiks - noteiktu zināšanu un
prasmju apguvē pavadītais laiks, ne ilgāk par
četrām stundām dienā un 20 stundas nedēļā,
(pusaudžiem ne ilgāk kā 7 stundas dienā un 35
stundas nedēļā ;
1.1.4. atlīdzība par darbu - darba samaksa skolēnam par paveikto darbu, kura noteikta
atbilstoši Darba likumā noteiktajām prasībām;
1.1.5. nodarbinātības pasākumi - veicamie
darbi, kas nav pretrunā ar LR normatīvajos
aktos noteiktajiem skolēnu darba ierobežojumiem un ir droši skolēnu veselībai, tikumībai
un attīstībai;
1.1.6. līgums par nodarbinātības pasākumu
veikšanu - noformēts rakstveida darba līgums
starp skolēnu un darba devēju atbilstoši LR
normatīvajiem aktiem;
1.1.7. nodarbinātības pasākumu darba vadītājs - Pašvaldības iestādes un uzņēmuma
darbinieks, kas ierāda veicamo darbu, uzrauga
un kontrolē skolēnu darba kvalitāti, nodrošina
darba aizsardzības prasību ievērošanu.
Skolēnu nodarbinātības pasākumu mērķis
vasaras brīvlaikā - radīt iespēju apgūt nepieciešamās darba pamatprasmes un iemaņas, iegūt darba pieredzi, lietderīgi pavadot vasaras
brīvlaiku nodarbinātības pasākumā.
Nodarbinātības pasākumu organizēšanas
kārtība:
- nodarbinātības pasākumus koordinē un
kontrolē Pašvaldības Labiekārtošanas nodaļas
vadītājs;
- nodarbinātības pasākumi tiek nodrošināti
katra gada budžetā plānoto līdzekļu ietvaros
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Jaunsleinu noslēgt humānās palīdzības sniegšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Informāciju sagatavoja Kancelejas vad. Ita Lapsa
Ar Domes pieņemtajiem lēmumiem izvērstā veidā var iepazīties
novada mājas lapā www.jaunpils.lv

