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Jaunpils bagātība ir cilvēki. Īpaši lepojamies ar Mazo ciemu 
iedzīvotājiem, kuri ir savas vietas patrioti. Vienalga, lai kur mēs 
ciemotos: Levestē, Jurģos, Saulē, Strutelē vai Rāvos, mīlestība 
pret savu vietu redzama ik uz soļa. Apkārtne sakopta, meijas uz 
ziedu pušķi, svētku cienasts māksliniekiem, sirsnīga sagaidīšana 
-23. maijs bija īsti svētki. Un ne uz āru vērsti, skaļi vai pompo-
zi, bet pašu ļaužu radīti un organizēti, silts siltums un draudzība 
vienam pret otru, kopā pasēdēšana, darbošanās, parunāšanās...no 
sirds! Par godu tieši šai dienai, katram ciemam tika radīta īpaša 
konfekte,tie, kas piedalījās, varēja nobaudīt!

Jaunpils pašdarbnieki: līnijdejotājas „Vīgriezes” un „Vēlziedes”, 
ansamblis „Pīlādzītis” un mazie „Ķipariņi” devās ciemos uz Levesti 
un Jurģiem, savukārt viesatnieki: mazie un lielie dejotāji un atrak-
tīvās folkloras kopas „Viesi” sievas un vienīgais kungs Armands rā-
dīja -ko māk Strutelē, Saulē un Rāvos. Šogad papildus nelielajiem 
koncertiem, iedzīvotāju priekam, atsaucīgie un talantīgie radošo 
darbnīcu entuziasti katrā no ciemiem piedāvāja izgatavot kaut ko 
skaistu un sirdij tīkamu. 

Šogad īpaši svētkiem bija gatavojušies Rāvu puses ļaudis, „Rāvi 
ir bija un būs!” sauklis, kas rotāja vecā veikala sienu un iedzīvotāju 
lepnums par savu vietu, strādīgiem cilvēkiem un labiem kaimi-
ņiem, caurstrāvoja svētkus šajā ciemā. Rāvos varēja apskatīt foto-
izstādi, Daiga un Evita Petrova atklāja svētkus ar stāstījumu par 
sava ciema ikdienu. Spēcīgi un vareni ļaudis dzīvo šajā vietā. Uz 

svētkiem bija ieradušies gan tagadējie rāvinieki, gan izbijušie, tā 
teikt gluži kā salidojums, dažs labs bija mērojis brangu ceļa gabalu! 
Rāvos radošajās darbnīcās čakli darbojās „Kamenes” Sandra Štei-
na, Inga Zonberga un Biruta Šteina.

Gatavojušies svētkiem bija arī Levestes iedzīvotāji, katrs atnesa, 
ko gardu un Levestes Spicajos valdīja svētku noskaņa. Ar izdomu 
un oriģinālām idejām neskopojās Liene Jurēvica, Levestes Spico 
aktīviste, un kopā ar bērniem tika pagatavoti ziedi no automašī-
nu diskiem, kuri tika nokrāsoti visās varavīksnes krāsās. Paldies 
Jaunpils muzejam un Ligijai Rutkai par iespēju noskatīties kolhoza 
„Dzirkstele” �lmas.

Saules iedzīvotāji bija sarūpējuši brangu cienastu un sagaidīja 
pašdarbniekus ar patiesu prieku. Saulē Jaunpils vidusskolas entu-
ziastiskās un čaklās rokdarbnieces: Melita Rašmane, Aurika Boga-
taja, Ilze Strautiņa un Sanita Kondrāte parādīja, kā no papīra var 
meistarīgi pagatavot skaistas lietas gan sev, gan dāvināšanai.

Arī Struteles pusē ciemiņi bija gaidīti. Paldies „Kumelīšu” mājas 
saimniekam Rostikam Ariko. Strutelē biedrība „7 balles” Kaspars 

Rāvos

Levestē

Saulē
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AKTUALITĀTES/DOMES LĒMUMI

2015.gada 28. maija Domes sēdē pieņemtie lēmumi

un Reinis Brikuļi piedāvāja iespēju iemēģināt pirkstus tinglošanā, 
pagatavojot sev par piemiņu paša izvēlētu latvju rakstu zīmi.

Jurģu pusē svētku reizē bija padomāts pat par patveršanos no 
lietus, paldies Kārlim Jēkabsonam. Jurģos galdā tika celts gan mā-
jas siers, gan gardi pīrāgi, gan svētku dzēriens. Pēc koncerta skais-

tas apsveikuma kartītes izgatavot palīdzēja Jaunpils bibliotēkas va-
dītāja Inga Papendika un Madara Siliņa.

Paldies radošo darbnīcu organizētājiem par atsaucību un jauko 
līdzdarbošanos, paldies māksliniekiem par izturību un vissirsnīgā-
kais paldies iedzīvotājiem par savu svētku organizēšanu!

Lai šos jaukos svētkus pārvērstu par stabilu tradīciju un dienu, 
kurā godinām katru ciemu, aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un 
iesaistīties savu svētku rīkošanā. 

Prieks kopā būt!
Baiba Rasa, Sabiedrisko Attiecību vadītāja. Foto:B. Rasa

Apstiprināja Nolikumu Nr. 8 „Par jau-
niešu brīvprātīgā darba organizēšanu Jaun-
pils novadā”

Lai radītu iespēju jauniešiem iegūt 
dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas, 
apgūt darba pieredzi un nodrošināt jaunie-
šiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku, 
nolēma Jaunpils novada pašvaldībā uzsākt 
skolēnu ( 13-18 g.), kuru dzīvesvieta dekla-
rēta Jaunpils novadā, nodarbinātības pasā-
kumus vasaras brīvlaikā.

- Sakarā ar ieguldījumiem pašvaldības 
īpašumā, Dome SIA dzēsa nomas maksu 
„Jaunpils Pils” par 2014.gadu EUR 1707,48 
apmērā.

- Lai radītu bērnos interesi par grāma-
tu pasauli un bibliotēku, kā interesantu 
vietu, kur izzināt pasauli, rosinātu bērnos 
lasītprieku un stiprinātu lasīšanas tradī-
cijas ģimenē, Dome nolēma atbalstīt p/a 
„Jaunpils” Jaunpils bibliotēkas iniciatīvu 
iesaistīties Vislatvijas lasīšanas veicināšanas 
programmā „Grāmatu starts”. Programmas 
„Grāmatu starts” 15 komplektu iegādei, 
piešķīra �nansējumu EUR 375,00 apmērā. 

