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Līdz ar saulgriežiem nosvinēta Dabas un notikumu
dārza pirmā gada jubileja
21.jūnijs – tā ir tā diena, kad
sākas īstie vasaras saulgrieži, kad
mēs tiešām varam teikt- vasara ir
sākusies. Tā ir diena, kad katrs no
dabas var uzlādēt spēcīgu enerģijas lādiņu. Šajā datumā ikvienā
Latvijas novadā, ikvienā pilsētā ir
pa kādam saulgriežu sagaidīšanas
pasākumam. Viens no tādiem, šogad norisinājās Jaunpils novadā.
Pirms pasākuma nolijušais lietus
nespēja apturēt vairāk kā piecdesmit apmeklētājus, kuri ieradās, lai
jaukā kompānija kopā sagaidītu
saulgriežu iestāšanos un atzīmētu
dabas notiku dārza pirmo jubileju.
Šobrīd Dabas notikumu dārzā ir
izkopts dažādu veselības augu paraugdārzs, kas tiek organizēts pēc
to ziedēšanas krāsas un sezonāli
ļauj iezīmēt dārzu krāsu laukumos. Tur katrs var iepazīties ar dažādiem dabas augiem, iepazīt- cik
dažādas var būt mētras, kā izskatās ābolu mētra, kā piparmētra un
vēl daudzas citas, kas ir sastādītas,
saimnieces lolotas un izaudzētas.
Pasākuma ietvaros vakarpusē
visi viesi bija laipni gaidīti uz saulgriežu sagaidīšanu. Līdz svinīgai
pasākuma atklāšanai viesi pastaigājoties varēja izbaudīt skaisto
dabu un dārzu. Bērni varēja priecāties un rotaļāties taisot lielos ziepju
burbuļus un izbaudīt dažādas citas
rotaļas, kas bija piemērotas gan
bērniem, gan pieaugušajiem. Visas
pēcpusdienas un vakara laikā noskatoties, cik jautri bērni darbojās,
lielos ziepju burbuļus taisīt jau devas arī vecāki un lielākie pasākuma
apmeklētāji. Lai iegūtu dabas augu
maģiju, katrs apmeklētājs varēja
iepīt pļavas ziedus savā vainagā,
brīvprātīgās meitenes Martas no

Saulgriežu rituāla rotaļas Ineses Neimanes vadībā
“Vagās” 21.06.2016.

Saimnieki - Arta Berezovsaka un
Artūrs Dumbris-atklāj svinības

Saulgriežu ugunskurs

Milzu burbuļi

Radošās darbnīcas vada Marta –brīvprātīgā no
Portugāles

www.jaunpils.lv

Jaunizveidotā augu žāvēšanas vieta “Žāviņa”
radusi vietu turpat starp mētru dobēm
turpinājums 2.lpp.

2. Jaunpils vēstis
turpinājums no 1.lpp.

Portugāles vadība izveidot savu īpašo rotu,
ar dabas augu nospiedumu. Vagu mājās sarunas varēja vadīt ne tikai mums ierastajā
latviešu valodā, bet arī angļu valodā aprunājoties ar aktīvajiem brīvprātīgajiem jauniešiem no Portugāles. Vakara gaitā ikviens
pasākuma viesis varēja mieloties ar saimniece sagādātajiem gardumiem – pašceptu
maizi, mafiniem, mājas sieru, žagariņiem
un gardu piparmētru dzērienu. Pasākuma laikā saulgrieži tika sagaidīti ar visiem
tam veltītajiem un piederošajiem rituāliem,
saulgriežu dziesmām un rituāla dejām pie
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ugunskura.
Ik viens pasākuma viesis šeit jutās kā
savējais! Ja pasākuma laikā apmeklētājiem
palika nedaudz vēss, tad lauku māju saimnieki bija sarūpējuši iespēju sasildīties ar
mētru tēju.
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!
Šī gada vasaras saulgrieži tika sagaidīti
ar īpašu atmosfēru un jaukā cilvēku kom-
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pānijā, kopā priecājoties un izbaudot dabas
burvību, mieru un klusumu. Jaunpils novada un apkārtējie ļaudis var priecāties un
lepoties par izdevušos pasākumu un lieliski
noorganizētu saulgriežu sagaidīšanas iespēju visiem dabas mīļotājiem. Par iespēju
uz vienu vakaru izrauties no ikdienas rutīnas un mierīgā gaisotnē, brīvā dabā atpūsties kopā ar ģimeni.
“Vagas” vieta, kur baudīt dabas valdzinājumu.
Lāsma Zariņa
Jaunpils novada tūrisma lietu speciāliste
Foto: B. Rasa, L. Zariņa, N. Lazdupa

Viss, ko redzēt un piedzīvot Jaunpils novadā, apkopots
vienuviet-klajā nāk Jaunpils tūrisma ceļvedis
Tūrisma piedāvājums Jaunpils novadā
aug plašumā ar katru gadu. Tūrisma tirgū
ienāk gan radošās darbnīcas, gan zemnieku
saimniecības, gan tiek dažādoti ekskursiju
piedāvājumi, tāpēc nesen izveidotā Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa ir ķērās
pie darba- šos piedāvājumu apkopojot īpašā tūrisma avīzē. Avīzi arī turpmāk plānots
izdot vienu reizi gadā, papildinot to ar tūrisma produktu jaunumiem un aktualitātēm. Tūrisma avīzē atrodama informācija
latviešu, krievu un angļu valodā, kurā gan
apmeklētāji, gan vietējie iedzīvotāji atradīs
informāciju par atpūtas, izklaides un tūrisma iespējām novadā, kā arī praktisku informāciju par veikaliem, pakalpojumiem u.c.
Materiālā izmantotas košas un izteiksmīgas fotogrāfijas no Jaunpils novada Domes,
Jaunpils pils un Mārtiņa Barona foto arhīva. Lai paspilgtinātu emocijas un novada
vizuālo identitāti, tiek uzsvērtas novada
kultūrvēsturiskās un dabas vērtības. Avīzes
maketa un dizaina autore ir tūrisma speciāliste Lāsma Zariņa.
Šobrīd visa informācija par tūrisma piedāvājuma atrodama pašvaldības mājas lapā

www.jaunpils.lv/ un domes sociālo tīku
portālos. Jaunpils tūrisma informācijas
punkts vēl aizvien atrodas Jaunpils pilī –
blakus Jaunpils muzejam, taču šajā sezonā
un turpmāk -tūrisma informācija ir pieejama vairākos uzņēmumos.
Īpašu paldies par atbalstu un atsaucību
tūrisma informācijas pieejamības nodrošināšanā -sakām mūsu uzņēmumiem un personīgi: A/S “Jaunpils pienotava” Viesturam
Krilovam, SIA “Līvas grupa” Tatjanai un
Agrim Smelteriem, SIA “Mārksmens” Aijai
Bērziņai, DUS “MC” Modrim Cīrulim, kā
arī PSIA “Jaunpils pils”, Jaunpils Amatu mājai un VPVKAC. Liels paldies kaimiņiemBikstu pagasta kafejnīcas “Dzirnaviņas”
darbiniekiem! Šajos uzņēmumos ir izvietotas īpašas tūrisma bukletu kastītes, kurās gan iedzīvotajiem, gan apmeklētājiem
ir pieejami tūrisma bukleti par reģionu un
Jaunpils novadu, kā arī teju klajā nākusī
jaunā tūrisma avīze.
Neskatoties uz sociālo tīklu un digitālo
mediju nozīmi mūsdienu dzīvē, nepieciešamība pēc drukātajiem materiāliem vēl
aizvien nemazinās.

Tūrisma ceļveža vāka dizains 2016

Saulainu un jaukiem iespaidiem bagātu
vasaru vēlot
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja mob.tel. 20204694

Informācija par 2016.gada 30. jūnijā domes sēdē
pieņemtajiem lēmumiem

Apstiprināja SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra”” vidējā
termiņa darbības stratēģiju 2016. – 2020.
gadam.
Nolēma finansiāli atbalsīt Jaunpils
evanģēliski luteriskās draudzes rīkotā ērģeļmūzikas koncerta norisi Jaunpils baznīcā š. g. 13.augustā. Finansējumu EUR
300,00 apmērā piešķīra no domes budžeta
līdzekļiem.
Lai radītu iespēju Jaunpils vidusskolā

papildus vidusskolas mācību programmai
audzēkņiem apgūt profesiju, nolēma Jaunpils vidusskolā no 2016. gada 1. septembra
ieviest 3 gadīgu 1010 st. profesionālās pilnveides izglītības programmu „Tūrisma pakalpojumu sniegšana”. Programmu īstenos
sadarbībā ar Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu.
Jaunpils vidusskolai piešķīra papildus finansējumu EUR 8228,00 apmērā vadības
telpu un skolotāju istabas grīdas slīpēšanai

www.jaunpils.lv

un lakošanai, krēslu iegādei skolas aktu zālei, galdu un krēslu iegādei latviešu valodas
kabinetam, dīvāna un apspriežu galda iegādei skolotāju istabā, pieplūdes un nosūces
ventilācijas siztēmas izbūvei zēnu mājturības klasē.
Nolēma segt izmaksu starpību par vienas
personas uzturēšanos pansionātā “Rauda”,
saskaņā ar pansionāta „Rauda” piestādītajiem rēķiniem.
- Apstiprināja nekustamā īpašuma
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„Strautiņu ferma” 2016. gada 15. jūnija izsoles rezultātus.
- Atzina par nenotikušu nekustamā īpašuma „Zvaigznes”, Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, pirmo izsoli. Nolēma
atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
„Zvaigznes”, Viesatās, Viesatu pagastā,
Jaunpils novadā, pazeminot izsoles sākumcenu par 20 procentiem.
- Apstiprināja Jaunpils novada domes
Ētikas kodeksu. Izveidoja ētikas komisiju 4
cilvēku sastāvā – Ligita Gintere, Jānis Krūmiņš, Velga Pavlovska, Dzidra Krastiņa.
Ētikas kodekss ir saistošs deputātiem, visiem domes, domes iestāžu un uzņēmumu
darbiniekiem.
- Apstiprināja Nolikumu Nr.13 „Jaunpils
novada domes Kancelejas nolikums”.
- Apstiprināja grozījumus 2013. gada 13.
februāra Nolikumā “Par Jaunpils vidusskolas darbinieku atlīdzību”.
- Apstiprināja grozījumus 2013. gada
13. februāra Nolikumā “Par p/a “Jaunpils”
amatpersonu un darbinieku atlīdzību”
- P/a „Jaunpils” piešķīra papildus finansējumu EUR 2481,59 apmērā jauna krāsainā kopētāja iegādei.
- Apstiprināja Jaunpils novada domes
2015. gada publisko pārskatu. Publiskais
gada pārskats elektroniskā veidā būs pieejams Jaunpils novada Domes mājas lapā
www.jaunpils.lv un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā
www.varam.gov.lv.
- Nolēma uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašuma „Sauleskrasti” un
Ābeļdārzs”. Apstiprināja darba uzdevumus
detālplānojuma izstrādei.
- Projekta “Bērnu rotaļu laukumu izbūvei