rindas kārtībā Pašvaldībā deklarētiem pieteiktajiem skolēniem;
- nodarbinātības pasākumos iesaistīto skolēnu personas datiem tiek noteikts ierobežotas
pieejamības informācijas statuss, ievērojot
datu aizsardzību regulējošos LR esošajos normatīvajos aktos;
1.3.4. darba devējs izbeidz darba tiesiskās
attiecības ar skolēnu, konstatējot darba kārtības noteikumu pārkāpumus LR normatīvajos
aktos paredzētajā kārtībā vai konstatējot skolēna nevērīgu attieksmi pret veicamo darbu.
1.4. Nodarbinātības pasākumu finansēšana:
1.4.1. Pašvaldība nodrošina finansējumu
darba samaksai pilnā apmērā (ieskaitot darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas (turpmāk - VSAOI skolēniem, kuri
piedalās nodarbinātības pasākumā Pašvaldības
iestādē vai uzņēmumā;
1.4.2. Pašvaldība nodrošina atlīdzību par
darbu atbilstoši skolēna nostrādāto stundu
skaitam. Darba laiks tiek uzskaitīts darba laika
uzskaites tabelē, kuru sastāda darba devējs un
kontrolē un saskaņo Pašvaldība;
1.4.3. nodarbinātības pasākumu darba vadītājs var saņemt piemaksu par papildu darbu
atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai.
2. Pašvaldības tiesības un pienākumi:
informē sabiedrību par vasaras nodarbinātības pasākumu, izmantojot Jaunpils novada
pašvaldības laikrakstu un portālu www.jaunpils.lv;
sagatavo informāciju un izsludina pieteikšanos skolēniem skolēnu nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā, publicē to plašsaziņas
līdzekļos;
izvērtē Pašvaldībā saņemtos darba devēju
pieteikumus;
izvērtē Pašvaldībā saņemtās skolēnu pieteikumu anketas, ievērojot to iesniegšanas laiku
rindas kārtībā;
pamatojoties uz skolēnu pieteikuma anketām, kā arī ārsta izziņu, izvērtē un piedāvā noteiktu nodarbinātības pasākumu vietu un laiku
skolēniem, izsniedzot norīkojumu;
kontrolē darba līguma noslēgšanu un izpildi
starp darba devēju un skolēnu.
veic darba samaksu un nodokļu maksājumus par nodarbinātajiem skolēniem atbilstoši
noslēgtajam darba līgumam un LR normatīvo
aktu prasībām.
3. Skolēna pienākumi:
3.1. skolēns, skolēna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis Pašvaldībā, laika periodā no
2015.gada 1. aprīļa līdz 2015.gada 30.aprīlim,
iesniedz sekojošus dokumentus:
3.1.1. skolēna pieteikuma anketu (1.pieli-
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kums;
3.1.2. ārsta izziņu (forma 027/U , kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs
algota darba veikšanai atbilstoši LR normatīvo
aktu prasībām;
3.2. veikt darba devēja uzdoto darbu noteiktajā apmērā, termiņā un labā kvalitātē;
3.3. pirmajā darba dienā laicīgi ierasties Pašvaldībā un piedalīties darba drošības instruktāžā;
3.4. ievērot darba aizsardzības prasības
(instrukcijas, darba risku novērtējums, ugunsdrošības noteikumi , neveikt darbības, kas var
apdraudēt paša un citu cilvēku veselību vai
dzīvību.
4. Darba devēja pienākumi un atbildība:
4.1. noslēgt darba līgumu ar skolēnu (2.pielikums ;
4.2. ierādīt skolēnam noteiktu nodarbinātības pasākuma vietu saskaņā ar noslēgto darba
līgumu;
4.3. norīkot skolēnam nodarbinātības pasākumu darba vadītāju, kurš uzraudzīs skolēna
darba kvalitāti un nodrošinās darba aizsardzības prasību ievērošanu;
4.4. veikt skolēnu nodarbinātības pasākumu
darba laika uzskaiti;
4.5. iepazīstināt skolēnus ar darba drošības
prasībām, kuras jāievēro, veicot darbu;
4.6. nodrošināt darba aizsardzības noteikumiem atbilstošus darba apstākļus nodarbinātības pasākumu veikšanas laikā.
5.
Skolēnu atlases kārtība nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā:
5.1. Noteikumu 1.3.1. punktā minētā
persona līdz attiecīgā gada 15.maijam izvērtē
skolēnu iesniegtās pieteikumu anketas un atbilstību attiecīgajam darbam:
5.1.1. dokumenti tiek izskatīti, ja tiek iesniegti visi 3.1.punkta apakšpunktos minētie
dokumenti;
5.1.2. Noteikumu 1.3.1. punktā minētā persona līdz attiecīgā gada 20. maijam pieņem
lēmumu par nodarbinātības pasākumu vietām
un laikiem skolēnu pieteikumu anketu iesniegšanas secībā;
5.2. Noteikumu 1.3.1. punktā minētā
persona informē skolēnu par izvērtēšanas rezultātiem piecu darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
6. Attiecībā uz skolēnu nodarbinātību 2015.
gada vasaras brīvlaikā Jaunpils novadā Noteikumu 3.1. punktā minētie dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā līdz 2015. gada 31. jūlijam, Noteikumu 5.1. punktā minētās anketas
tiek izvērtētas un lēmums pieņemts ne vēlāk kā
līdz 2015. gada 4. augustam.
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Informācija iedzīvotājiem
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija apstiprinājusi jaunus SIA „Jaunpils KS” ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifus. Sākotnēji iesniegtais tarifu projekts
tiek samazināts!
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas padome apstiprinājusi jaunus

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus
SIA „Jaunpils KS”.
Ar šī gada 1. jūliju SIA „Jaunpils KS”
klientiem maksa par kubikmetra dzeramā
ūdens sagatavošanu un piegādi, kā arī par
izmantotā ūdens novadīšanu uz attīrīšanas
iekārtām un tā attīrīšanu kopā būs 1,57

eiro. Attiecīgi maksa par ūdensapgādes pakalpojumu kubikmetru būs 0,78 eiro (Ar
PVN 0.9438 eiro , bet maksa par kanalizācijas pakalpojumu – 0,79 eiro (ar PVN
0.9559 eiro .
Ar cieņu
SIA „Jaunpils KS”

Eiropas atbalsts trūcīgiem iedzīvotājiem

No maija mēneša iedzīvotāji, kuriem izsniegta sociālā dienesta izziņa par trūcīgās personas vai ģimenes statusu vai nonākšanu
krīzes situācijā, ar Eiropas Savienības atbalstu var saņemt pārtikas
paku veidā. Pārtikas pakas saņems vidēji 98 tūkstoši iedzīvotāju.
Savukārt no jūnija higiēnas un saimniecības preces un mācību
piederumus plānots nodrošināt vidēji 49 tūkstošiem bērnu gadā.
Turklāt visiem komplektu saņēmējiem būs iespēja piedalīties papildpasākumos un saņemt informatīvu un konsultatīvu atbalstu, kā
arī attīstīt dažādas prasmes savas situācijas uzlabošanai. Papildus
trūcīgajām personām sniegs konsultācijas par iespējām izkļūt no
trūcīgās personas statusa un iesaistīties darba tirgū.
Jaunpilī - atbalsta pakas var saņemt Sociālajā dienestā „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, piektdienās no
plkst. 14.00-17.00
Viesatās – Viesatu pārvaldē - pirmajā un trešajā trešdienā no
plkst. 10.00 līdz 12.00
Informāciju var saņemt sociālajā dienestā.
Kontaktpersona: sociālā darbiniece Elīna Ūdre mob. 29446778
Atbalsta komplektu katrai personai partnerorganizācija var izsniegt tikai par tekošo mēnesi (nevar izsniegt par iepriekšējo mēnesi, nevar par nākamo mēnesi .