Apstiprināja lēmumu par Jaunpils vi-
dusskolas audzēkņu un skolotāju apbalvo-
šanu par sasniegumiem 2014./2015. mā-
cību gadā. Dome izmaksāja skolēniem un 
skolotājiem kopsummā naudas balvas EUR 
2552,00.

Lielajā talkā savākto atkritumu un liel-
gabarīta atkritumu transportēšanu, ieveša-
nu un noglabāšanu poligonā, apmaksās no 
dabas resursu nodokļa, kopsummā EUR 

547,96 apmērā, saskaņā ar SIA „Eco Baltia 
Vide” un SIA „Piejūra” rēķiniem. 

Dome nolēma lūgt Pašvaldību aizņē-
mumu un galvojumu kontroles un pārrau-
dzības padomei atļauju 2015.gadā Jaunpils 
novada pašvaldībai ņemt 3 aizņēmumus:

Projekta „Vides pieejamības nodroši-
nāšana Jaunpils pils tualetēs” realizācijai - 
EUR 48518,00 ;

Projekta „Valsts nozīmes ūdensnotekas 
Rūšu strauts Jaunpils novadā rekonstrukci-
ja” - 330 094,00;

Projekta „Jaunpils novada pašvaldības 
Sociālā dienesta ēkas vienkāršota atjau-
nošana ar lietošanas veida maiņu” - EUR 
200293,00.

Lai veicinātu jaunatnes starptautiskās 
sadarbības principus — nodrošinātu iespē-
ju jauniešiem būt mobiliem, apgūt zināša-
nas un prasmes ārpus viņu dzīvesvietas un 
veicināt citu valstu ieteikumus, kā arī labās 
prakses apmaiņu, Dome atbalstīs Jaunpils 
novada jauniešu Mārtiņa Barona, Ievas 
Zāgmanes un Beātes Oses piedalīšanos Ņū-
kāslu jauniešu kreatīvajā sesijā Nova Hra-
dā, Čehijā no 2015. gada 12.-23.augustam.

- Apstiprināja Saistošos noteikumus 
Nr.5 „Par grozījumiem 2010. gada 28. jū-
nija Saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par ģe-
nētiski modi�cēto kultūraugu audzēšanas 
aizliegumu Jaunpils novadā”

Apstiprināja nolikumu Nr. 9. „Par ne-
kustamo īpašumu nodaļu” 

Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma 
„Maldas”, kopējā platība 53,2 ha, zemes ga-

balu 6,6 ha platībā. Atdalītajam zemes ga-
balam piešķirt nosaukumu „Mežsviļi”. 

- Apstiprināja nekustamā īpašuma 
„Auči”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 
zemes vienības sadales projektu. Atdalā-
majam zemes gabalam Nr.2 6,7 ha platībā 
piešķīra jaunu nosaukumu „Lejasauči”.

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projek-
tu nekustamajam īpašumam „Igauņi”, Vie-
satu pagastā, Jaunpils novadā 

- Atdalīja no Jaunpils novada domei 
piekrītošas neuzmērītas zemes vienības 
„Liepiņas-Graudiņi” zemes gabala, platība 
25,4 ha, zemi 19,0 ha platībā. Atdalītajam 
zemes gabalam piešķīra nosaukumu „Sau-
laines”

Apstiprināja nekustamā īpašuma „Jožu 
darbnīcas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils no-
vads, zemes vienības sadales projektu.

Izveidoja Jaunpils novada pašvaldībai 
piederošā daudzdzīvokļu mājā „Jaunsēži” 
trīs dzīvokļu īpašumus kā pastāvīgus īpašu-
ma objektus, piešķira dzīvokļiem adreses:

Apstiprināja nekustamā īpašuma „Pie 
Mežābelēm” 2015. gada 20. maija izsoles 
rezultātus un izmaiņas izsoles nolikuma 
punktā 6. par samaksas kārtību

Ar Domes sēde lēmumiem izvērstā vei-
dā var iepazīties Domes mājas lapā www.
jaunpils.lv

Kancelejas vadītāja 
Ita Lapsa

Strutelē

Jurģos
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DOMES LĒMUMI

Jaunpils vidusskolas 2014./2015. m.g. mācību 
priekšmetu, interešu izglītības konkursu un sporta 

sacensību laureāti
Nr.
p.k.

Vārds, uz-
vārds,

Vieta un mācību 
priekšmets

Skolotājs

1. Elīna Cīrule Atzinība valsts latviešu 
valodas un lit.olimp.
3. vieta latviešu valodas 
un 
lit.olimp.
2.vieta bioloģijas olimp.
Atzinība ekonomikas 
olimp.
3.vieta LU konkursā 
„Jaunais uzņēmējs”- re-
ģionā
Atzinība- Latvijas Valsts 
televīzijas spēlē „Gudrs 
un vēl gudrāks”.
1.vieta šķēpmešana
2.vieta lodes grūšana

M.Grīnfelde

M.Grīnfelde

J.Liepiņš

I.Dakša

A.Zaremba

2. Krišs Dāvids 
Labsvārds

3.vieta ķīmijas olimp.
 Atzinība �zikas olimp.
2. vieta bioloģijas olimp.
Atzinība vēstures olimp.
Atzinība ģeogrā�jas 
olimp.

A.Jezerska
I.Inkina
J.Liepiņš
A.Ķergalve
I.Dakša

3. Zane Bukla-
gina

Atzinība matemātikas 
olimp.
1.vieta lodes grūšanā
2.vieta 100m skrēj.

I.Liepiņa

A.Zaremba

4. Raimonds 
Kuculabs

10.vieta angļu valodas 
olimp.
Atzinība ekonomikas 
olimp.
Atzinība �zikas olimp.
3.vieta tāllēkšanā

V.Rubīna

I.Dakša

I.Inkina
A.Zaremba

5. Benita Ka-
rule

8.vieta ģeogrā�jas olimp. I.Dakša

6. Viktorija 
Krīgerte

6.vieta �zikas olimp.
6.vieta krievu val. olimp.

I.Inkina
I.Martuzāne
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7. Elīza Viņķe Atzinība matemātikas 
olimp.
7.vieta �zikas 
olimp.9.-12.kl. grupā
7.vieta �zikas olimp.8.-9.
kl. grupā

G.Kāle

I.Inkina

8. Rūta Alise 
Vaivare

3. vieta angļu valodas 
olimp. 