Viesatu ciemā un Levestes ciemā” īstenošanai piešķīra finansējumu EUR 2041,25. Rotaļlaukumu seguma klājuma izmaksas segs
no domes budžeta līdzekļiem EUR 851,84
apmērā.
- Nolēma uzsākt iepirkuma procedūru
tehniskā projekta izstrādei un sporta infrastruktūras pārbūvei pie Jaunpils vidusskolas. Apstiprināja projektēšanas uzdevumu.
- Apstiprināja Saistošos noteikumus
Nr.12 „Par pašvaldības zemes nomu Jaunpils novadā”. Saistošie noteikumi stāsies
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.
- Apstiprināja Noteikumus Nr. 14 „Par
Jaunpils novada domei piederošo nedzīvojamo telpu iznomāšanas un nomas maksas
noteikšanas kārtību”.
- Apstiprināja Saistošos noteikumus
Nr.13 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”.
- Uzņēma uzskaitē četrus pamatlīdzekļus
(saskaņā ar salīdzināšanās aktu ar VZD).
Pēc salīdzināšanas ar VZD, Latvijas Valsts
ceļiem un Valsts meža dienestu no grāmatvedības uzskaites izslēdza 60 pamatlīdzekļus, no tiem zembilancē atstājot 17 pamatlīdzekļus.
- Dome noraidīja lūgumu par nekustamais īpašums „Aizkalna lauks”, platība
10,65 ha atsavināšanu.
- Apstiprināja nekustamā īpašuma „Zeltiņi”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads,
zemes vienības sadales projektu. Zemes
gabals 24,0 ha tiks sadalīts piecos zemes
gabalos.
- Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma
„Aizezeri”, kopējā platība 5,46 ha, trīs zemes gabalus.

APSTIPRINĀTS
Jaunpils novada Jaunpils pagastā
2016. gada 30. jūnijā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 12/2016.
PAR BĒRNU BRĪVDIENU NOMETŅU
LĪDZFINANSĒŠANU JAUNPILS NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu,
likuma ”Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Jaunpils novada dome (turpmāk – “Dome”) atbalsta ar līdzfinansējumu (turpmāk – līdzfinansējums) Jaunpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
deklarēto bērnu dalību bērnu brīvdienu nometnēs (turpmāk – “nometne”).
2. Noteikumu mērķis ir atbalstīt bērnu pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu skolēnu brīvdienās.
3. Jaunpils novada pašvaldības līdzfinansējumu administrē
Dome.

Jaunpils vēstis

3.

Lai nodrošinātu sporta infrastruktūras (
futbola laukuma) ilglaicīgu kvalitāti, nolēma veikt futbola laukuma laistīšanas sistēmas izbūvi. Finansējumu EUR 3772,95 apmērā piešķīra no naudas līdzekļu atlikuma.
- Nolēma uzsākt Jaunpils parka telpiskās
attīstības koncepcijas izstrādi. Finansējumu
EUR 4 816, 00 apmērā piešķīra no naudas
līdzekļu atlikuma.
- Labiekārtošanas nodaļai Jaunpils centra
labiekārtošanas darbiem piešķīra papildus
finansējumu EUR 10 630,00 apmērā.
- Nolēma veikt kapu vārtu izgatavošanu
Sparvu un Sveikuļu kapos. Finansējumu,
EUR 4836,78 apmērā piešķīra no naudas
līdzekļu atlikuma.
- Nolēma veikt Jaunpils novada domei
piederošās ēkas „Ērģelnieki” jumta seguma
nomaiņu. Finansējumu EUR 6542,43 apmērā piešķīra no naudas līdzekļu atlikuma.
- Pēc „Erģelnieku” jumta seguma atjaunošanas, nolēma uz jumta izveidot terasi.
Finansējumu zem terases nepieciešamās
virsklāja izveidošanai EUR 1100,00, terases
un puķu kastu izgatavošanai un uzstādīšanai EUR 3670,00 apmērā piešķīra no naudas līdzekļu atlikuma.
- Apstiprināja Noteikumus Nr.12 „Par
bērnu brīvdienu nometņu līdzfinansēšanu
Jaunpils novadā”
- Jaunpils novada domes priekšsēdētājai
Ligitai Ginterei piešķīra ikgadējo atvaļinājumu no 2016.gada 18. jūlija līdz 10. augustam.
Ar domes lēmumiem izvērstā veidā var
iepazīties Jaunpils novada domes mājas
lapā www.jaunpils.lv
Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

4. Uz šajos noteikumos paredzēto pašvaldības finansiālo atbalstu
kalendārā gada ietvaros nevar pretendēt Jaunpils novada domes interešu izglītības pulciņu (mazpulku, jaunsargu, sporta) nometnes
bērni, ja minēto pulciņu darbību finansē Dome un nometņu organizēšanai nepieciešamais finansējums ieplānots budžetā.
II. LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI
5. Dome piešķir līdzfinansējumu par Jaunpils novada administratīvajā teritorijā deklarēta bērna dalību bērnu diennakts nometnē (atvērtā vai slēgtā), kura organizēta un kuras darbība veikta
atbilstoši normatīvo aktu prasībām par bērnu nometņu organizēšanu un darbību
6. Dome piešķir līdzfinansējumu bērna vecākam vai citam bērna likumiskajam pārstāvim (turpmāk tekstā – “Vecāks”), ja bērns
apmeklē nometni, kas darbojas novada adminastritīvajā teritorijā, citas pašvaldības administratīvajā teritorijā Latvijā vai Eiropas
Ekonomiskās zonas dalībvalstīs.
7. Līdzfinansējums tiek piešķirts par bērna dalību nometnē nepārsniedzot 10 dienas kalendārā gada laikā. Līdzfinansējuma apmērs par bērna dalību nometnē ir 5,00 euro (pieci euro) diennaktī.

www.jaunpils.lv

turpinājums 4.lpp.

4. Jaunpils vēstis
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turpinājums no 3.lpp.

8. Ja dalības maksa nometnē par diennakti ir mazāka par 5,00
euro, līdzfinansējums tiek piešķirts atbilstoši faktiskajai diennakts
maksai par nometni.
9. Uz līdzfinansējumu nevar pretendēt, ja nometnes organizēšanā nav paredzēta maksa par bērna dalību nometnē.
III. IESNIEGUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
10. Bērna Vecāks iesniedz Domē iesniegumu Jaunpils novada
bērnu brīvdienu nometņu līdzfinansējuma saņemšanai (1. pielikums) vienā no šādiem iesniegšanas veidiem:
10.1. personīgi Jaunpils novada Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) – „Ērģelnieki”, Jaunpils
pagasts, Jaunpils novads.
10.2. nosūtot pa pastu uz adresi: Jaunpils novada Dome, – „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV – 3145 (par iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu);
10.3. elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3. panta otrajā
un trešajā daļā noteiktajam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi
pasvaldiba@jaunpils.lv ar norādi „Iesniegums par nometni” (par
iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad iesniegums ir nosūtīts).
11. Iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā, latviešu valodā. Tekstam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un svītrojumiem.
12. Vecāks Domē iesniedz iesniegumu (1.pielikums), kam pievieno līguma ar nometnes organizētāju kopiju un maksājuma par
bērna dalību nometnē apliecinoša dokumenta kopiju.
13. Vecāks iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz
Domē ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc attiecīgās nometnes beigu
datuma.
APSTIPRINĀTS
Jaunpils novada Jaunpils pagastā
2016. gada 30. jūnijā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 14/2016.
„PAR JAUNPILS NOVADA DOMEI PIEDEROŠO NEDZĪVOJAMO TELPU IZNOMĀŠANAS UN NOMAS MAKSAS
NOTEIKŠANAS KĀRTĪBU”
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu,
73.panta pirmās daļas 4.punktu,
Ar likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu,
Ar Ministru kabineta 08.06.2010.noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par publiskas
personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem”.

1. Šie noteikumi nosaka Jaunpils novada domei (turpmāk tekstā –Pašvaldība) piederošo nedzīvojamo telpu (turpmāk – Telpas)
iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību.
2. Telpu nomnieki var būt juridiskas un fiziskas personas.
3. Pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv tiek publicēta informācija par brīvo Telpu iznomāšanas iespējām.
4. Pretendenti, kas vēlas nomāt Telpas, pašvaldībā iesniedz iesniegumu rakstiski norādot to izmantošanas mērķi un konkrētās
nedzīvojamās telpas.
5. Iznomātājs neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiska fakta iestāšanos vai uz laiku,
kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts
cits termiņš. Līgumu par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Pašvaldī-

bas vārdā slēdz izpilddirektors.
6. Lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas nodošanu iznomāšanai pieņem Jaunpils novada dome.
7. Nomas maksu nosaka Pašvaldība, saskaņā ar šajos Noteikumos apstiprināto kārtību, bet tā nedrīkst būt zemāka par Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnijā noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.
un 4. nodaļā noteikto nomas maksu.
8. Nomnieku, ja ir pieteikušies vairāki pretendenti, noskaidro
izsolē. Izsoles noteikumus izstrādā un izsoli organizē Jaunpils novada domes nekustamo īpašumu izsoles komisija. Izsoles maksas
sākumcenu Telpu nomai nosaka dome, saskaņā ar šajos noteikumos noteikto nedzīvojamo telpu nomas maksas cenrādi.
9. Izsoles rezultātus apstiprina Dome savā sēdē vai Jaunpils novada Nekustamā īpašuma izsoles komisija.
10. Telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – šajos noteikumos noteiktā nomas maksa.
11. Nomas līguma projekts tiek sagatavots atbilstoši neapdzīvojamo telpu nomas parauglīgumam (pielikums Nr. 1), kurš var tikt
grozīts un papildināts atbilstoši vienošanās
apjomam. Nomas līgumā ir jābūt ietvertiem šādiem pamatnosacījumiem:
- telpu nomas izmantošanas mērķis;
- nomas maksas samaksas kārtība;
- nomas termiņš.
12. Nomas līgums ir spēkā tikai norādītam izmantošanas veidam. Pirms telpu izmantošanas veida izmaiņām, nomniekam jā-
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pārslēdz līgums ar Pašvaldību uz jauniem nomas nosacījumiem.
13. Papildus nomas maksai par Telpām Nomnieks pastāvīgi un
uz sava rēķina sedz visas ar telpu apsaimniekošanu un izmantošanu saistītās izmaksas (komunālie pakalpojumi, elektroapgāde,
nodevas un nodokļi, ūdens apgāde, atkritumu izvešana u.c.)
14. Nedzīvojamo telpu nomas maksa pašvaldības īpašumā un
valdījumā esošajās ēkās mēnesī tiek noteikta pamatojoties no telpas izmantošanas mērķa.
15. Ja telpas iznomā biedrībām, nodibinājumiem, sabiedriskajām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, nomas maksa netiek noteikta.
16. Nomas maksa tiek noteikta:
Telpu klasifikācija