Pārtikas preču komplekts

Higiēnas un
saimniecības
preču komplekts

Individuālo mācību
piederumu
komplekti vai
skolas soma

Izziņa uz 1 1 paka katrai
mēnesi
personai

1 paka katram
bērnam, kas nav
sasniedzis 18
gadus

Izziņa uz 3 Kopā 2 pakas
mēnešiem katrai personai uz izziņas
periodu

Kopā 1 paka uz
izziņas periodu
katram bērnam,
kas nav sasniedzis 18 gadus

Viens komplekts vai
skolas soma
kalendārā
gada ietvaros
katram bērnam vecumā
no 5-16

Izziņa uz 6 Kopā 4 pakas
mēnešiem katrai personai uz izziņas
periodu

Kopā 2 pakas uz
izziņas periodu
katram bērnam,
kas nav sasniedzis 18 gadus

Aktualitātes NFI projektā „Lietpratīga pārvaldība un
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”
14. 04. NFI projekta ietvaros notika
pieredzes apmaiņas izbraukums uz Mālpils
pašvaldību, kurā piedalījās arī Jaunpils pašvaldības pārstāvji- B. Rasa, I. Lapsa un V.
Rasa.
Mālpils novada domes priekšsēdētājs A.
Lielmežs iepazīstināja ar kopējo skatījumu
uz novadu. Tikšanās laikā pašvaldības prezentēja projektā paveikto.
Mālpilieši ir lieli sportisti, apmeklējām
slaveno Mālpils sporta kompleksu un NVO
„Mālpils sporta klubs”, kur iepazināmies ar
piedāvājumu iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī ar to, kā sporta klubs sadarbojas
ar vietējiem iedzīvotājiem. Jāteic, ka sadarbība ir aktīva, piemēram jaunieši brīvprātīgi darbojās pie skeitparka izveidošanas,
organizē sporta pasākumus utt.
Ar integrēto izglītības iestādes modeli

Mālpils pašvaldībā mūs iepazīstināja-internātpamatskolas un profesionālās vidusskolas direktore.
Apmeklējām Mālpils Biotehnoloģiju centru, kurā saimnieks nodarbojas ar
sliekkopību un biohumusa ražošanu.
Savukārt 29. 04. projekta dalībnieki pieredzi smēlās Skrundas novadā.
Skrundas novada domes pr-taja L. Robežniece iepazīstināja ar novadu un pašvaldības darbu gan ikdienā, gan ar paveikto projekta ietvaros.
Vizītes ietvaros notika seminārs
par teritoriālā zīmola vadību pašvaldību attīstībā, lektora Mg. sc. soc. Aināra Brenča
vadībā. Tā kā viens no Jaunpils pašvaldības
mērķiem ir izveidot zīmolu, seminārs sniedza praktiskas un vērtīgas zināšanas turpmākam darbam zīmola izstrādes koncepcijas veidošanā.
Lai izprastu uzņēmējdarbības vides veidošanos un priekšnosacījumus veik-
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smīgai saimniekošanai, projekta dalībnieki
apmeklēja šitaki sēņu audzētavu „Garīkās”
un Piena muižu-Berghof.
29.05. Jaunpilī notika mārketinga
darba grupas sanāksme, kurā tika izvirzīti darba uzdevumi mārketinga stratēģijas
izstrādes procesam. Katram pašvaldības
iestādes un struktūrvienības vadītājam bija
jāsagatavo pārskats jeb SVID analīze par
paveikto, kā arī jāsniedz savs skatījums par
attīstības jautājumiem.
09.06. mārketinga izstrādes darba
grupa tikās RAC „Ratā” , lai kopā strādātu
pie pašvaldības mārketinga mērķu, uzdevumu, rīcības virzienu, vīzijas, misijas definēšanas.
16.06. Notika pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla T1 sanāksme Gulbenē. Sanāksmē piedalījās L. Gintere, P. Baranovskis, V. Zīverte, B. Rasa un K. Liepiņa.
Sanāksmē tika prezentēti Jaunpils un pārējo pašvaldību mārketinga stratēģijā izvirzītie mērķi un uzdevumi.
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Jāteic, ka dalība šajā projektā sniedz nenovērtējamas iespējas gan smelties, gan dalīties pieredzē un zināšanās ar citām pašvaldībām. Mācīties salīdzinot metode sniedz
iespēju arī kritiski izvērtēt savu darbu,
saskatīt stiprās puses un saredzēt tos jautājumus, kuriem jāpievērš lielāka uzmanība,
kā arī motivē aktīvi strādāt pie lietpratīgas

pārvaldības veidošanas visās struktūrās.

Projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot EUR 2 111 820 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu
instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas
„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība
starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību
valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu
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mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo
datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties
salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību
stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties
pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Rasa, projekta eksperte

Paziņojums par Jaunpils novada Domes
2014. gada publisko pārskatu
Jaunpils novada Domē ir izstrādāts un
ar Jaunpils novada Domes sēdes lēmumu
Nr. 101., Prot. Nr. 6. 18.06.2015. apstiprināts Jaunpils novada Domes publiskais
gada pārskats par 2014. gadu.

Ar dokumentu var iepazīties Jaunpils
novada domes Attīstības nodaļā, Jaunpils
un Viesatu bibliotēkās, Viesatu pagasta 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.

Nometne „KOKS UN ŪDENS”
Laiku no 3.līdz 7.augustam Jaunpils
vidusskolas 4.un 5.klašu audzēkņi kopā ar
savām audzinātājām Daci Adiņu un Inetu
Miķelsoni aizvadīs vides izglītības nometnē

„Koks un ūdens”, apzinot, mērot un atzīmējot dabā Jaunpils dižkokus, pētot Bikstupi
Kartavkalnos, kā arī kokus un augus tās
krastos, radoši pašiem darbojoties gan Ķemeru nacionālajā parkā, gan tepat Jaunpilī.
Vides nometne tiek organizēta projekta „Vides izglītības nometne Jaunpils
vidusskolas 4.-5.klases skolēniem „Koks

un ūdens” ietvaros. Projektu īsteno biedrība „Jaunpils RAC „Rats””, projektu finansē
Latvijas vides aizsardzības fonds, līdzfinansējumu sniedz Jaunpils novada dome, kā arī
pati biedrība ar brīvprātīgo darbu.
Attīstības nod. vad. Vija Zīverte

Jūnijs aizritējis uzņemot ārvalstu ciemiņus
Jaunpils pašvaldībā viesojās Vācijas un
Anglijas Jaunpiļu pārstāvji, kā arī pašvaldību vadītāji no Moldovas.
Jūnijā sākumā Jaunpili apmeklēja Vācijas Jaunpils Newcastle under Donau pārstāvis Rudigers Vogt un Anglijas Jaunpils
Newcastle under Lyme pārstāvji Deivids un
Anna Beketi.
Deivids un Anna pie mums ciemojās
četras dienas, vizītes laikā apmeklēja gan
Viesatu bibliotēku, gan „7 balles” , gan izbaudīja Jaunpils pils ekskursiju.
Tā kā Anna ir cieši saistīta ar izglītības
sistēmu, tad devāmies ciemos uz Jaunpils
vidusskolu, lai ar lepnumu pastāstītu par
savu skolu. Saruna izvērtās interesanta, jo
izglītības sistēmu modeļi ir atšķirīgi.
Vizītes laikā tika diskutēts par sadarbības iespējām starp Pasaules Jaunpilīm kultūras un izglītības jomā, kā arī par tūrisma
attīstības veicināšanu.
Jaunpils viduslaiku valdzinājumu baudīt un sadraudzības projektus lūkot, vizītē
pie domes pr-tājas Ligitas Ginteres viesojās
četru pašvaldību vadītāji no Moldovas.
Runājot, par starptautisko sadraudzību,
jāmin, ka augustā mūsu jaunieši –Ieva Zāg-

Deivids un Anna Beketi, Valentīna Rubīna, Anita Marčinkus Jaunpils vsk. 17.06.2015.
mane, Beāte Ose un Mārtiņš Barons dosies
uz Čehiju, lai piedalītos mākslas sesijā un
pārstāvētu Jaunpils novadu. Kā jauniešiem
būs gājis, redzēsim rudenī, kad tiks organizēta jauniešu mākslas darbu izstāde un
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jaunieši pastāstīs par iespaidiem un piedzīvojumiem Nova Hradā.
Vēlam veiksmi!
Baiba Rasa,
Sabiedrisko Attiecību vadītāja
Foto:B. Rasa