V. Rubīna

9. Māris Ķer-
galvis

7.vieta �zikas olimp.
7.vieta ģeogrā�jas olimp.

I.Inkina
I.Dakša

10. Eduards 
Butkevičs

Atzinība matemātikas 
olimp.

G.Kāle

11. Nikola Smel-
tere 

Atzinība bioloģijas 
olimp.
7.vieta �zikas olimp.

I.Miķelsone
I.Inkina

12. Edgars Pu-
riņš

9.vieta �zikas olimp. I.Inkina

13. Linda Grā-
vīte

1.vieta informātikas 
olimp.
Atzinība matemātikas 
olimp.

I.Inkina

I.Liepiņa

14. Anna Krista 
Dakša

vieta matemātikas olimp.
Atzinība datorgra�kā 

G.Kāle

15. Loreta Alten-
burga

Atzinība mājt.un tehno-
loģ. olimp.
1.vieta 600m skrēj.
Atzinība datorgra�kas 
konkursā.

G.Leimane

A.Zaremba
I.Inkina

16. Ketija Keita 
Krastiņa

Atzinība viz.mākslas 
olimp.
Atzinība zīmēšanas 
konkursā “Lidice” 

I.Dakša

I.Dakša 

17. Anete Grā-
vīte

3. vieta mājturības rado-
šo darbu skatē
8.vieta mājt.un tehnoloģ. 
olimp.
7.vieta matemātikas 
olimp.

G.Leimane

I.Liepiņa

18. Karlīna Lei-
mane

Atzinība sākumskolas 
pētnieciskie darbi
4.vieta sākumskolas pēt-
nieciskie darbi reģionā
7. vieta latviešu valodas 
olimp.
8.vieta matemātikas 
olimp.
6.vieta glītrakstīšanas 
olimp.
1.vieta-Starptautiskais 
festivāls „Saxoponia” 
1.vieta reģionā pūšamo 
instrumentu konkursā.

T.Juzupa

D.Mežraupa

G.Kāle

D.Mežraupa

Eva Folkber-
ga,
koncertmeis-
tare Inguna 
Augsne

19. Aleksandra 
Mertena

Atzinība sākumskolas 
pētnieciskie darbi
1.vieta sākumskolas pēt-
nieciskie darbi reģionā

T.Juzupa

T.Juzupa

20. Agneta Anu-
škova

10. vieta viz. mākslas 
olimp.

I.Dakša

21. Anna Eliza-
bete Alle

6.vieta latviešu val. 
olimp.

T.Juzupa

22. Annija Ķīķe Atzinība glītrakstīšanas 
olimp.

T.Juzupa

23. Renarts Rus-
kulis

6. vieta glītrakstīšanas 
olimp.

A.Bogataja

24. Ilna Anna 
Rone

9.vieta matemātikas 
olimp.
6.vieta latv. val. olimp. 

A.Bogataja

A.Bogataja

25. Annija Rasa 7. vieta glītrakstīšanas 
olimp.

I.Skricka

26. Nellija Sti-
kute

8. vieta glītrakstīšanas 
olimp.
Atzinība kombinētajā 
olimp.

A.Marčinkus

A.Marčinkus

27. Justīne Zo-
rika

6. vieta glītrakstīšanas 
olimp.
3.vieta-“Zvaigžņu lietus” 
valsts mēroga sacensības
4. vieta starptautiskā 
mākslas vingrošanas 
konkursā “Baltic �ower”.

D.Mežraupa

Trenere Zoja 
Stepanova

28. Ieva Arbi-
dāne

3.vieta kombinētajā 
olimp.

D.Mežraupa

29. Madara 
Jēkabsone

Atzinība zīmēšanas 
konkursā “Lidice”
2.vieta 1500 m skrējienā

I.Dakša

A.Zaremba

30. Albīna Ju-
zupa

1.pakāpe skatuves runas 
konkursā
2.vieta 1500 m 

T.Juzupa

A.Zaremba
31. Patrīcija 

Andersone
1.pakāpe skatuves runas 
konkursā

T.Juzupa 

32. Kristīne 
Sergejeva

1.pakāpe skatuves runas 
konkursā

T.Juzupa 

33. Daiga Me-
dvecka

2.pakāpe skatuves runas 
konkursā

T.Juzupa

34. Evelīna 
Bitere

2.pakāpe skatuves runas 
konkursā

T.Juzupa

35. Artūrs Ko-
bals

Atzinība zīmēšanas 
konkursā “Lidice”

I.Dakša

36. Gundega 
Vīnakmene

Atzinība -valsts konkur-
sa “Ceļojums uz operu” 
�nāliste

-

37. Elīza Viņķe
Māris Ķer-
galvis 
Nikola Smel-
tere
Edgars Pu-
riņš

3.vieta atklātā �zikas 
olimpiādē komandām

I.Inkina
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38. Roberts 
Muško
Anna Krista 
Dakša
Kalvis Raut-
seps

2.vieta angļu valodas 
olimpiādē komandām

V.Rubīna 
A. Marčinkus

39. 8.-9.klases 
komanda 
Nikola Smel-
tere 

4. vieta pus�nālā. Rīgas 
reģionā Latvenergo kon-
kursā „Experiments”

I.Inkina

40. Ivars Anuš-
kovs

1.vieta augstlēkšanā
1.vieta tāllēkšanā

A.Zaremba

41. Rainers 
Pašulis

2.vieta 1000m skrēj.
1.vieta šķēpmešana

A.Zaremba

42. Tīna Birģele 3.vieta 60m skrēj.
1.vieta tāllēkšanā

A.Zaremba

43. Holšteins 
Krišjānis

3.vieta 200m skrēj. A.Zaremba

44. Vladislavs 
Rinkēvičs

2.vieta 60 m skrēj.
3.vieta tāllēkšanā

A.Zaremba

45. Valters 
Brūders

3.vieta bumbiņas me-
šanā
1.vieta 600 m

A.Zaremba

46. Gints Daniels
Sergejenko

2.vieta šķēpa mešanā A.Zaremba

47. Ģirts Ruden-
ko

3.vieta 400m skrēj. A.Zaremba

48. Paula Valaine 2.vieta 800 m skrēj. A.Zaremba
49. Evija Rubene 3.vieta šķēpmešanā A.Zaremba

50. Ance Anuš-
kova

2.vieta 800m skrēj. A.Zaremba

51. 2001./2002.
dzim.
meitenes
Ance Anuš-
kova

3.vieta Zemgales reģiona 
skolēnu sporta spēles 
“Jauno basketbolistu 
kauss”

A.Plezers

52. 1999.g. dzim. 
meitenes
Elīza Viņķe

3.vieta Zemgales reģiona 
skolēnu sporta spēles 
“Oranžā bumba”

A.Plezers

53. Estere 
Andreca
Emīls Provejs

1-pakāpe starptautiskā 
sarīkojuma deju festivālā 
Viļņā -60 pāru konku-
rencē.

vadītāja Ilze 
Zāģere

54. Ulvis Gava-
riņš 

1.vieta-starptautiskās 
Ippon cup 2015., savā 
kategorijā 12-13 gadi 
+45 kg. (piedalījās vairāk 
kā 100 dalībnieki no Lat-
vijas, Lietuvas Igaunijas) 

3.vieta- čempionātā 
karatē cīņas māks-
lā-(203 sportisti no 
dažādiem Latvijas 
klubiem}.