Maksa
par kv.m
mēnesī/ euro

Restorāni, bāri, kafejnīcas, ēdnīcas

1,14

Frizētava, veikali, video, aptiekas, doktorāti,
kioski, pasti, automobiļu tirdzniecība un
apkalpošana

0,57

Kantori, biroji

0,85

Sadzīves pakalpojumi, sporta un veselības
kompleksi

0,57

Izglītības, kultūras, zinātnes pakalpojumi, bērnu 0,57
atpūtas, bibliotēkas, baznīcas ,mākslinieku
darbnīcas un nevalstisko organizāciju darbība
Noliktavas (tirdzniecības, ražošanas), virtuves,
sporta telpas

0,43

Mākslas saloni

0,71

Palīgtelpas

0,14

Šķūņi

0,14

Pagrabi

0,14

Skolas ēdnīcas
0,14
17. Pašvaldība brīdina nomnieku par telpu nomas maksas izmaiņām ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma par telpu nomas maksas apmēra izmaiņām spēkā stāšanās dienas.
Nomnieka atteikšanās no piedāvātajiem grozījumiem telpu nomas maksas apmērā, atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem vērtējama kā atteikšanās no nomas tiesībām uz konkrēto pašvaldības
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5.

neapdzīvojamo telpu.
18. Maksu par telpu nomu nomnieks maksā pašvaldības kasē
vai iemaksā līgumā norādītajā Jaunpils novada pašvaldības bankas
norēķinu kontā.
19. Nomniekam nav tiesības slēgt apakšnomas līgumus un iznomāt Telpas vai to daļu trešajai personai bez Pašvaldības rakstiskas
piekrišanas.
20. Lai piemērotu nomas maksas atlaidi, Iznomātājs kopīgi ar
Nomnieku izvērtē un fiksē nomnieka kapitālos ieguldījumus Telpā
atbilstoši tāmei, kas pirms kapitālo ieguldījumu veikšanas saskaņota ar Iznomātāju.
21. Pašvaldība atsevišķos gadījumos ar motivētu lēmumu var noteikt citu nomas maksu.
22. Gadījumos, ja nomnieks plāno veikt kapitālos ieguldījumus
pašvaldības īpašumā, izdevumu apmaksas nosacījumus izskata
Pašvaldība.
23. Ja nomnieks telpas nelieto, nekustamā īpašuma valdītājam
vai apsaimniekotājam 2 (divu) nedēļu laikā par to jāpaziņo Pašvaldībai.
24. Pašvaldība vienpusēji var lauzt nomas līgumu pirms laika,
par to paziņojot Nomniekam vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš un
neizmaksājot tam nekādas kompensācijas, ja:
24.1. Nomnieks izmanto Telpas mērķim, kāds nav paredzēts šajā
līgumā, vai arī pārkāpj līgumā noteiktos izmantošanas noteikumus;
24.2. Nomnieks ir pieļāvis nomas maksas vai citu ar Telpu lietošanu saistītu maksājumu kavējumu ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem;
24.3. ja nomas objekts Iznomātājam nepieciešams sabiedrisko
vajadzību nodrošināšanai, normatīvajos aktos noteikto publisko
funkciju veikšanai vai likumā „Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju veikšanai.
25. Nomniekiem ir tiesības uz nomas maksas samazinājumu, ja
tas veic finansiālus ieguldījumus pašvaldības īpašumā - iznomātāja
telpās un šie ieguldījumi saskaņoti ar Pašvaldību. Ieguldījumi attiecināmi, iesniedzot Pašvaldībā attaisnojošos dokumentus atbilstoši
saskaņotiem ieguldījumu apmēriem.
26. Pašvaldība neatlīdzina nomnieka ieguldījumus nomātajās
telpās, ja tie ieguldīti bez iznomātāja rakstiska saskaņojuma un
savstarpējās vienošanās.
27. Pašvaldībai, saņemot iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu, ir tiesības mainīt nomas maksas apmēru.

Projekta “Jauniešu komunikācija un radošums ilgtspējīgai
attīstībai” aktivitātes

Ja esi vecumā no 13-18 gadiem, tava
deklarētā dzīvesvieta ir Jaunpils novada
teritorija un tu vēlies gūt jaunus iespaidus,
iegūt jaunas un lietderīgas zināšanas par
uzņēmējdarbību, tikties ar vietējiem uzņēmējiem un uzzināt viņu pieredzi biznesa
attīstībā, kā arī attīstīt savu talantu un radošumu, un, protams, jautri, atraktīvi un
pozitīvi pavadīt trīs vasaras dienas, tad aicinām tieši tevi pieteikties dalībai projektā
“Jauniešu komunikācija un radošums ilgtspējīgai attīstībai ”. Projekta aktivitātes no-

tiks Jaunpils novada teritorijā no š.g.25.27. jūlijam.
Pasteidzies –vēl ir dažas brīvas vietas!
Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2016.gadam atklāta projektu
konkursa „Atbalsts sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu
līdzdalību sabiedriskajos procesos” ietvaros” atbalstu. Valsts budžeta finansējums
projekta aktivitātēm ir 2077,99 euro.
Projekta mērķis ir pilnveidot jauniešu
komunikācijas prasmes, attīstīt radošo domāšanu un rosināt interesei par uzņēmējdarbības uzsākšanu.
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Galvenie pasākumi trīs dienu apmācību
cikls, kuru laikā notiks aktīva jauniešu iesaistīšana neformālās izglītības nodarbībās,
izmantojot dažādas interaktīvās metodes,
veicinot komunikācijas prasmju attīstīšanu. Iegūtās prasmes un zināšanas tiks
pielietotas lomu spēlēs un aktivitātēs. Tiks
apmeklēti septiņi dažāda mēroga vietējie
ražošanas uzņēmumi. Jaunieši attīstīs radošo domāšanu un veiks kreatīvus uzdevumus, veidojot savu radošo CV pielikumu
un nākotnes radošo biznesa produktu, kā
arī mācīsies to prezentēt jeb pārdot.
Projekta rezultātā divdesmit Jaunpils novada jaunieši būs pilnveidojuši komunikāturpinājums 6.lpp.

6. Jaunpils vēstis
turpinājums no 5.lpp.

cijas un radošās prasmes.
Īss projekta aktivitāšu apraksts jeb ko
kopa darīsim?
Apmācību cikls “Domā uzņēmīgi, radi
kreatīvi, mācies komunicēt mūsdienīgi”
1.diena Jauniešu aktivitāte: “Radošais
pielikums manam CV”-praktiska darbošanās ar IT tehnoloģijām un programmām
Jaunpils vidusskolā, kā arī modernu radošo
darbu veidošana kopā ar Artu Berezovsku,
IK “Pērles” apmeklējums, tikšanās ar Inesi
Andrecu, SIA “Jaunpils projekts” apmeklējums, tikšanās ar ģimenes uzņēmuma īpašnieku Uldi Priednieku un Ievu Eižvertiņu,
biedrības “7 balles” un z/s “Graudiņi ” apmeklējums un praktiska, radoša darbošanās Kaspara Brikuļa vadībā.
2.diena
Neformālā mācīšanās, komunikācija,
prezentēšana, lomu spēles biedrības “Rats”

PROJEKTI/INFORMĀCIJA
telpās kopā ar CV speciālisti/moderatori Renāti Zīverti, SIA “Joži” apmeklējums,
tikšanās ar īpašnieku Gunvaldi Sproģi, kā
arī ražotnes un lauksaimniecības tehnikas
apskate (iespēja pārvarēt bailes, uzkāpjot
graudu torņos), SIA “Amberland wood”
kokapstrādes uzņēmuma apskate, tikšanās
ar vienu no īpašniekiem Artūru Balamu,
ražošanas telpu un tehnikas apskate, bioloģiskās saimniecības “Rogas” apskate, praktiska darbošanās lauksaimniecības produktu pārstrādē kopā ar saimnieci Veroniku
Smirnovu.
3.diena
SIA “Līvas grupa” apskate, tikšanās ar
īpašnieku Agri Smelteri, biznesa vides iepazīšana lielā uzņēmumā.
Praktiska un radoša darbošanās “Mans
modes produkts” tekstilmākslas jomā speciālistes Ievas Zāgmanes vadībā biedrības
“Levestes Spicie” telpās.
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Noslēgumā sportiski izklaidējošas aktivitātes un pikniks.
Dalība projektā ir bezmaksas, Tev tikai
jāatnāk! Projekta dalībnieki tiks nodrošināti ar daudzveidīgiem radošiem mākslas piederumiem, praktisku darbošanos un mācīšanos, kancelejas materiāliem un piederumiem, apmācības notiks speciālistu vadībā,
un garda ēdināšanu visas dienas garumā.
Zvani, raksti vai nāc ciemos! Esi aktīvs,
gaidām tieši tavu pieteikumu!
Informācija un pieteikšanās
Projekta vadītāja: Baiba Rasa
Tel. 20204694
baiba.rasa@jaunpils.lv
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.
gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