8. Jaunpils vēstis

Jūlijs 2015

AKTUALITĀTES

Jaunpils audējas un rokdarbnieces noslēdz rokdarbu
sezonu ar divām izstādēm

Ceriņu ziedēšanas laiks Dobelē ir īpašs.
Vēloties kuplināt ceriņu ziedēšanas laiku,
TLMS „Avots” Dobeles Amatu mājā maijā rīkoja rokdarbu izstādi „Ceriņu neprāts”,
kura notika no 9.maija līdz – 7.jūnijam.
Izstādes mērķis bija veicināt rokdarbnieču un tautas lietišķās mākslas kolektīvu
dalībnieku māksliniecisko izaugsmi un
jaunradi, rosinot iztēles brīvību un radošumu. Rādīt sabiedrībai izstādes autoru
neierobežoto izdomu formā, materiālā un
ceriņkrāsu toņos, piesaistot jaunus radošos
līdzgaitniekus. Šajā izstādē varēja piedalīties ikviens rokdarbniece, kura iesniedza
izstādes nolikuma prasībām atbilstošus
darbus. Darbi varēja būt jebkurā tehnikā,
materiālā un visos iespējamos ceriņziedu
toņos. Tāpat Auces novada Kultūras centrā no 5. jūnija līdz 22. jūnijam noritēja
izstāde „Manis paša radīts”. Šajās izstādēs
arī Jaunpils audēju kopa iesniedza darbus,
kuri atbilda konkursa prasībām. Lielu paldies sakām čaklajām rokdarbniecēm par
skaistajiem darbiem: Emmai Lācei – segas,
Intai Finkai – rotas, Ņinai Bondarei – tau-

tiski cimdi, Janīnai Groverei – adīti lakati
un rotas, Normundai Šternbergai – austs
paklājs, Lāsmai Kramai – tamborēts lakats,
Velgai Pavlovskai – sega, Martai Grīnfeldei

– paklājs, Ārijai Ratkus – adīti lakati, Zanei
Sapnovai – lupatu deķis un spilveni.
Jaunpils audēju kopas vadītāja
V. Pavlovska

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”

7., 14., 21. jūlijā un 4. augustā JND
programmas “Darām paši” projekta “Atver
sirdi priekam” Dainas Reinfeldes lekciju
cikls “Mūžizglītība senioriem pirms pensijas un pensijas vecumā”. Trīs nodarbības
“Jaunkalnos”, pēdējā noslēguma nodarbība Viesatās. Nodarbības no plkst. 13:00
līdz16:30. Uz un no nodarbībām paredzēts
transports. Interesēties pie koordinātoriem.

31. jūlijā starppagastu balle Engurē plkst. 15:00 ar tradicionālo zivju zupu!
Braucam ar saviem transportiem.
9. augustā plkst. 18:00 starppagastu
draudzības balle Zebrenē. Braucam ar saviem transportiem. Pieteikties līdz 5. augustam
20., 21. augustā ekskursija pa Latgales ievērojamākām vietām . Gide Zaiga.
Izbraucam no Jaunpils plkst. Ekskursijas

aprakstu saņemt pensionāru telpās vai pie
koordinātoriem.
Trešdienās pensionāru telpās var nodot makulatūru, sasietu saiņos, vai kartona
kastēs.
Paldies visiem koordinātoriem, kuri
savāca parakstus atbalstam Latvijas pensionāru federācijas prasībām valdībai un saeimai. par pensiju indeksāciju utt.
Informāciju sagatavoja Austra Sipeniece

Ekskursija Jelgavā un Baskāju taka

9.jūnija saulainā un vējainā rītā izbraucām uz Jelgavu, kur pie Jelgavas pils mūs
sagaidīja ļoti jauka un aizrautīga gide Ina.
Iesākumā Ina mūs izvadāja pa pili un pils
muzeju,kurā katram bija dota iespēja ieskandināt zvanu. Šis maģiskais zvans piepilda vēlēšanos. Mums paveicās un pils salā
satikām vietējo savaļas zirgu baru. Ērzeļi
demonstrēja savu spēku, kumelēni draiskojās, ķēves rūpējās par savējiem – ļoti interesanti. Apskatījām pils valdnieku kapeņu
sarkofāgus un viņu dzīves laika liecības.
Jelgava pirms pāris nedēļām svinēja savus 750 gadus un bija ļoti saposusies, gidīte
mums ar aizrautību izstāstīja un izrādījā
ievērojamāko. Pabijām pie Noras Bumbieres pieminekļa, kur ziedus nolika Jaunpils
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jelgavniece Dzidra Krauča, koristes Judīte
un Rasma uzdziedāja. No, karā sagrautās
baznīcas un tagad atjaunotā, torņa skatu
laukuma uz visām debespusēm vērojām
plašo Jelgavas panorāmu. Lejā pamērcējām
rokas Svētās trīsvienibas strūklakā un ievēlējāmies labas domas.
Garām Klīstošajam studentam, pāri

JAUNPILS KULTŪRAS ZIŅAS
jaunajam Driksas tiltam uz saliņu apskatījām smilšu skulptūras – iespaidīgi! Daļa
braucēju izvizinājās ar kuģiti pa Driksu un
Lielupi, citi pusdienoja. Jelgavas
ekskursijas noslēgumā, Ina mums parādīja Pārlieupes ievērojamākās vietas.
Visiem mums ļoti patika gan Jelgava, gan
jaukā gide Ina.