5.vieta- starptautiskās 
sacensībās Hradec Kra-
love world karate cup 
Čehijā (vairāk kā 1000 
dalībnieki no 13 valstīm) 

Treneris 
Aleksandrs 
Stoļarovs

Jaunpils vidusskolas pašdarbības kolektīvu, 
pulciņu dalībnieku, klašu kolektīvu sasniegumi 

konkursos, skatēs, sacensībās
Nr.
p.k. 

Vadītājs Kolektīvs, 
skolēns

Konkurss, skate, 
sacensības

1. M.Kabaka 1.-4.klašu 
koris

Aktīvs, regulārs darbs.

2. M.Kabaka 5.-9.klašu 
koris

Aktīvs, regulārs darbs
2.pakāpe starpskatē
2.pakāpe skatē 

3.  I.Martuzāne
Kustību stu-
dijai “Miks”

7.-9. klašu 
aerobikas 
grupa

Atzinība Talsu aerobikas 
festivālā
Aktīvs, regulārs darbs

4. I.Martuzāne 1.-4.kl 
5-6.gadi

Aktīvs, regulārs darbs, 
piedalīšanās pasākumos.
Atzinība Jaunpils festivā-
lā 

5. I.Martuzāne 5.-6. klašu 
aerobikas 
grupa 

Aktīvs, regulārs darbs, 
piedalīšanās pasākumos.
Atzinība Talsu aerobikas 
festivālā, Jaunpils festivālā

6. I.Inkina Datorpulciņš Aktīvs, regulārs darbs, 
piedalīšanās pasākumos.

7. I.Liepiņa 5.-6.kl. tautas 
deju kolek-
tīvs

Aktīvs, regulārs darbs, 
piedalīšanās pasākumos. 
„Zemgales bļoda”
„Līdz varavīksnei tikt”-2.
pakāpe
1. pakāpe tautas deju ska-
tē- dziesmu svētki

8. I.Liepiņa 3.-4.kl. tautas 
deju kolek-
tīvs

Aktīvs, regulārs darbs, 
piedalīšanās pasākumos. 
„Zemgales bļoda”
„Līdz varavīksnei tikt”-2.
pakāpe
1. pakāpe tautas deju skatē
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9. I.Liepiņa-2 1.-2. kl. 
tautas deju 
kolektīvs

Aktīvs, regulārs darbs, 
piedalīšanās pasākumos.
„Līdz varavīksnei tikt”-1.
pakāpe
1. pakāpe tautas deju ska-
tē-dziesmu svētki

10. A.Bogataja „Čaklās 
rokas”

Aktīvs, regulārs darbs, pie-
dalīšanās pasākumos. Pa-
teicība konkursos:”Rakstu 
darbi”

11. Līga 
Bierande

Jaunpils-Vie-
satu maz-
pulks

Anna Krista Dakša-1.vieta 
glāzīšu piramīdās.
Rainers Pašulis – 1.vieta 
basketb. soda metienos.
Pateicība konkursā „Iepa-
zīsti vidi”
Pateicība 20. Mazpulku 
sporta spēlēs.

12. Daina 
Mežraupa

1 b klase Makulatūras vākšanas 
konkursā.
Projekta “Sportland pirmie 
soļi basketbolā” pus�nāls.

13. Dace Adiņa 4. klase

11.klase

ZZ čempionātā
7. vieta un �nāls Jūrmalā

ZZ čempionāts 1.vieta un 
�nāls Jūrmalā 30.05.2015.

14. Ineta 
Miķelsone

5. klases 
komanda

Pateicība viktorīnā „Esi 
gudrs – būsi vesels!”

15. Marta 
Grīnfelde

12. klase Iekļuva 2.kārtā konkursā 
„Jaunais �nanšu eksperts”

16. Emīls Latišs Jaunsargu 
pulciņš

Aktīvs, regulārs darbs, 
piedalīšanās pasākumos, 
konkursos

17. Tamāra 
Juzupa

Skatuves ru-
nas pulciņš

Aktīvs, regulārs darbs, 
panākumi skatuves runas 
konkursā. Uzvedums 
„Vasaras darbinieki un 
darbinieces”-2.pakāpe

18. Ilze Dakša Zīmēšanas 
pulciņš

Aktīvs, regulārs darbs, 
piedalīšanās konkursos
Piejūras konkursa dalīb-
nieki
Jūrmalas Mākslas skolas 
konkursā “Es dzīvoju pie 
jūras”

19. Artūrs 
Zaremba

Līne 
Anuškova
Elīna 
Ņikiforova
Sendija 
Medvecka
Ilna Anna 
Rone
Renārs Jaucis
Eduards 
Viņķis
Madara Ade-
le Kančuka

1999./2000.g 
dzim. mei-
tenes

2001./2002.g 
dzim. mei-
tenes

Jaunietēm 
(vsk.)

Jauniešiem 
(vsk.) 

Labi panākumi Tukuma, 
Jaunpils, Engures vsk. 
novadu skolēnu sporta 
sacensībās vieglatlētikā.

1.vieta Engures, Tukuma, 
Jaunpils novadu skolēnu 
sporta olimpiādes sacensī-
bas basketbolā.

3. vieta Engures, Tukuma, 
Jaunpils novadu skolēnu 
sporta olimpiādes sacensī-
bas basketbolā.