Jaunpils vidusskolā sākot ar jauno mācību gadu varēs apgūt
tūrisma specialitāti, aicinām pieteikties mācībām
Ar 2016.gada 1.septembri Jaunpils
vidusskola piedāvā paralēli vispārējās
vidējās izglītības programmai apgūt tūrisma speciālista profesiju, ko skola realizēs sadarbībā ar Kuldīgas Tehnoloģiju
un tūrisma tehnikumu. Absolventi iegūs
gan vidējo izglītību, gan 3.līmeņa profesionālās izglītības kvalifikāciju. Programmā
paredzēts apgūt: tūrisma pamatus, grāmatvedības pamatus, finanšu analīzi, svešvalodas ( angļu, vācu, krievu, spāņu), biroja
darba organizāciju, lietvedību un viesnīcas
vadību. Papildus iespējams apgūt tūrisma
grupu vadītāja iemaņas un gida prasmes.
Kvalifikācijas praksi audzēkņiem ir iespēja
strādāt tūrisma birojos un aģentūrās, viesnīcās un viesu namos.
Jaunpils vidusskola piedāvā plašu interešu izglītības piedāvājuma klāstu, kā
arī realizē pieredzes apmaiņas projektus
dažādās jomās, piemēram COMENIUS,
ERASMUS+ u.c. Papildus apgūstot tūrisma specialitāti, iespējams piedalīties starptautiskos projektos un konkursos. Skola ir
aprīkota ar modernākajām informācijas
tehnoloģijām un sakārtotu infrastruktūru.
Pieejama arī moderna trenažieru zāle un
attīstās sporta infrastruktūra.
Programmu aicināti apgūt visi interesenti. Ja vēlaties mācīties tikai tūrisma
specialitāti bez vidusskolas, ir tikai viens
noteikums, jums ir jābūt vidējās izglītības
dokumentam-tas nozīmē, ka programma
ir bez vecuma ierobežojuma. Jārēķinās
vien ar lekcijām brīvdienās!
Jaunpils vidusskolā jūs gaida draudzīga,
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pozitīva un profesionāla pedagogu komanda, atsaucīgi skolēni un kompetents atbalsta personāls. Audzēkņu mācību sasniegumu rezultāti ir augsti.
Kāpēc Jaunpils ir lieliska vieta gan mācībām, gan lietderīga brīvā laika pavadīšanai?
Jaunpils Amatu mājā ir iespējams apgūt dažādus rokdarbus. Novadā darbojas Sporta
nams ar plašu sporta aktivitāšu piedāvājumu, kā arī notiek dažādi veselību veicinoši un sporta pasākumi tieši jauniešu auditorijai. Aktīvi darbojas basketbola klubs
“Jaunpils” un darbību uzsāk futbola klubs,
kā arī Novusa klubs u.c. Novadā darbojas
Reģionālās attīstības centrs “Rats” , kur jauniešiem ir iespējams apgūt ģitārspēli, kustību animāciju u.c. interesantas nodarbības.
Novadā ir aktīva kultūras dzīve ar plašu
programmas piedāvājumu dažādām vecuma grupām.
Jaunpils pils ir viens no populārākajiem
tūrisma galamērķiem Kurzemē, tāpēc tū-
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risma jomas attīstība ir viena no prioritātēm. Jaunpils pils ir vietējo iedzīvotāju un
apmeklētāju sabiedriskās dzīves un kultūras centrs, kur atrodas kultūras nams, bibliotēka, muzejs. Pils piedāvā viesnīcas, ēdināšanas, ekskursiju un dažādu pasākumu
organizēšanas pakalpojumus. Apmeklētāju skaits pērn sasniedz teju piecdesmit
piecus tūkstošus, tāpēc aicinām gan vietējos iedzīvotājus, gan uzņēmējus, piemāju un zemnieku saimniecību īpašniekus,
mājražotājus, radošās un aktīvās personības kā arī visus interesentus izmantot šo
mācību programmu, lai tuvākā vai tālākā nākotnē papildinātu Jaunpils tūrisma
piedāvājumu ar kaut ko jaunu!
Laipni gaidīti Jaunpils vidusskolā!
Kontaktinformācija: direktors Jānis
Liepiņš tel. 29159265
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja

Jūlijs 2016

INFORMĀCIJA

Jaunpils vēstis

7.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam ieteikumi
pareizas skolas mugursomas izvēlei

Vasara rit pilnā plaukumā un par skolu vēl negribas domāt, taču
vēlos sniegt dažus svarīgus ieteikumus, par ko ir vērts aizdomāties
izvēloties mugursomu jaunajam mācību gadam. Protams, mugursoma ir kā rota un tai ir jābūt skaistai, bet nemazāk svarīgi ir padomāt par somas ergonomiju. Katram vecumam ir savas īpatnības,
kuras ir jāievēro izvēloties skolas mugursomu. No izdarītās izvēles
ir atkarīgs vai bērna stāja tiks veicināta, vai tieši pretēji bojāta.
Kādi ir somu tipi un kurš ir veselīgākais?
Skolas vecumā bērniem vēl attīstās gan kustību-balsta sistēma,
gan mugurkauls, gan stāja un gaita. Labākās skolas somas, kas paredzētas bērniem, ir ar cieto, nevis mīksto muguru. Labāk arī, ja
somai ir divas, nevis viena lence. Vēlams izvēlēties somu ar platākām un regulējamām lencēm, tas palīdzēs izvairīties no mugurkaula deformācijas un stājas asimetrijas. Protams, skolas somai
ir jāpieguļ bērna mugurkaulam, tā nedrīkst nokarāties pāri dibenam. Īpaši septiņus līdz divpadsmit gadus veciem bērniem, bet,
protams, nenāks par ļaunu, ja soma būs ar papildu siksniņām ap
vēderu. Tās nedaudz atslogo mugurkaulu.
Kādu iespaidu uz veselību atstāj skolas somas svars, forma,
ietilpība un materiāls?
Bērniem līdz deviņu gadu vecumam somas svaram jābūt no
2 kg līdz 4 kg. Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, – no 3 kg līdz
4,5 kg. Bērniem, kas vecāki par 12 gadiem, – no 3,5 kg līdz 5 kg.
Bērniem, kas vecāki par 14 gadiem, – no 4 kg līdz 5,5 kg. Bērniem,
kas vecāki par 16 gadiem, – no 5 kg un vairāk. Kvalitatīvāko ražotāju somu svars norādīts uz etiķetes.
Runājot par somas formu, noteikti jāņem vērā bērna augums,
t. i., ja bērna augums ir līdz 140 cm, ieteicama horizontālas formas

mugursoma, savukārt, ja bērna augums ir virs 140 cm, ieteicama
vertikālas formas mugursoma.
Mugursomas ietilpībai jābūt tādai, lai tajā varētu ielikt visus mācību materiālus un grāmatas, kas ir A4 formātā. Tāds arī pārsvarā
ir mugursomu izmērs.
Somām noteikti ir jābūt no izturīga materiāla. Noteikti jāpievērš
uzmanība plecu lenču materiālam, lencēm jābūt no izturīga un
mīksta materiāla, lai bērna pleci netiktu nospiesti.
No septiņu līdz vienpadsmit gadu vecumam bērns izaug aptuveni 4–5 cm gadā, ķermeņa masa palielinās par 2–3 kg. Šajā vecumā
turpinās skeleta pārkaulošanās, bet mugurkauls vēl ir lokans un
viegli deformējas. Mugurkauls vēl nespēj ilgstoši noturēt ķermeni
pareizā stāvoklī, tāpēc šajā vecumā jāpievērš uzmanība, kādu somu
bērnam izvēlēties. Noteikti jāizvēlas soma ar divām lencēm, lai netiktu veicināta nepareizas stājas attīstīšanās.
No 12 līdz 14 gadiem bērns izaug 4–7,5 cm gadā, ķermeņa masa
palielinās par 3–5 kg. Šajā vecumā strauji aug locekļi un mugurkauls, tāpēc nekādā gadījumā bērnam nebūtu vēlams valkāt somu
uz viena pleca.
No 15 līdz 18 gadiem ķermeņa augšanas intensitāte ir samazinājusies, ir beigusies skeleta pārkaulošanās, pieaug muskuļu spēks
un masa, kā arī vispārējā izturība. Šajā vecumā var izvēlēties somu
ar vienu pleca lenci, bet ieteicams tas nebūtu. Ja, gadījumā izvēle
nosliecas par labu somai ar vienu lenci, vēlams, lai tā tiek nēsāta
vienādu laiku uz abiem pleciem.
Informāciju sagatavoja Jaunpils novada veselības veicināšanas
speciālists A. Fridrihsons, kurš ar lielāko prieku konsultēs kādu neskaidrību gadījumā

Viesatu kultūras ziņas

Amatierteātris „Pupuķis” filmas „Limuzīns Jāņu nakts krāsā” personāžos

Līgu un Jāņu sumināšana

Līgo Viesatās
22.jūnijā Viesatu birzītē notika Līgo svētku koncerts, kurā piedalījās Viesatu kultūras nama pašdarbnieki: vidējās paaudzes deju
kolektīvs, folkloras kopa ”Viesi”, amatierteātris „Pupuķis” un solisti.
Teātra aktieri izrādīja atsevišķus fragmentus no visiem tik labi
zināmās kino filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.
Tradicionāli koncerta laikā tika sumināti Līgas un Jāņi, kurināts
ugunskurs un baudīts cienasts. Pēc koncerta bija zaļumballe kopā
ar muzikantu Madaru līdz pat rīta gaismai.

Pašdarbnieki vasarā
Kamēr dejotāji atpūšas, folkloras kopa “Viesi” devās izbraukumos – jūnijā kopas dalībnieces ielīgoja Līgo svētkus bērnudārzā
“Karlsons” Tukumā un Jaunpils pilī, bet jūlija sākumā uzdziedāja
semināra “Vasaras pļavas un dabas krāsas” dalībniekiem.
Amatierteātris “Pupuķis” 9. un 10. jūlijā piedalījās Amatierteātru
festivālā „SPĒLĒTPRIEKS EZERMALĀ”, kurā izrādīja A.Grīnieces
lugu “Būcenītis”. Festivāla krustvecāki bija Valdis un Rita Lūriņi.
Augustā pulciņa dalībnieki atpūtīsies, lai jau septembrī atsāktu
darbu un gatavošanos Kr. Barona pamatskolas salidojumam – 8.
oktobrī.
turpinājums 8.lpp.
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Folkloras kopa “Viesi” Jāņu ielīgošanā Jaunpilī

Komandu laureāti 2015.gada sporta spēlēs

Viesatu pagasta svētki
Ikgadējie pagasta svētki šoreiz notiks 19. un 20. augustā. Pirmā
diena plānota vairāk kā ģimeņu diena, kurā bērni varēs piedalīties
dažādās sportiskās atrakcijās, aktivitātēs, kā arī būs radošās darbnīcas un kopīga zupas ēšana.
20.augusta rīts sāksies plkst.5:00 ar makšķerēšanas sacensībām
Viesatu upē. Turpmākajā dienas gaitā būs komandu sporta spēles,

kurām paralēli varēs veikt arī individuālus sportiskus uzdevumus.
Vakarā būs zaļumballe Viesatu birzītē kopā ar „Zani no Saldus”.
Tiekamies svētkos!
Informāciju sagatavoja:
Viesatu kultūras nama vadītājas v.i. Inga Kalviņa
Foto: Kristīne Kalviņa, Baiba Rasa