Jaunpils vēstis

9.

Tālāk gar Kalnciemu uz Baskāju taku.
Laiks saulains,bet pavēss un likās ,kādas tur
basas kājas, daži nobijās, bet tie, kuri sadūšojās, piedzīvoja ļoti satraucošus un interesantus mirkļus.
Ekskursija izdevās. Izrādās tepat mums
tuvumā ir daudz saistoša.
Mārīte Kazmina

Līgo danči Jaunpilī
20.jūnijā Jaunpils parka estrādē ielīgošanas pasākumā satikās
dejotāji no Jaunpils, Salaspils, Mālpils, Valdemārpils un Daugavpils, lai kopīgi uzdejotu Līgo dančus, sadraudzības projekta “Danči
pilī” ietvaros!

Folkloras kopa “Avots”

Inta Roost, Mixed Choir „HÄNIKE SEGAKOOR”, diriģente
Anne Kann.

Projekta aizsācēji VPDK “Ūsa”

Šoreiz saimnieku lomā bija VPDK “Jaunpils”. Pirmie bija salaspilieši – VPDK “Ūsa”. Nākamais sadraudzības pasākums notiks
rudenī pie VPDK “Sidgunda” Mālpilī, kā arī jau ir zināms, ka pēc
gada “pilieši” pulcēsies Daugavpilī pie VPDK “Saimes”.

Kose Chamber choir

Danči pilī dalībnieku kopbilde

Pirms sadraudzības koncerta tika iedegts vasaras saulgriežu
ugunskurs kopā ar folkloras kopu “Avots” no Tukuma. Skaisto ziedu Līgo pušķi kā sveicienu pasākuma dalībniekiem izveidoja Nellija Tumšā.
VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki
27. jūnijā VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku novadu dienā Jaunpilī viesojās trīs igauņu kori: I.N.T.A. Mixed Choir,
diriģente Inta Roost, Kose Chamber choir, diriģenti Heli Sepp un

Dienas pirmajā pusē viesi iepazina Jaunpils pils leģendas un
nostāstus ekskursijā ar pils atslēgu glabātāju un devās ciemos pie
audējām uz Jaunpils Amatu māju.
Gandrīz stundu garā koncertā kori gan atsevišķi, gan kopā
pieskandināja Jaunpils pils zāli ar skaistākajām Igauņu koru dziesmām. Koncerts bija skaists, par to liecināja klausītāju ilgie un skaļie
aplausi!
Dienas kulminācija nenoliedzami bija koncerts Durbes estrādē, uz kuru devās gan igauņu koristi, gan Jaunpils koris, VPDK
“Jaunpils” un JDK “Atsperīte”!
Nākamajā dienā, 28.jūnijā, Jaunpils koris piedalījās arī VIII
Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku noslēguma koncertā
Mežaparkā, kurā Ziemeļu un Baltijas valstu kopkoris – 8 000 dalībnieku - izpildīja dzirdētas un jaunas dziesmas no visām svētku
dalībvalstīm.
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Viduslaiku svētki “Kad vīri spēkojas” – 8.augusts
Pagājušogad viduslaiku svētki
bija par godu Elīzai, šogad svinēsim,
atceroties savus 4 pilskungus - Tīsu
fon der Reki (varenu karotāju, pirmo
pils īpašnieku no Reku dzimtas), Matiasu fon der Reki (varenu karotāju,
Salaspils kaujas dalībnieku), Johanu
Zigismundu fon der Reki (armijas
kapteini, pils pārbūvētāju) un Vilhelmu Heinrihu Ernestu fon der Reki
(pēdējo Reki - pils īpašnieku). Vareni
ir stāsti un nostāsti par viņu karagājieniem un cīņām gan karā, gan savās
muižās.
Viduslaiku svētki “Kad vīri spēkojās” būs par un ap vīriešiem, par
viņu kāri pēc cīņas un savstarpējās
spēkošanās! Tā būs gan fiziskā, gan
intelektuālā spēkošanās!
Svētkus atklāsim jau 14:00! Pirmo reizi Jaunpilī būs iespēja redzēt
bruņiniekus, kas ar zobeniem cīnīsies sēžot zirgos! Intelektuālas cīņas
notiks pilskungu buduāros, kur pasākuma dalībnieki varēs pārbaudīt

savas stratēģu dotības šaha un citās
spēlēs!
Kamēr vīri spēkojas, dāmas varēs
baudīt V. Šekspīra izrādi „Liela brēka, maza vilna”! Bērniem būs radošās darbnīcas un “Mazo bruņinieku
turnīrs”!
Tradicionāli pils laukumā darbosies amatnieku tirdziņš ar dažādiem
amatnieku, mājražotāju darinājumiem!
Vakarā, 21. 00 balle pils pagalmā
ar grupu “Zaļā Galma kapella”!
Sekojiet līdzi jaunumiem, jo
programma tiks papildināta!
Biļetes – svētki - € 5.00, svētki un
balle € 8.00, balle € 5.00.
Bērniem līdz 6 g. v. ieeja pasākumā bez maksas!
Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine
Jaunpils Tūrisma informācijas
punkts
Foto: Inga Krūtaine, reklāmas foto
“Zaļā Galma kapella”