2. vieta Engures, Tukuma, 
Jaunpils novadu skolēnu 
sporta olimpiādes sacensī-
bas basketbolā

2. vieta Engures, Tukuma, 
Jaunpils novadu skolēnu 
sporta olimpiādes sacensī-
bas basketbolā

20. Agita Trokša Dienas centrs 
„Zemenīte”

Par gadskārtu ieražu po-
pularizēšanu un piedalīša-
nos pasākumos

Jaunpils vidusskolas 2014./2015. m.g. mācību priekšmetu,
interešu izglītības, konkursu un sporta sacensību laureāti

Tukuma mūzikas skolas skolēnu koncerts Jaunpils pilī
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Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšana 
Jaunpils novadā

NOLIKUMS NR. 8
 Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Jaunpils novadā

2015. gada 28. maijā
I. Vispārīgie jautājumi
1. Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas nolikums (turp-

māk – Nolikums) nosaka brīvprātīgā darba organizēšanas kārtī-
bu, kādā nodrošina vienotas brīvprātīgā darba sistēmas ieviešanu 
Jaunpils novadā un apliecina personas pieredzi, kas gūta, ilgstoši 
veicot brīvprātīgo darbu Jaunpils novada teritorijā reģistrētā bied-
rībā, nodibinājumā, kā arī valsts vai pašvaldības iestādē. 

2. Saskaņā ar Jaunatnes likumu brīvprātīgais darbs ir bezatlī-
dzības darbs, ko veic �ziska persona, nestājoties ar brīvprātīgā dar-
ba organizētāju darba tiesiskajās attiecībās. Brīvprātīgais darbs ir 
vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina brīvprātīgā darba 
veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina 
brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Jauniešu brīvprātīgo darbu ne-
drīkst izmantot brīvprātīgā darba organizētāja vai trešās personas 
peļņas gūšanas nolūkā. 

3. Nolikuma izpratnē brīvprātīgā darba veicējs ir jaunietis 
vecumā no 13-25 gadiem, kurš veicis brīvprātīgo darbu Jaunpils 
novada administratīvajā teritorijā. Jaunietim vecumā no 13 – 18 
gadiem nepieciešama rakstiska vecāku atļauja (1. pielikums).

4. Jauniešu brīvprātīgā darba koordināciju veic Jaunpils novada 
jaunatnes lietu speciālists, sadarbojoties ar visiem brīvprātīgā dar-
ba organizētājiem Jaunpils novadā. 

5. Nolikums ar pielikumiem ir publiski pieejamas Jaunpils no-
vada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunpils.lv zem sadaļas Jau-
niešu Jaunpils. 

II. Vienošanās par brīvprātīgā darba veikšanu
6. Brīvprātīgā darba veicējs ar brīvprātīgā darba organizētā-

ju var slēgt rakstisku vienošanos par brīvprātīgā darba veikšanu 
(turpmāk tekstā – Vienošanās), kurā tiek atrunāti brīvprātīgā dar-
ba veicēja pienākumi, stundu uzskaites kārtība un nepieciešamie 
darbu organizācijas pasākumi (2. pielikums). 

7. Brīvprātīgais darbs var tikt veikts arī bez rakstiskas Vieno-
šanās slēgšanas, pusēm mutiski vienojoties. Arī šajā gadījumā ir 
spēkā brīvprātīgā darba stundu uzskaites kārtība. 

8. Brīvprātīgā darba veicējs var noslēgt rakstisku vai mutisku 
vienošanos vienlaicīgi ar vairākiem brīvprātīgā darba organizētā-
jiem Jaunpils novadā, tādējādi gūstot iespēju plašāk pilnveidot sa-
vas zināšanas, prasmes un iemaņas. 

III. Brīvprātīgā darba stundu uzskaite
9. Lai apliecinātu brīvprātīgā darba veicēja darbā apgūtās vai 

pilnveidotās prasmes un iemaņas, brīvprātīgā darba organizētājs 
brīvprātīgā darba īstenošanas periodā par katru brīvprātīgo veic 
šādas atzīmes: 

9.1. datums, kad persona veica brīvprātīgo darbu; 
9.2. brīvprātīgā darba organizētājs (biedrība, nodibinājums, 

iestāde) un atbildīgā persona; 
9.3. veicamie pasākumi
9.4. nostrādāto stundu skaits; 
9.4. darba novērtējums 
10. Slēdzot mutisku vai rakstisku Vienošanos vienlaicīgi ar vai-

rākiem brīvprātīgā darba organizētājiem Jaunpils novadā, brīvprā-
tīgā darba veicējs var veikt vienotu brīvprātīgā darba stundu uz-
skaiti un summēt nostrādātās stundas. 

11. Brīvprātīgā darba stundu un veikto pienākumu uzskaiti ie-
teicams apkopot grāmatiņā „Brīvprātīgais Jaunpilietis”, kas pieeja-
ma pie Jaunpils novada jaunatnes lietu speciālista Jaunpils novada 
Domē. (3. Pielikums)

IV. Brīvprātīgā darba apliecinājums
12. Brīvprātīgā darba veicēja darba pieredze var tikt dokumen-

tāli apliecināta, izsniedzot atbilstoši vienotai veidlapai sagatavotu 
apliecinājumu par veikto brīvprātīgo darbu, kas nav īsāks par 50 
brīvprātīgā darba stundām (turpmāk – Apliecinājums ). 

13. Apliecinājuma izdošanas mērķis ir sniegt trešajām perso-
nām pārskatāmu, salīdzināmu un ticamu informāciju par pienā-
kumiem, kurus jaunietis veicis pie konkrētā brīvprātīgā darba or-
ganizētāja, kā arī par brīvprātīgā darba veikšanai veltīto laiku un tā 
ietvaros iegūtajām un pilnveidotajām prasmēm. 

14. Apliecinājumu pēc vienotas formas (4. pielikums) sagatavo 
Jaunpils novada jaunatnes lietu speciālists. Ja brīvprātīgā darba vei-
cējam vienlaicīgi ir bijušas noslēgtas vienošanās ar vairākiem brīv-
prātīgā darba organizētājiem Jaunpils novada teritorijā, Apliecinā-
jumu sagatavo Jaunpils novada jaunatnes lietu speciālists kopīgi ar 
brīvprātīgā darba veicēju. 

15. Par Apliecinājumā sniegto ziņu patiesumu atbild katrs brīv-
prātīgā darba organizētājs, pie kura jaunietis ir veicis brīvprātīgo 
darbu. 

16. Apliecinājums tiek sagatavots latviešu valodā divos eksem-
plāros, no kuriem viens tiek izsniegts brīvprātīgajam, bet otrs – gla-
bāts brīvprātīgā darba organizētāja lietvedībā ne mazāk kā 2 gadus. 