Viduslaiku svētki - Jaunpils pilij 715
Varenajai Jaunpils pilij šogad ir 715 gadu
jubileja. Tajā tālajā 1301. gadā Livonijas ordeņa mestrs G. fon Roga nolēma Jaunpils
pusē netālu no Dobeles uzbūvēt bruņinieku pili. Gadu simti ir gājuši, tās kungi mainījušies, bet savu ārējo veidolu tā ir saglabājusi līdz mūsdienām.
Pilskungi un saime dzīres par godu pils
715 gadu jubilejai rīkos 13. augustā tradicionālo Viduslaiku svētku laikā. No malu
malām ir saaicināti viesi – bruņinieki, dziedoņi, izklaidētāji, tirgotāji un citi muižkungi.
Svētku atklāšana tradicionāli notiks
plkst. 14:00, bet jau no plkst. 13:00 darbosies amatnieku un mājražotāju tirdziņš
pils laukumā, uz kuru lieli un mazi tirgotāji var pieteikties pils rakstvežiem pa tel.
28301408.
715 gados pils piedzīvojusi dažādus gadsimtus. To klātbūtni varēs sajust arī svētkos. Šogad būs vērojami bruņinieku cīņu
paraugdemonstrējumi vēstures entuziastu
apvienības “Exercitus Rigensis” izpildījumā. Bruņinieki cīnies savā starpā un ļaus
cīnīties arī pašiem apmeklētājiem.
Pilī un ap to notiks Loku šaušanas sacensības, kurās apmeklētāji varēs sekot līdzi
savam favorītam visu svētku laiku.
Pagalmu pieskandinās mūzikas grupa

“Trakula”, vokālā pedagoga Edgara Kramiņa vokālās mākslas vasaras laboratorija
2016 „IZDZIEDI VASARU” dalībnieki un
jauktais koris “Sonate” ar danču dziesmām.
Jaunpils muzejā būs skatāma Vācbaltu
biedrības Vācijā (Deutsch-Baltische Gesellschaft in Deutschland) veidotā izstāde
„Baltija un vācieši” un jubilejas izstāde,
kurā mākslinieki gleznojuši Jaunpils pili.
Par godu mazajiem pils apmeklētājiem
darbosies smilšu aplikāciju darbnīca, būs
zirgu izjādes, viduslaiku spēles un radošās
darbnīcas. Burbuļošanās ar būs uz nebēdu
- krāsainie “Mārtiņa Burbuļi” lidos pa gaisu
un baltie ūdens burbuļi skries pa ūdeni.
715 gadu garumā Jaunpils pilī ir atrasti
vairāki dārgumi. Kādi tie ir? To varēs noskaidrot Pils dārgumu medībās.
Jaunpils parkā plkst. 20:00 notiks Latviešu popmūzikas dziedātājas un komponistes
Lolitas Vambūtes jubilejai veltīts koncerts,
kurā piedalīsies pati dziedātāja un viesi, bet
dzīres noslēgsies ar nakts balli pils pagalmā
plkst. 22:00.
Aktivitātes, radošās darbnīcas un pasākuma programmas priekšnesumi ir iekļauti
ieejas cenā, atsevišķas biļetes būs jāpērk L.
Vambūtes koncertam parkā un ballei pils
pagalmā.
Biļetes būs pieejamas Biļešu servisa tirdz-

APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI!

“Exercitus Rigensis” organizētās bērnu cīņas

niecības vietās un Jaunpils pilī.
Vairāk informācijas par norisi: www.
jaunpilspils.lv
Laipni lūgti dzīrēs!
Inga Krūtaine
Jaunpils pils
“Exercitus Rigensis” reklāmas foto

Jaunpils novada Domes Nekustamo īpašumu nodaļa, Būvvalde, Attīstības nodaļa, Bāriņtiesa un arhivāre
no 5. jūlija atrodas Klientu apkalpošanas centrā „Ērģelniekos” 2. stāvā (ieeja no baznīcas puses)
www.jaunpils.lv
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Muzeja vasarīgās ziņas

Šis ir laiks, kad ikviens no mums var
atrast un doties uz savu ziedošo pļaviņusasveicināties, sasmaržojot un pateicoties
par iespēju šo smaržīgo buķeti baudīt un
stiprināties ziemai. Un tas viss par baltu
velti. Ir taču vērts izmēģināt!
“Daba krāso”- Pavisam praktisku un
skaistu pielietojumu šo pļavu bagātībai ir
iespēja skatīt Jaunpils muzeja izstāžu zālē
no 29. jūnija, kad vasaras krāšņumam veltīto izstādi “Bagātība” nomainīja praktiska,
izzinoša un interaktīva izstāde “Daba krāso” .Izstādē var iegūt plašu informāciju par
seno prasmi- dzijas krāsošanu un augu izcelsmes krāsvielām. Apmeklētāji var apskatīt augos krāsotu dziju paraugus. Centrālā
vieta atvēlēta Latvijā bieži sastopamiem
augiem, kurus var ērti savākt un izmantot
dziju krāsošanā .Par tiem pieejams informatīvs materiāls, droga sausā veidā, kā arī
krāsoti dziju paraugi. Latvijas Dabas muzeja speciālistu sagatavotajā izstādē ir apvienota gan dabas zinību( botānika), gan

sena amata- krāsošana ar dabas krāsvielām- plašs izklāsts. Materiāls sagatavots par
28 Latvijā bieži sastopamām augu sugām.
Kopš seniem laikiem cilvēki ir vērojuši dabas toņus un centušies tos atveidot savos
darinājumos. Bērniem ir sagatavotas interaktīvas spēles par augiem. Izstāde “Daba
krāso” muzejā būs skatāma līdz 28. Jūlijam.
Veidosim izstādi kopā. 13. augustā tiks
atzīmēta mūsu Jaunpils pils 715. Jubileja. Jau Baronu fon der Reku laikā Pils bija
ievērojama ar tajā izvietoto gleznu kolekciju. Diemžēl 1905. gada revolūcijas laikā
bojā aizgāja arī ši lieliskā gleznu kolekcija.
Mākslas tradīcijas Jaunpilī lēnām, bet atdzimst. Pils jubilejas svētku reizē esam iecerējušas veidot izstādi ar gleznām, kurās
redzama Jaunpils. Mēs aicinām visus būt
par šis izstādes līdzautoriem. Ikvienam ir
iespēja gleznu, kurā attēlota Jaunpils Pils
vai objekts Jaunpils novadā piedāvāt šajai
īpašajai izstādei. Jaunpils muzeja krājumā
šobrīd ir 15 darbi, kuri veidos izstādes kon-

ceptuālo pamatlīniju. Lūdzam Jaunpilniekus būt atsaucīgiem šīs izstādes tapšanā un
veidošanā. Gaidām Jūsu zvanu !
Reģionālo muzeju simpozijā. Jaunpils
muzeja darbinieces piedalījās 1. jūlijā , kas
notika Im. Ziedoņa muzejā Murjāņos. Muzeja kuratore ir Žanete Grende un viņas
domu biedru koncepcijas balstās uz netradicionāla muzeja darbības formām. Šī simpozija mērķis bija uzzināt Latvijas mēroga
novadpētnieku pieredzi par radošiem darbības veidiem un nosacījumiem, kā attīstīt
savu novadu, kā radoši un saistoši par to
stāstīt citiem, kā iesaistīt plašāku sabiedrību
vietējās aktivitātēs.
Lai visiem jauka, silta vasara!
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un
Zinta Arika

Par gleznu piedāvājumiem Pils jubilejas izstādei lūdzam zvanīt pa telefonu
20223423

Jaunpils muzikantu saiets 2016
1.jūlija vakarā Jaunpils parka estrādē uz vienas skatuves tikās
Jaunpils muzikanti no pašreiz spēlējošām grupām, bet gadu gaitā
Jaunpilī klausītājus un mūzikas mīļotājus priecējuši dažādi ansambļi un tuvu simtam muzikantu.
Jaunpils muzikantu vēstures lappusēs ierakstīti dažādi ansambļi
un muzikanti gan pašmāju, gan no Jelgavas, Tukuma, Saldus, Rīgas
un apkārtējiem ciemiem.
Pirmie muzikanti Jaunpilī minēti tajos tālajos pēckara gados,
kad tiek pirkti mūzikas instrumenti un spēlētas jubilejas un balles.
60.gadu beigās tiek nodibināts vokāli instrumentālais ansamblis
„Gamma”, bet 70.gadu sākumā ansamblis sadalās un izveidojās divi
ansambļi- „Gamma” un „Vecie kolēģi”.
No 70.gadu beigām līdz 80.gadu beigām Jaunpilī darbojas ansamblis „Dzirkstelīte” toreizējā kolhoza „Dzirkstele” paspārnē.
Ainārs Plezers un Juris Pavlovs, kuri arī tagad aktīvi darbojas kā
muzikanti, bija „Dzirkstelītes” dalībnieki un vadošie solisti.
80.gadu sākumā nodibinās ansamblis „COO”, bet 80. gadu beigās grupa ”Plosts”.

Grupa „COO”

80.gados Jānis Lejiņš izveido Jaunpils kapelu, kurā savu spēlēšanas prieku gūst Agrita un turpina muzikantes gaitas ar Juri Pavlo-

vu, tad Leonīdu Ivanovu, pēc tam ar Andi Švānu.
90.gadu sākumā jaunpilniekus sasilda grupa „Kamīns” un
90.gadu beigās ansamblis „Velta”.
Kā pašu jaunāko Jaunpils muzikantu grupu jāmin „Jaunpils Elements”, bet pirms viņiem jauniešu grupu „Nimfa”.

Juris Pavlovs
Tās ir vēstures lappuses, bet atgriežoties pie 1.jūlija pasākuma,
jāsaka liels paldies muzikantiem, kuri viskarstākajā spēlēšanas laikā atrada laiku, gribēšanu un patikšanu, lai piedalītos muzikantu
saietā „Viss notiek pa īstam” Jaunpilī. Un viss arī notika pa īstam.

Juris Levics un Juris Pavlovs

www.jaunpils.lv

turpinājums 12.lpp.
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Plkst.20.00 sākās koncerts ”No muzikantu dziesmu klades”, kurā
piedalījās grupa „COO”- Ainārs Plezers, Edvīns Gorbunovs, Eduards Fiskovičs, grupa „2A”- Agrita Aleksejenoka, Andis Švāns, Juris Pavlovs, Juris Levics, grupa „Jaunpils Elements”- Māris Krastiņš, Kristaps Pobuss, Elvis Egle, Gints Gulbis.

Jūlijs 2016

Pēc koncerta katrai grupai dāvanā bija jauna dziesmu klade un
gardumiņš enerģijai. Ar izlozes bumbiņām katra grupa izlozēja uzstāšanās secību balles daļai, kura sākās neilgi pēc koncerta.