Jaunpils novada dārzu svētki – ceļojums Kapu svētki
Jaunpils
pa novada skaistākajiem dārziem novadā 2015
31.jūlijā
Aicinām novada iedzīvotājus, kaimiņus un visus pārējos
uz ceļojumu pa Jaunpils novada
skaistākajiem dārziem
Svētku norise:
8.30-9.00 Dalībnieku pulcēšanās un reģistrēšanās Jaunpils
pils laukumā
9.00 Svētku atklāšana
9.30 Brauciens pa novada
skaistākajām sētām: „Veldzes”
Rasu ģim., „Mārtiņi” Bierandu ģim., „Liepiņas” Zemgrīdu
ģim., „Viesuļi” Čiapu ģim.
13.00 – 13.45 Pusdienas
Jaunpils vidusskolā
14.00-18.00 „Līvas grupa”
ražotne un mājas „Smiltiņi” apskate, „Kalnēji” Ārgaļu ģim.
Ja vēlies būt Jaunpils novada dārza svētku dalībnieks,
līdz 25.jūlijam piesakies un
samaksā dalības maksu– 10,00
eiro. Pasākuma laikā tiks nodrošināts autobuss, kā arī pus-

Sestdien, 8. augustā
Viesatu pagastā:
Rāvu kapi
11.00
Vēžu kapi
12.00
Jaunpils pagastā:
Rubuļu kapi
14.00

dienas un launags.
Pieteikties un samaksāt
dalības maksu var pie: Zentas
Plezeres - tel. 26342462
Silvijas Lāces - pensionāru
biedrības telpās: pirmdienās,

trešdienās un piektdienās
no 10 00 – 12 00
Birutas Šteinas tel. 28369562,
Dzidras Krastiņas tel. 29199878

www.jaunpils.lv

Sestdien, 22. augustā
Jaunpils pagastā
Sveikuļu kapi
10.00
Lauku kapi
11.00
Vītiņu kapi
12.00
Spriņģu kapi
13.00
Meža kapi
14.00
Kapu svētkus vada Jaunpils
evaņģēliski luteriskās draudzes
mācītājs Jānis Saulīte, telefons
uzziņām 29299694.
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Dabas notikumu dārza atklāšana
Dabas notikumu dārza atklāšana
Zāļu diena, 21. jūnijā, dabas mīloši cilvēki pulcējās uz Dabas
notikumu dārza atklāšanu brīvdienu mājās “Vagas”.

Dabas notikumu dārzs ir Artas Berezovskas lolotais projekts.
Kā stāsta dārza saimniece: “tas sevi ietver ne vien tikai augu daudzveidību, tas ir kā notikums, kas turpinās attīstīties un pilnveidoties,
lai būtu kā ilgtspējīgs projekts nemitīgā attīstībā. Šobrīd tiek izkopts dažādu veselības augu paraugdārzs, kas tiek organizēts pēc to
ziedēšanas krāsas un sezonāli ļauj iezīmēt dārzu krāsu laukumos.”
Dobes, kur katrs augs un akmentiņš tās malā ir atradis vietu,
un baltais namiņš ar terasi, kur sēdēt, baudīt un vērot, kas notiek
dabā, radīja tik idillisku un pozitīvām emocijām bagātu noskaņu
visam vakaram.

Ik viens pasākuma viesis šeit jutās kā savējais! Nosalušie varēja
sildīties ar mētru tēju, izsalkušie ar ceptu rupjmaizi, medu un citiem gardumiem!

21. jūnijs bija arī zāļu diena, kas iezīmēja vasaras saulgriežus.
To enerģiju pasākuma dalībnieki varēja iepīt savos vainagos, uzņemt vingrojot Ci-gun instruktores Ritas Grīnfogeles vadībā un
piedaloties uguns rituālā.

Paralēli vainagu pīšanai varēja vēl izgatavot kuģīšus, kurus pēc
tam palaida tuvējā ezerā!