17. Apliecinājumu izsniegšanu Jaunpils novadā var veikt ko-
ordinēti – vienu reizi gadā, publiski sveicot visus Apliecinājumu 
saņēmējus, vai brīvprātīgā darba organizētājs to var veikt arī pēc 
saviem ieskatiem un saskaņā ar savu pasākumu plānu. Pēc brīv-
prātīgā darba veicēja pieprasījuma Apliecinājumu var izsniegt arī 
individuāli, ja ir sasniegts noteiktais brīvprātīgā darba stundu ap-
joms.

V. Noslēguma jautājumi
18. Nolikums stājās spēkā ar Domes sēdes lēmumu

PIELIKUMS Nr. 1
Nolikumam Nr. 8 „Par jauniešu brīvprātīgā darba 

organizēšanu Jaunpils novadā”

Iestādes___________________________
Vadītājam/i ___________________________

Vecāka vārds, uzvārds: __________________________________
Dzīvesvietas adrese:_____________________________________
Kontakttālrunis:________________________________________ 

ATĻAUJA
Neiebilstu, ka mans bērns _______________________________
    (bērna vārds, uzvārds)

no šī gada ____.____________ veic brīvprātīgo darbu iestādē 
____________________ (turpmāk tekstā – iestāde). 

Ar Jaunpils novada „Jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes ap-
liecināšanas vadlīnijām” esmu iepazinies/-usies un atbalstu sava 
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Vasara ir klāt –rūpēsimies par bērnu drošību!

INFORMĀCIJA

bērna aktivitātes ________________ organizētā brīvprātīgā darba 
ietvaros. 

Saprotu, ka brīvprātīgā darba veikšanas laikā viņam/-ai, iespē-
jams, būs saskare ar sauli, lietu, vēju un salu, uzturēšanos pie dabas, 

kā arī uzturēšanos sabiedriskās vietās un transportlīdzekļos – un 
neiebilstu pret to.
201_.gada ___.____________ _______________________

    (vecāka paraksts)
Nolikuma pilns teksts ar visiem pielikumiem pieejams Jaunpils 

novada Domes mājas lapā www.jaunpils.lv

Jaunpils novada Dome aicina vecākus, 
vecvecākus, audžuvecākus, aizbildņus un 
visus pieaugušos vasaras brīvlaikā pievērst 
īpašu uzmanību bērnu drošībai! Un atcerē-
simies vispārzināmu patiesību

 “Bērni mācās nevis no grāmatām, 
bet no saviem tuviniekiem, tāpēc svarīgi 
drošības ābeci bērnam mācīt ar savu pie-
mēru.”

 Pagājušajā vasarā dažāda rakstura trau-
mas guvuši teju 5400 bērnu. Vecākiem šis 
ir laiks, kad jāvelta papildus uzmanība bēr-
na drošībai, tāpēc vēlamies atgādināt par 
drošības pasākumiem.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
24.pants nosaka, ka vecāku pienākums ir 
neatstāt bērnu līdz 7 gadu vecumam bez 
pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 
gadiem, klātbūtnes. Tātad – rūpēties par 
bērna pieskatīšanu ir vecāku pienākums, 
kas noteikts ar likumu. 

Tāpat der paturēt prātā, ka saskaņā ar 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko-
deksa 172.4 pantu par bērna, kas nav sa-
sniedzis 7 gadu vecumu, atstāšanu bez 
uzraudzības, ja to izdarījuši vecāki vai per-
sonas, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu. Savukārt kodeksa 
173.pants nosaka atbildību par bērna aprū-
pes pienākumu nepildīšanu. 

Lai arī atbildība un sodi par šādiem 
pārkāpumiem ir paredzēti, normatīvā re-
gulējuma primārais mērķis nav sodīt, bet 
gan rosināt rūpēties par noteikumu ievē-
rošanu un vecāku pienākumu pildīšanu, lai 
bērni būtu drošībā un pasargāti. 

 Galvenais ir nodrošināt bērna pieskatī-
šanu un pārrunāt ar bērnu iespējamos dro-
šības draudus.

Ieteicams bērna tālrunī un mājās pie 
sienas redzamā vietā piestiprināt visu ār-
kārtas dienestu tālruņu numurus!

112 ir vienots ārkārtējo izsaukumu tāl-
runis Eiropas Savienības valstīs.

Tāpat var izmantot dienestu tiešos tele-
fona savienojumus

- ugunsdzēsēji 112
- policija 112 vai 110
- ātrā palīdzība 112 vai 113
- gāzes avārijas dienests 112 vai 114
Saule
Bērni paši nespēj pasargāt sevi no sau-

les apdegumiem, tāpēc par to ir jārūpējas 
pieaugušajiem. 

Bērni līdz 1 gada vecumam drīkst atras-
ties tikai ēnā.

Nekad nelieciet mazus bērnus gulēt 
saulē.

Nodrošiniet, lai bērni rotaļātos ēnā.
Ierobežojat bērna rotaļas ārā laikā no 

10:00 līdz 16:00, kad saules intensitāte ir 
visizteiktākā. Noteikti jābūt galvassegai un 
saulesbrillēm!

Šovasar saule būs īpaši spēcīga! Lai pa-
sargātu bērnu no saules apdeguma vienmēr 
lietojiet saules aizsardzības līdzekli. Ne-
reti vecāki nenovērtē saules intensitāti vai 
bērna uzturēšanās laiku ārā, tādēļ bērns ir 
pakļauts ultravioletā starojuma radītajam 
riskam. 

Bērnu aktivitātēm karstā laikā nevaja-
dzētu pārsniegt 15 minūtes atklātā saulē.

Bērnu nekad vienu neatstājiet auto-
mašīnā!

Karstā vasaras dienā automašīna sa-
karst ļoti īsā laikā. Vienmēr turat automa-
šīnu noslēgtu, lai bērns patvaļīgi nevar tajā 
iekļūt. Pārrunājat ar bērnu un aizliedzat vi-
ņam rotaļāties automašīnā. Nodrošinieties 
pret risku, ka automašīnas durvis automā-
tiski noslēdzas un bērns paliek viens tajā un 
Jums nav iespēju atslēgt durvis. Rūpējaties, 
lai bērns saņemtu pietiekamā daudzumā 
šķidrumu. Ik pēc 20 minūtēm piedāvājat 
uzņemt šķidrumu. Nodrošiniet, lai dzē-
riens bērnam ir brīvi pieejams.