Visi koncerta dalībnieki

Grupa “Jaunpils Elements”

Koncertā katra grupa izpildīja 3 dziesmas un stāstīja par kurioziem atgadījumiem no muzikantu dzīves. Ar R. Paula dziesmu „Tā
es tevi mīlēšu” visi koncerta dalībnieki vienojās kopdziesmā.

Grupa „2A”

Balles daļā ieradās arī viesi - grupa „Pļum-pa-pā”. Kamēr kārtējā grupa izlozes kārtībā spēlēja savu laiku, pārējie muzikanti teltī
sprieda savas muzikantu lietas, priecājās par kopā sanākšanu un
kopā muzicēšanu. Muzikantiem bija iespēja arī padejot, kas nemaz
tik bieži negadās, jo gandrīz vienmēr pašiem jābūt uz skatuves un
jāspēlē. Un kā izrādās, tas nebūt nav tik viegli, tas paņem no tevis
tādu enerģiju, bet pēc tam vēl tāls ceļš līdz mājām. Bet, ja publikai
patīk un tā ir atsaucīga, tad enerģija atnāk atpakaļ un atkal nedēļas
nogalēs var doties uz spēli. Jaunpilī publika bija atsaucīga gan koncertā, gan ballē.
Lai Jums visiem spēlmaņiem enerģija, izturība un dzīvesprieks.
Un vēlreiz paldies visiem muzikantiem, ka atbalstījāt manu ideju
rīkot šo pasākumu!
Uz tikšanos!
Jaunpils kultūras nama vadītāja
Silva Nordena
Foto: Inga Krūtaine

Jaunumi Jaunpils bibliotēkā

“Īpaša grāmata īpašā plauktā”
Jaunpils bibliotēka aicina ikvienu Jaunpils
novada iedzīvotāju iesaistīties akcijā “Īpaša
grāmata īpašā plauktā” un atnest uz bibliotēku savu īpašo grāmatu ar savu īpašo stāstu. Grāmatas vēlāk tiks nogādātas Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā.
Akcijā “Īpaša grāmata īpašā plauktā” ir
iespēja ikvienam dāvināt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai sev nozīmīgu un īpašu
grāmatu, titullapā ierakstot vēstījumu vai
personisku stāstu, kas saistās ar šo grāmatu.
Tā kopā ar vairākiem desmitiem tūkstošu
citu iedzīvotāju dāvinātu grāmatu nonāks
un tiks glabāta Gaismas pils Tautas grāmatu

plauktā, papildinot tos izdevumus, kas šeit
nogādāti 2014. gadā - atklājot Rīgas-Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu ar skaisto
un vienojošo akciju “Gaismas ceļš - grāmatu draugu ķēde”.
Kāpēc dāvināt? Lai bibliotēkā būtu īpaša
vieta, ko veidojuši cilvēki paši. Tāpēc ir svarīgi, lai grāmatā būtu stāsts, kas vēsta par
katra individuālo vēsturi, par to, kas nav izlasāms enciklopēdijās vai romānos. Par ikdienu, nejaušībām, sajūtām vai uzskatiem.
Par to, kas citādi nogrimtu laika plūdumā.
Projektu īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka.
“Brīvdienu klubiņš”
Kā jau iepriekš ziņots, Jaunpils bibliotēka
šovasar bērniem un skolēniem piedāvā iespēju piedalīties “Brīvdienu klubiņā”.
Tā ietvaros 7.jūnija rītā 18 bērni pulcējās bibliotēkā uz “Brīvdienu klubiņa” (BK)
atklāšanu. Pēc īsas informācijas par BK un
drošības instrukcijas noklausīšanās visi
kopā devāmies pārgājienā uz Kartavkalnu.

www.jaunpils.lv

Pa ceļam ar teiku palīdzību iepazinām Līvmaņparku un “Buļļa galvu”, savukārt pusceļā apskatījām un uzzinājām daudz ko jaunu arī par jaunāko pagasta apskates objektu
– Dievmāti Mariju. Kartavkalna skatu tornī
izlasījuši teiku par to, ka pilskalnā ir redzams nogrimušās pils skursteņa caurums,
devāmies to meklēt. Atraduši vairākus caurumus, secinājām, ka pilīm jau nemēdz būt
tikai viens skurstenis. Pēc kārtīga piknika
pie ugunskura sekoja uzdevums komandās - no salasītiem zariņiem bija jāizveido
plostiņš. Lielākajiem palīdzot mazākajiem,
plostiņi ātri tapa gatavi. Bet pirms došanās
mājup sekoja neliela atpūta, kuru izmantojām lietderīgi – bērni interesējās par teikām, kas apvij Kartavkalnu, kā arī stāstījām
anekdotes un vingrojām. Arī mājupceļš neiztika bez aktivitātēm – uzrīkojām ne tikai
plostiņu sacensības Kartavkalnu upītē, bet
arī paši sacentāmies, kurš pirmais aizskries
no skatu torņa līdz Dievmātei Marijai! Galarezultātā noguruši un laimīgi atgriezā-
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mies mājās ar sajūtu ka BK godam atklāts!

21.jūnijā visi BK dalībnieki pulcējas bibliotēkā uz otro nodarbību, kurā atklājām
Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūriju 2016. Nolē-
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mām pārbaudīt teicienu “Neskati vīru pēc
cepures” jeb mūsu gadījumā “Neskati grāmatu pēc vāka”! Apskatījām katras vecumgrupas 6 grāmatas, lai pēc vāka un anotācijas mēģinātu katrs pats uzminēt, kuras varētu būt šī gada top 3 katrā vecuma grupā.
Mūsu provizoriskie rezultāti, ko ar interesi salīdzināsim nākamā gada sākumā, kad
vērtēšana būs noslēgusies:
Vecumgrupā 5+:
1. J.Zvirgzdiņš “Lauvas rūciens”
2. L. Riphāgena “Vieni paši mājās”
3. I.Zandere “Lupatiņu rīts”
Vecumgrupā 9+:
1. A.Lindgrēne “Emīls un Īda no Lennebergas”
2. T.Parvela “Ella un draugi”
3. R.Bugavičute-Pēce “Mans vārds ir Klimpa, un man patīk viss”
Vecumgrupā 11+:
1. H.Tamms “Nindzja Timijs un nozagtie
smiekli”
2. Dž.Grejs “Zvērači: kraukļu vārdotājs”
3. K.Krisps “Tikai ne Aivija Pokita!”
Vecumgrupā 15+:
1. E.Eglīte “Tikšanās laikā”

Jaunpils vēstis 13.
2. H.Bleka, K.Klēra “Dzelzs pārbaudījums”
3. P.Ness “Septiņas minūtes pēc pusnakts”
Pēc tam, lai neaizmirstos kas pa vasaru
izlasīts, katrs pats uztaisījām savu “Grāmatu GRĀMATU”, kurā pierakstīsim un
uzzīmēsim katru vasarā izlasīto grāmatu,
pievienojot savu vērtējumu, zīmējumu un
citātu no mīļākās vietas grāmatā!
Lai ātrāk pienāktu nākamā nodarbība,
bērni saņēma arī divus mājasdarbus! Pirmais, paņemt no bibliotēkas dzejoļu grāmatiņu un izvēlēties vienu četrrindi, kura
visvairāk uzrunā. Otrais mājasdarbs – sagatavot “apslēptās mantas lādīti”, noslēpt
to parkā sev vien zināmā vietā un uzzīmēt
dārgumu meklēšanas karti, kā tikt pie “lādītes”.
Uz tikšanos jau 8.jūlijā – “apslēptās mantas” meklēšanā!
15.Grāmatu svētki Jaunpilī!
9.septembrī Jaunpils pilī notiks 15.Grāmatu svētki. Lūdzu sekojiet informācijai!
Inga Papendika
Jaunpils pagasta bibliotēkas vadītāja
Foto: Madara Siliņa

Vasarā lasi ne tikai zemenes, bet arī grāmatas

Klāt vasara ar siena vākšanu, ogu lasīšanu un dārzu ravēšanu, bet dienu steigā neaizmirsīsim arī grāmatu lasīšanu. Viesatu
bibliotēka, veicinot lasītprieku arī vasarā
otro gadu organizēja ģimenēm pasākumu
„Vasarā lasi ne tikai zemenes, bet arī grāmatas”. Pagājušajā gadā godā tika celtas
upenes, bet šogad pasākuma dalībnieki
uzzināja interesantus faktus par zemenēm.
Pasākumā notika skaļā lasīšana skvēriņā
pie Viesatu kultūras nama. Katrs lasīja savu
izvēlēto grāmatu, kuru varēja ņemt līdz no
mājām vai arī izvēlēties bibliotēkā. Pēc lasīšanas notika aktivitāte „Ko mums stāsta
zemeņu kastes”, kurās atradām informāciju
par to, kā radušās zemenes, kādas šķirnes
labāk audzēt un kā kopt tās. Dalībnieki spēles veidā attēloja arī dažādus citus augus,
kuri zemeņu dobēs labi sadzīvo viens ar
otru. Pēc tam katrs varēja zīmēt savu sapņu
zemeni un izdomāt vai ticēt pareģojumiem
par zemenēm:
Redzēt zemenes sapnī-piepildīsies kāda

Pateicība

PALDIES skolotājai Ilzei Rasai, kura uzklausīja lūgumu bagātināt Jaunpils vidusskolas vēstures lappuses, un nodeva skolai
trīs bijušā mūsu skolotāja Matlava ģimenes
albumus. Tajos ir ne tikai skolai svarīgi
foto, bet arī ļoti interesantas Jaunpils fotogrāfijas no dažādiem vēstures periodiem.

tava vēlēšanās
Lasīt zemenes-tuvākā laikā iemīlēsies,
Ēst zemenes-būs patīkami jaunumi
Pirkt zemenes-gaidāms būtisks ienākumu pieaugums
Pārdot zemenes-gaidāma laime
Pasākumā izskaņā visi cienājās ar zeme-

nēm un mājās ejot izvēlējās grāmatas, kuras
palasīt arī vasarā .