Vakara izskaņā Dabas notikuma dārza viesi tika aicināti uz vasaras koncertu ezermalā. Sēžot laivā ezerā, latviešu un svešzemju
dziesmas izpildīja Zane Bremmere, Anita Intaite, Artūrs Dumbris
un Roberts Jakubovskis. Skanēja visa ezermala!
Domājot par nākotni, tiek minēts, ka dārzā norisināsies dažādi
tematiskie pasākumi, par kuriem varēs uzzināt Dabas notikumu
dārza sociālā portāla Facebook profilā un mājas lapā http://dabasnotikumudarzs.mozello.com/.
Dabas notikuma dārzu būs iespējams arī apmeklēt, piesakoties
iepriekš!
Paldies mājas saimniekiem un pasākuma organizēšanā iesaistītajām personām par skaisto un pozitīvām emocijām pildīto pasākumu!
Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine
Jaunpils Tūrisma informācijas punkts
Foto: Inga Krūtaine
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Mazais pērļu gliemezīt,
Vai tu vari pasacīt,
Kāpēc balss, kas naktī skan,
Ir tik ļoti mīļa man.

Mīlēt nebūt nav skatīties vienam uz otru, bet
gan kopā skatīties tai pašā virzienā.
/Antuāns de Sent-Ekziperī/

Jaunpils novada Dome sveic vecākus ar
Gabrielas Koškinas, Keitas Jansones un
Daniela Kurta Prontekera piedzimšanu!

JAUNPILS NOVADA DOME SVEIC
JAUNLAULĀTOS:
NAURI MELNGAILI UN AIVU MUŠPERTI
INGU PAŠULI UN GUNĀRU KAZMINU
ARTŪRU ŠVILPI UN ANETI BAUERI
KASPARU MAGURU UN LAIMU MELDERI
IMANTU LUKŠEVICU UN KRISTĪNI GRUNDBERGU
RITU VĪTOLU UN ARTŪRU TRAMU
SONDRU LĀCI UN RIHARDU ZAĻUPU
INGU UMBRAŠKO UN ANDREJU IĻJINU!
Pirmā pērle, kuru cilvēks sev var iemantot, ir viņš pats. Kad
cilvēks pats tik ilgi savā sirdī racis, kamēr tas šo dārgumu
atrod, tad tam rodas spēja – acis it kā no jauna apskaidrojas
– arī citas pērles atrast.
/Jānis Poruks/

Jaunpils novada Dome nozīmīgās
jubilejās sveic gaviļniekus:
JŪLIJĀ
Dambergu Ilzi, Ķīķi Andri, Loginu Dzintru,
Pašuli Tatjanu, Pētersoni Intu, Gulbi Edīti,
Niedri Skaidrīti, Maltenieci Veru, Papendiku Egilu,
Siliņu Gunti, Bērziņu Visvaldi, Valujevu Vizbulīti,
Āboliņu Ainu, Vegneri Hildu, Dembovsku Veltu,
Gulbi Ženiju, Kārkliņu Āriju, Pavlovu Birutu,
Rašmani Smaidu, Somošu Vasiliju, Zaicevu Janīnu!
AUGUSTĀ:
Sergejevu Lilitu, Jakubovski Leonīdu, Kalviņu Valdi
Zonbergu Aiju, Jēgeri Intu, Kazāku Leonu
Arbidāni Vilmu, Grabovsku Valentīnu, Jauci Laimoni
Nordenu Elzu, Piņķi Valiju, Smelteri Birutu,
Zeltiņu Gunāru

11. jūlijā plkst. 11.00
Jaunpils Amatu māja
aicinām interesentus uz
semināru Dzijas krāsošana ar
augiem.
Semināru vadīs
Sarmīte Grīnfogele
Pasākums notiks ārā pie
Jaunpils Amatu mājas.
Lūdzu pieteikties
zvanot
Velgai m.t 28301408
Izsakām līdzjūtību Regīnas
Jokstas tuviniekiem, viņu
guldot smiltājā.
Mājas „Rosmes” iedzīvotāji

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa,
t. 63180960, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests:
SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”.
Metiens 950 eks.

Ko mīl, tas nevar pazust nekur,
Sirds tūkstoš saitēm to pie sevis tur.
Pat tad, ja vairs tie mūžam nesatiktos.
(V. Rūja)

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību piederīgajiem,
Lūciju Šmeili aizsaulē
aizvadot.

Jaunpils audēju kopa

Jaunpils novada Dome izsaka
līdzjūtību piederīgajiem no
Ilonas Ellas Misiņas, Aldas
Bērziņas un Regīnas Jokstas
atvadoties
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Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Sandrai Šteinai māti un
Agitai Rullei tēvu zaudējot.

Jaunpils novada Domes deputāti un darbinieki
Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta.
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.

Pensionāru Biedrība “Jaunpils” izsaka dziļu līdzjūtību Ilonas Misiņas
piederīgajiem, viņu zaudējot,
Lūcijas Šmeiles tuviniekiem, viņu
pavadot mūžībā, Agitai Rullei
tēvu un Sandrai Šteinai māmiņu
zaudējot.