Bērna drošībai uz un pie ūdens
Bērnus peldvietā un viņu peldēšanās 

laikā vienmēr pieskatiet. Pusaudži pirms 
došanās peldēt, lai par to informē un nepie-
ļaujiet, lai tie dotos peldēties vienatnē.

Bērniem aizliedzat rotaļāties ceļmalas 
grāvjos un tamlīdzīgās vietās, kur mēdz uz-
krāties lietus vai palu ūdeņi, kā arī vietās ar 
lielu ūdens straumi.

Tā kā Jaunpils centrā notiek meliorāci-
jas darbi, jāpievērš pastiprināta drošība, lai 
bērni ziņkārības dēļ neatrastos objektā. 

Neatļaujiet lēkt ūdenī vietās, kur tas nav 
paredzēts.

Ja Jūsu mājās ir baseins, dīķis vai tamlī-
dzīga mākslīgā ūdens krātuve, nodrošiniet 
to ar aizsardzības žogu, vārtiņiem. 

Statistika liecina, ka vidēji vasarā no-

slīkst 10 bērni.
Bērna aizsardzībai pret insektiem
Kukaiņu kodumi bērnam var izraisīt 

nepatīkamus, niezošus izsitumus vai no-
pietnu alerģisku reakciju. Lai pasargātu 
no ērču kodumiem, izvairieties no bērnu 
rotaļām nekoptās, aizaugušās teritorijās. Ja 
bērns dodas uz mežu vai aizaugušu terito-
riju, jābūt augumu nosedzošam apģērbam 
un galvassegai.

Vakcinējat bērnu pret ērču encefalītu 
atbilstoši ārsta rekomendācijām. Atceraties, 
ka smaržīgu ziepju un citas kosmētikas iz-
mantošana var pievilināt kukaiņus.

Ieteikumi bērna aizsardzībai, izmanto-
jot pretodu līdzekļus:

Lietojiet tikai tādus pretodu aizsardzī-
bas līdzekļus, kas ir paredzēti izmantošanai 
bērniem.

Pārrunājiet ar bērnu par ugunsdrošī-
bu un par degšķidrumu bīstamību!

Atcerieties, ka grila degšķidrumi ir 
ugunsbīstami un ātri uzliesmojoši un to 
lietošana saistīta ar apdedzināšanās risku. 
Šo degšķidrumu iedzeršana, nokļūšana 
uz gļotādām vai acīs var radīt nopietnus 
draudus veselībai gan pieaugušajiem, gan 
bērniem. Nodrošiniet, lai degšķidrums 
nenonāktu bērna rokās un grilēšanas lai-
kā bērns nerotaļātos grila tuvumā. Rīkojot 
pasākumus ar grilēšanu, vienmēr pārlieci-
nieties vai būs iespējams nodrošināt bērna 
uzraudzību grilēšanas laikā. 

Vasara ir arī ugunskuru laiks. Pārru-
nājiet ar bērnu par ugunsdrošību un rīcī-
bu ugunsgrēka gadījumā. Nodrošiniet, lai 
bērns atrastos drošā attālumā no ugunsku-
ra, ņemat vērā, vēja virzienu un dzirksteļu 
izplatīšanās risku. Rūpējaties, lai ugunskurs 
atrastos pietiekamā attālumā no viegli uz-
liesmojošiem objektiem un priekšmetiem. 
Ugunskura aizdedzināšanai nelietojiet 
viegli uzliesmojošus šķīdumus kā benzīnu, 
petroleju u.tml.

Pārrunājiet ar bērnu par grila radīta-
jiem riskiem, degšķidruma bīstamību un 
ugunsdrošību.

Sporta drošība un velodrošība
Neatstājiet bērnu braucam vienu ar div-

riteni, kamēr neesat pārliecināts par bērna 
braukšanas prasmi. Ņemiet vērā bērna ko-
ordinācijas spējas. Lietojiet ceļu un roku 
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Ģimeņu diena Kartavkalnā- šogad kopā 
ar Jaunpils BUB

INFORMĀCIJA

aizsargus, lai izvairītos no lūzumiem, ka-
mēr bērns nav pilnībā apguvis riteņbrauk-
šanas prasmi.

Braucot ar velosipēdu, vienmēr bērnam 
lietojiet ķiveri un citus aizsargus, neatkarīgi 
no tā, cik tālu no mājas Jūs atrodaties. Kā 
rāda pieredze mazi bērni velo traumas gūst 
tieši savas mājas pagalmā.

Rūpējaties, lai bērni nelietotu skrituļsli-
das, skrituļdēļus un citus līdzekļus, tur, kur 
pārvietojas autotransports. Lietojot sporta 
inventāru rūpējaties, lai tiktu lietoti arī aiz-
sardzības līdzekļi. Nodrošiniet, lai bērni ar 
skrituļslidām, skrituļdēļiem u.tml. braukā-
tu tikai tam piemērotās vietās, piemēram, 
atbilstoši aprīkotos un uzraudzītos parkos.

Spēļu (rotaļu) drošība
Iegādājoties rotaļu inventāru pārlieci-

nāties, ka tas atbilst drošības standartiem 
un bērna vecumam.

Ieteikumi bērna drošībai vasarā
Nodrošiniet, lai bērns nevar aizsniegt 

virves vai siksnas, kas varētu būt par iemes-
lu nožņaugšanai.

Batutu drīkst lietot tikai tad, ja ir aiz-
sargtīkls!

Krišana no augstuma
Īpaši svarīgi ieteikumus ievērot pirm-

skolas vecuma bērnu vecākiem: Norobe-
žojiet kāpnes, novērsiet iespēju bērnam 
piekļūt pieslienamām kāpnēm. Novērsiet 
iespēju bērniem piekļūt un uzrāpties uz ci-
tiem augstiem objektiem (jaunceltnes, šķū-
nīšu jumti).

Saindēšanās risks
Bīstamas ķīmiskas vielas (minerālmēs-

lus, kaitēkļu iznīcināšanas un citus augu 
aizsardzības līdzekļus, mazgāšanas līdzek-
ļus, eļļas, degvielu) turēt tikai noslēgtās, 
bērniem nepieejamās vietās.

Ņemiet vērā, ka dažādām ķimikālijām 

ir pievilcīgs izskats, kas var piesaistīt bērna 
uzmanību.