Tās noteikti tiks izmantotas mācību stundās, apgūstot novada vēsturi. Aicinām arī
citus jaunpilniekus un skolas absolventus
pārskatīt gan savus un radu albumus, gan
izvērtēt mājās esošos, no skolas laikiem saglabātos dažādus priekšmetus un lietas, kas
pašiem vairs nav svarīgi, bet noderētu skolas vēstures ilustrēšanai.
Paldies arī Andrim Kabakam, kurš ļoti

aizrautīgi nodarbojas ar jaunpilnieku dzimtu vēstures pētniecību, apzinot kapavietas,
sarakstoties un sadarbojoties ar dažādām
biedrībām un atsevišķiem cilvēkiem, un
vienmēr daloties jaunatklājumos ar citiem
interesentiem. Tas ir darbs, ko nevar pārrēķināt naudā, tas ir darbs nākotnei
Vēstures skolotāja
Andra Bīlava

www.jaunpils.lv

Viesatu bibliotēka no 1.-31.augustam
atvaļinājuma laikā slēgta
Sandra Šteina
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Sporta ziņas
No 1.-3.jūlijam Valmierā notiek Latvijas
IV olimpiādes finālsacensības, kurās tiek
pārstāvēti visdažādākie novadi no visas Latvijas. Arī Jaunpils novads piedalījās atlases
sacensībās basketbolā kā sievietēm tā vīriešiem, tomēr finālsacensībām kvalificēties
neizdevās. Taisnībaslabad jāsaka, ka izloze
mums bija piespēlējusi ļoti nopietnus pretiniekus – kungiem pretiniekos bija Jelgava
(LBL-1 komanda) un Saldus (viena no trim
komandām, kas tika uz finālu Valmierā, pa
ceļam apspēlējot arī Rīgu...). Dāmām savukārt pretiniekos bija Kandavas (komandā

spēlēja 6 bijušās vai esošās Latvijas izlases
spēlētājas) un Cēsis – Latvijas virslīgas komanda. Kungi izrādīja nopietnu pretestību
abām komandām un galvenā atšķirība bijusi tikai metienu precizitātē, kas arī noteicis
uzvarētāju un rezultātu. Savukārt dāmas
neticami labi nospēlēja lielāko spēles daļu
pret spēcīgo Kandavas komandu, bet Cēsu
komandai nācās zaudēt ar 4 punktu starpību pašās spēles beigās. Neskatoties uz zaudējumiem prieks, ka spējām izrādīt tik nopietnu pretestību spēcīgajiem pretiniekiem.
Turpināsim trenēties, un varbūt nākotnē

izdodas sasniegt vēl labākus rezultātus.
Pašreiz visu sportiskie prāti ir aizņemti
Eiropas futbola čempionātā, augustā gaidām arī Rio olimpiskās spēles, savukārt
mēs savu sezonas noslēgumu organizējam sestdien, 16.jūlijā 10.00, kad notiks
ikgadējie Jaunpils sporta svētki. Aicinu
piedalīties vai vismaz atbalstīt gan mazus
gan lielus. Veselā miesā vesels gars!
Lai mums visiem veicas!
Ainārs Plezers

Jaunpilī notiek nometne “Diabēta skola-Kopā”
No 11.-15. jūlijam Jaunpilī notiek seminārs , nometne “Diabēta skola-Kopā”.
Nometnē piedalās bērni no 7-11 gadiem
kopā ar vecākiem. Katra diena tiks pavadīta
savā stilā. Dalībnieki ēdīs veselīgu uzturu,
apmeklēs Jaunpils pili, darbosies radošās
darbnīcas “7-balles”.Viena diena tiks veltī-

ta sporta aktivitātēm A. Fridrihsona vadībā
Kartavkalnos. Būs apmācības par Diabētu, kuru vadīs Diabētu apmācības māsiņa
Ilze Veilande no Rīgas. Arī veselības mācības skolotāja Ineta Miķelsone izglītos
dalībniekus par veselīgu uzturu, savukārt
Jaunpils bibliotēkas vadītāja I. Papendika

iepazīstinās ar grāmatu pasauli. Audzinātājas Madara un Inga rūpēsies par radošām
darbnīcām.
Paldies visiem, kas palīdzēja organizēt
nometni!
Biedrības vārdā -Zane

Mazie jaunpilnieki palīdz Latvijas izlasei uzvarēt Tunisiju
Lai arī basketbola sezona basketbola klubam «Jaunpils» jau sen kā beigusies, mēs
turpinām būt sportiski un aktīvi. Pateicoties atbalstam no Jaunpils Novada domes,
mums izdevās noorganizēt fanu autobusu,
lai Liepājas Olimpiskajā centrā palīdzētu
Latvijas izlasei cīņā pret Tunisiju.
Mazajiem jaunpilniekiem – bērniem no
Jaunpils pamatskolas un vidusskolas bija
iespēja ne tikai bez maksas klātienē vērot
izlases basketbola maču, bet arī apmeklēt
nesen tapušo Kristapa Porziņģa vārdā nosaukto basketbola laukumu, un iemēģināt
tā grozus. Diena tiešām bija izdevusies.
Vasarā plānojam organizēt vēl vairākas aktivitātes, lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu un basketbolu. Jau jūlija mēnesī tiks
organizēts strītbola turnīrs, kurā varēs piedalīties ikviens interesents, bet mēneša otrā
pusē treniņus uzsāks arī BK «Jaunpils».

20.jūlijā plkst.11.00
Jaunpils sociālā dienesta telpās aicinām cilvēkus ar redzes
problēmām uz tikšanos ar Latvijas neredzīgo biedrības
rehabilitācijas centra pārstāvjiem

Bezmaksas redzes pārbaude
ar iespēju iegādāties optiskās brilles un saulesbrilles!

būs iespēja uzzināt:
- par pielāgotiem palīglīdzekļiem;
- sociālās rehabilitācijas iespējām.
Sociālā dienesta vadītāja 29499243

Jaunpils novads, Jaunpils, “ Ērģelnieki” , LV-3145

2016. gada 22.jūlijā pl 14:00

Savlaicīgi pierakstīties pa tālruni 20411444
darba dienās no 9:00-17.00
www.jaunpils.lv
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Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”

20. jūnijā Jaunpilī atkal viesojās Brīvprātīgo darbu projekta vadītājs Marks Mitčels
no Anglijas, kur mēs, trīs pārstāves no
Jaunpils, pagājušo gadu piedalījāmies. Šoreiz viņš bija kopā ar savu māti, jo vēlējās
arī viņu iepazīstināt ar mūsu skaisto Latviju
un it īpaši ar Jaunpili. Viņš šogad Jaunpili
redzēja ūdens atspulgā, jo pagājušo rudenī
Jaunpils ezers bija sauss. Mēs -angļu kursa
dalībnieces viņus uzņēmām “Rata” telpās,
tad iepazīstinājām ar pensionāru biedrības
darbību un telpām, tad aizvedām uz Kartavkalnu dabas taku, pa ceļam aplūkojot
“Marijas” statuju , tad Velga iepazīstināja ar
Amatu mājas darbību, Marka mātei pat iesēžoties stellēs un iemēģinot aušanas prasmi. Viņus iepazīstināja ar pili un Jaunpils
muzeju, tad dienas noslēgums turpinājās
“Aveņu” dārzā , baudot maltīti latviskā garā.
Viesošanās turpinājās līdz vēlam vakaram.
Tā mums bija laba prakse izmantot angļu
valodas zināšanas, kuras esam mācījušās.
Arī laika apstākļi bija ļoti lieliski, jo viesi
bija sajūsmā par šo viesošanās reizi. Mūsu
angļu klubiņa vadītāja Zane Ērmane bija
uzņēmusies šefību par viņu vizīti un visas
nedēļas garumā viņus iepazīstināja ar mūsu
mazo, skaisto Latviju. Viņi tik tiešām bija
patīkami pārsteigti, it īpaši Marka māte, jo
viņa pirmo reizi bija postpadomju zemē.

Ciemiņi “Aveņu” sētā

Par Jaunpili bija sajūsmināti, atsūtot pateicības vēstuli.
23. jūlijā plkst.14:00 Tumes kultūras
namā Tukuma pensionāru biedrības valde
aicina 10 personas pārstāvēt novadu saietu.
Pieteikties līdz 5. jūlijam. Braukšana ar saviem transportiem. Dalības maksa 2 EUR.
23. jūlijā plkst.13:00 Valdeķu kultūras
namā Kandavas seniori aicina uz “Draugu
saietu”, dalības maksa 2 EUR. Braucam ar

autobusu. Pieteikties līdz 10. jūlijam.
20. augustā plkst.19:00 Zebrenes senioru
klubiņš aicina uz “Lauku balli”, sagatavojot
priekšnesumu par dzīvi laukos, arī aicinot
piedalīties konkursā “Vasara manā burciņā”. Braucam ar savu transportu.
Vēl ir iespēja pieteikties uz 2- dienu ekskursiju pa Vidzemi 27.un 28. augustā, iemaksājot 10 EUR.
Informāciju sagatavoja Austra Sipeniece

“Levestes spico” aktivitātes

Pirmais vasaras mēnesis jūnijs, paskrējis
nemanot un arī vasaras paši krāšņākie svētki ir aizvadīti.
Biedrība “Levestes spicie” Līgo svētkus
gaidot izpušķoja Levesti. Ar domu tāduradīsim svētku nosakaņu sev un citiem.
Biedrība vēlas lielu, paldies, teikt visiem
lielajiem un mazajiem palīgiem, SIA “Īves
Grupa” aktīvajiem puišim, JK saimniecība,
Ivaram Jaucim, Megijai Mazbergai u.c.
Ikviens, kuram apnicis garlaikoties istabā
gaidīts “spicajos”!
Apmeklētāji - gan bērni, gan pieaugušie tiek gaidīti
12.07. otrdiena
no 13.00
14.07. ceturtdiena
no 13.00
19.07. otrdiena
no 13.00
22.07. piektdiena
no 13.00
23.jūlijā
no 11.00
SPORTA DIENA Levestes sporta laukumā gan lieliem, gan maziem sportot
gribētājiem
26.07. otrdiena
no 13.00
27. jūlijā “Levestes spicajos” un sporta
laukumā notiks jauniešu projekta aktivitātes
28.07. ceturtdiena
no 13.00

Jāņu ielīgošana Levestē

02.08. otrdiena
no 13.00
04.08 ceturtdiena
no 13.00
09.08 otrdiena
no 13.00
11.08 ceturtdiena
no 13.00
Uz pasākumiem un aktivitātēm gaidām

www.jaunpils.lv

ne tikai Levestes iedzīvotājus, bet visus novada iedzīvotājus.
Priecāsimies par jūsu ieteikumiem un
kopīgu sadarbību
Liene un Juta
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JAUNPILS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES ZIŅAS
Dievs nepārstāja par sevi liecināt ar labiem darbiem, sūtīdams no debesīm lietu un ražas laiku,
sagādādams jums barību un piepildīdams jūsu sirdis ar prieku.
Ap.d. 14:17
- No 26.06.2016. līdz 30.06.2016. Jaunpils draudzē ciemojās māsu draudzes Vibi
(Zviedrija) jaunieši un jauniešu vadītāji.
Viņi apmeklēja Jaunpils baznīcu, pili, mērojās spēkiem lokšaušanā “Niedru Lijā” un
lēja sveces “7 ballēs” Anetes un Kaspara
vadībā. Jaukais laiks ļāva peldēties jūrā un
iziet baskāju taku. Jauniešiem patika izklaide “Līvu akvaparkā”, dziesmas kopā ar
mūsu draudzes pārstāvjiem pie ugunskura
un pelde pēc pirts ezerā. Notika arī kopīgs
svētbrīdis baznīcā.
Savstarpēji apciemojumi un sadraudzība stiprina māsu draudžu saites.
- Jaunpils draudzē turpinās iesvētes mācību kurss, nodarbības notiek katru svētdienu plkst. 9.00 pirms dievkalpojuma.
Iesvētību dievkalpojums jaunajiem
draudzes locekļiem būs 7. augustā.
- 13. augustā plkst. 18.00 Jaunpils baznīcā notiks JAUNPILS ĒRĢEĻU ATKLĀŠANAS KONCERTS “UGUŅOŠANAS
MŪZIKA”
Koncertā spēlēs Katrīna Švalbe (oboja),

Vakars “Rogās”

Raimonds Melderis (vijole) un Lauma Akmene (ērģeles).
Koncertu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Jaunpils novada dome, Jaunpils
ev.lut. draudze
Ieeja par ziedojumiem

- 14. augustā plkst. 10.00 Jaunpils baznīcā būs dievkalpojums, kurā tiks iesvētītas
Jaunpils baznīcas ērģeles, dievkalpojumā
ērģeles spēlēs Aivars Kalējs, dziedās soliste
Martina Dēringa (soprāns, Vācija).
Zane Sapnova

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
Lauku atbalsta dienests (LAD) no
2016.gada 25.jūlija līdz 2016.gada 24.augustam izsludina projektu iesniegumu
pieņemšanu “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā
“Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”.
Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā
lauksaimniecības darbībā un nodrošināt
darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot
gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības

vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu
lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.
Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai” ir EUR 8 000 000, kas sadalīts
ievērojot reģionalizācijas principu.
Projekta iesnieguma veidlapa un detalizētāki pasākuma nosacījumi pieejami
mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā: “Atbalsta

veidi/ Projekti un investīcijas”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās
sistēmu (EPS) vai, ievērojot Elektronisko
dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai
LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā
Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē
(tālr. 67095000). Aicinām lauksaimniekus
iesniegt pieteikumus EPS!
LAD Klientu daļa: Tālrunis: 67095000

“Vasaras pļavas un dabas krāsas” pārņem Jaunpili
“Cilvēka acs audumā kā pirmo dekoratīvo komponentu uztver krāsu, kas tāpat kā
mūzika rada noskaņu, tāpēc ļaužu izmantotie krāsvielu salikumi ir arī tautu dzīvesveida liecinieki. “Tā raksta Aina Alsupe savā
monogrāfijā “Audumi Latgalē 20.gs”.
Latvijā krāsošana ar augu krāsvielām ir
gadsimtiem sena tradīcija, kas brīžiem pieklust un nu atkal uzplaukst no jauna.
Senāk krāsošana notika mājsaimniecības apstākļos. Tai nebija speciālu telpu un
reizēm arī ne speciāla inventāra. Krāsoja
virtuvē vai pirtī un izmantoja saimniecībā

www.jaunpils.lv
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lietojamos traukus – katlus, māla podus vai
spaiņus. Augu krāsvielu lietojums dominēja
līdz 20.gs. 20.gadiem, jo to lietojumu pagarināja skolās realizētā valsts kultūrpolitikas programma, kuras ietvaros kā vienu no latviskās
kultūras saglabāšanas pasākumiem mācīja arī
krāsošanu ar vietējo augu krāsvielām. Mācīja
pamatskolās, bet jo īpaši specializētajās mājturības, lietišķās mākslas un lauksaimniecības
mācību iestādēs.
Jauns augu krāsvielu lietošanas vilnis
nāca Otrā pasaules kara laikā un plašā mērogā turpinājās līdz pat gadsimta beigām. Šobrīd
jau pāris gadus ir vērojama interese atjaunot
zināšanas krāsošanā ar augu krāsvielām, kā arī
jaunatklātā iespēja dažādus dabiskus, bet eksotiskus krāsotājus pasūtīt no ārzemēm. Tā kā
savu aktualitāti nav zaudējusi interese par darbīgo dzīvesveidu un vēlme sadzīvē mazāk izmantot dabiskākas, vidi saudzējošas lietas, tad
atkal aktuāla ir kļuvusi interese par krāsošanu
ar augu krāsvielām.
Praktiskajā seminārā “Vasaras pļavas un dabas krāsas”, tika apvienotas vienkopus dažādas
interesējošas tēmas ar vienu mērķi – pēc iespējas pilnvērtīgāk izprast augu krāsvielu izmantošanas iespējas un to veidošanos izmantojot
dažādas metodes. Pasākuma laikā iepazinām
augus dabā, to īpašības, galvenokārt krāsošanā
izmantojamos. Pārstaigājot „Bramaņu” dabīgās
pļavas speciālistes Jantas Mežas pavadībā iepazinām to neskarto skaistumu, vērtību un pat savācām materiālu dzijas krāsošanai. Teorētiskajās nodarbībās klausījāmies lekcijas par krāsām
latviešu tautas tērpā, tautas dziesmās, kā arī bija
ieskats pētījumā par krāsošanas metodēm un to
aprakstiem Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā, kuru vadīja lektore Ieva Pīgozne.
Meistares Daina Ieviņas vadībā dalībnieki veica
praktisko krāsošanu dažādos augos, izmantojot
dažādus kodinātājus un cenšoties panākt dažādākus toņus. Projektā Jaunpils muzejā atklājām
interaktīvo izstādi no Latvijas Dabas muzeja krājuma „Daba krāso” speciāli par Latvijas
augu krāsošanas iespējām. Interesentiem ir iespēja šo izstādi apskatīt līdz 28. jūlijam.
Projektā piedalījās 41 dalībniece no dažādām Latvijas vietām no kurām 13 bija jaunpilnieces. Trijās dienās tika sagatavots un nokrāsots 23 krāsu tonis. Visas plānotās aktivitātes
tika dokumentētas, filmētas un fotografētas.
Rezultātā būs sagatavots 15 minūšu materiāls,
kas stāstīs par projekta norisi un tajā iekļautajām aktivitātēm.
Nākošai biedrības „Dzīpars” organizētais
projekts „Kurzemes rokdarbnieču nometne –
2016” notiks Jaunpilī no 27. – 28. augustam.
Šajā projektā paredzēts viss par un ap Kurzemes
tautastērpa vēsturi, izgatavošanu un valkāšanu.
Biedrības „Dzīpars” vārdā
Velga Pavlovska
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Ne jau vienmēr ar gadiem viss aiziet,
Ne jau vienmēr ar gadiem viss zūd.
Katra diena nes mirklīti laimes,
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs.
/V. Ļūdēns/

Čuči, guli, mazs bērniņš,
Šūpulīša dibenā;
Nedeldē linu virves,
Nemodini māmulīti.

Jaunpils novada Dome nozīmīgās
jubilejās sveic jūlija un augusta
jubilārus!
Vilni Misānu, Ivetu Lagzdu, Sarmīti Graudiņu,
Ivaru Dakšu, Loniju Didrihsoni, Pēteri Jurēvicu,
Gunitu Kleinbergu, Irēnu Liepiņu,
Armīnu Neimani, Ēriku Stajuku, Aivaru Strodu,
Aināru Štolceru, Dainu Viti, Antanu Gedvilu,
Kārli Ķergalvi, Juri Plešu, Ausmu Zadovsku,
Rasmu Labsvārdi, Pēteri Strukovu,
Virgiliju Aļeksejevu, Ilgu Kantiku,
Vilmu Arbidāni, Ainu Āboliņu,
Valentīnu Grabovsku, Ženiju Gulbi,
Intu Jēgeri, Leonu Kazāku, Āriju Kārkliņu,
Elzu Nordenu, Valiju Piņķi, Smaidu Rašmani,
Birutu Smelteri, Vasiliju Somošu,
Hildu Vegneri, Janīnu Zaicevu!

Kapu svētki
Jaunpils novadā 2016
Rāvu kapi
Vēžu kapi
Rubuļu kapi

Sestdien, 13. augustā
Viesatu pagastā:
Jaunpils pagastā:
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11.00
12.00

Sveicam vecākus ar meitiņas Elionoras
Valkauskas piedzimšanu!
Tavs acu mirdzums
Manas redzes vājums
Tavs plecs ir manas rokas turpinājums.
/K.Skujenieks/

Jaunpils novada Dome sveic jaunlaulātos;
BAIBU BĒRZIŅU UN KASPARU GULBI,
KRISTĪNI LINIŅU UN GUNDARU LĀCI!

LĪDZJŪTĪBAS

Pensionāru Biedrība “Jaunpils”
izsaka
dziļu līdzjūtību Romāna
Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Jēgera,
Vasilija
Glušņeva un Lūcijas
Dodiet man līdzi, kad šī saule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru! Mīlbergas piederīgajiem, viņus pavaKlusu! Lai kamene ķimenēs dzied!
dot mūžībā un mūsu biedrei
(Ā. Elksne.)
Astrīdai Busovcevai brāli zaudējot.
No Tevis tik daudz bija ko gūt,
Izsakām visdziļāko līdzjūtību meitai
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd.
Aldai Štolcerei, dzīvesdraugam
Mums atmiņās ilgi vēl kopā būt…
Ziedonim Mitulim un pārējiem
Par Tavu sirdi un darbīgo mūžu,
piederīgajiem mūsu ilggadējo
Zemes māte nu villaini segs.

pastnieci un bijušās sakaru nodaļas
priekšnieci Lūciju Mīlbergu mūžībā
pavadot. Vieglu smilti, saldu dusu
Struteles iedzīvotāji

14.00
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*Uzmanību! Jaunpils pagastā ir mainīti kapu svētku
norises laiki un secība!

Kapu svētkus vada Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs
Jānis Saulīte, telefons uzziņām 29299694.
Kapu pārzine Gita Zeminska, mob. tālr. 26163648
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Pierimst soļi, klusē doma,
Neskan mīļās mātes balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc viņas sauks.
(E. Zālīte)

Skumjās esam kopā ar
Sarmīti Grīnfogeli,
māmiņu aizsaulē pavadot.
Jaunpils baznīcas draudze

Visskaistākā dzīve var pārtrūkt,
Negaidot rieta,
Neprasot sirdij,
Cik sāpju tā aizejot atstāj…
(J. Jaunsudrabiņš)

Jaunpils novada Dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem, no
Anitas Šteinbergas,Veronikas Kreicbergas,
Ievas Loginas atvadoties.

www.jaunpils.lv