Ja Jūs dodaties viesos, pārrunājiet ar 
mājas saimniekiem, lai bīstamās ķīmiskās 
vielas, arī medikamenti tiktu novietoti bēr-
nam nepieejamā vietā. Nodrošiniet papil-
dus uzraudzību bērnam.

Ņemiet vērā, ka indīgas vielas var satu-
rēt arī augi. Pārrunājiet ar bērnu par indīgo 
augu un sēņu radītajiem riskiem, informē-
jiet, kādus augus un sēnes nedrīkst aiztikt. 
Aizliedziet bērnam pieskarties un bāzt 
mutē, degunā, ausīs u.tml. jebkuru nezinā-
ma auga daļu.

Suņi
Ņemiet vērā, ka dzīvnieka rīcība ir ne-

prognozējama un tas var būt par iemeslu 
bīstamiem savainojumiem, tādēļ nodroši-
niet uzraudzību laikā, kamēr bērns ir dzīv-
nieka tuvumā. Sākoties vasaras sezonai, cil-
vēki aktīvi sāk braukt ar velosipēdiem, tādēļ 
viensētu māju saimniekiem jānodrošina, ka 
suns ir nožogojumā un nevar uzbrukt ne ri-
teņbraucējiem, ne kājāmgājējiem. Diemžēl 
mūsu novadā ir saimnieki, kuru suņi brīvi 
pārvietojas, un visi zinām, „cik ļoti suņiem 
patīk” riteņbraucēji. Lai izvairītos no nepa-
tikšanām un nepatīkamiem starpgadīju-
miem, lūdzam ievērot noteikumus!

Dārza darbu drošībai
Nodrošiniet, lai bērns nebūtu klāt, 

pieaugušajiem veicot darbus ar bīstamām 
iekārtām (zāles pļaušana, koku zāģēšana, 
zaru smalcināšana). Rūpējaties, lai darba 
rīki atrastos bērnam nepieejamā vietā. Pa-
beidzot darbu, neaizmirstiet rīkus nolikt 
bērnam nepieejamā vietā. Nodrošiniet, lai 
bērns nevarētu iedarbināt iekārtas. Bēr-
niem līdz 12 gadu vecumam neļaujiet lietot 
stumjamo zāles pļāvēju, bet līdz 16 gadu 
vecumam – pašgājēju. Izvairieties no zāles 

pļāvēja saskares ar lidojošiem priekšme-
tiem, piemēram, akmeņiem.

Svešinieki 
Nereti ir novērots, ka pusaudžu meite-

nes dodas pastaigāties gar lielceļu vai uztu-
ras vietās, kur pārvietojas automašīnas. Lai 
cik ļoti pusaudžu vecumā gribas iepazīties 
ar vecākiem puišiem, kuri sēž pie stūres 
jaudīgam auto-nekad nekāpiet svešās mašī-
nās. Lai cik vilinošs var būt puišu vai vīrie-
šu smaids, jūs nezināt viņa nolūkus! 

Jāpievērš uzmanība arī drošībai inter-
netā!

Vecāki, pārrunājiet ar savām atvasēm, 
kā ir jārīkojas, ja viņus uzrunā svešinieks!

Pusaudži alkohols un citas narkotis-
kās vielas

Lai arī dzīvojam lauku teritorijā un par 
apreibinošu vielu lietošana nav tik izpla-
tīta, cik pilsētās, pusaudži reizēm rīkojas 
pārdroši. Pārrunājiet ar tīņiem alkohola un 
citu atkarīgo vielu lietošanu! Lai neiedzīvo-
tos nepatikšanās, atļaujiet savam bērnam 
doties pārgājienos, uz draugu ballītēm tikai 
tad, ja esat drošs par viņa rīcību un uztica-
ties. Tāpat jāievēro, ka līdz 18 gadu vecu-
mam jaunieši ārā drīkst atrasties līdz plkst. 
23:00. Un atceraties, ka dažos gadījumos 
atbildība bērnam iestājas jau no 12 gadu 
vecuma!

Kā liecina Pasaules Veselības orga-
nizācijas dati, trijos no četriem gadīju-
miem, kad cietis bērns, ir bijis pieaugušo 
cilvēku spēkos nelaimes gadījumu no-
vērst!

Neesiet vienaldzīgi un sargiet savu bēr-
nu un savu veselību!

Drošu, saulainu un patīkamiem piedzī-
vojumiem bagātu vasaru vēlot

Baiba Rasa, 
Sabiedrisko Attiecību vadītāja

Šogad ģimeņu diena bija veltīta drošī-
bai. Lai gan laika apstākļi sportistus neluti-

nāja, piecas drosmīgākās novada ģimenes: 
Priednieku, Vasjatkinu, Krūmiņu, Birģe-

ļu, Trokšu un biedrības „Levestes Spicās” 
pārstāves devās sacensību trasē pa dabas 

Priednieku ģimene       Stūrīšu komanda                         Jaunpils BUB paraugdemonstrējumi
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takām! Papildus orientēšanās sacensībām 
bija arī Pirmās palīdzības sniegšanas pun-
kti un Jaunpils Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
paraugdemonstrējumi un apmācības. Āt-
rākie un veiklākie šogad bija Priednieku 
ģimene. Apsveicam!

Kad trase bija pievarēta, dalībnieki bau-
dīja Pils kroga gardo zupu un Lienes Ju-
rēvicas un Jutas Vasjatkinas vadībā bērnu 
sejiņas rotāja skaisti zīmējumi.

Paldies pasākuma organizatorei Dacei 
Adiņai un viņas čaklajiem palīgiem: Ar-
tūram Zarembam, Andrim Fridrihsonam, 
Inetai Miķelsonei, Lienei Jurēvicai un Jutai 
Vasjatkinai!

Paldies par atbalstu SIA „Jaunpils pils”, 

AS „Jaunpils Pienotavai” un Jaunpils vidus-
skolai!

Sakot mīļu paldies Jaunpils BUB un 
viņu draugiem par atsaucību pasākuma or-
ganizēšanā, visu novada iedzīvotāju vārdā 
sveicam mūsu brīvprātīgos ugunsdzēsējus 
Starptautiskajā Ugunsdzēsēju un glābēju 
dienā! Mēs lepojamies ar Jums! 

Lai arī turpmāk mūsu ugunsdzēsēji 
varētu steigties palīgā nelaimes gadījumā, 
lūdzam iedzīvotājus neaizmirst par drošību 
arī 2015. gadā un aicinām ziedot ikgadējo 
summu biedrības atbalstam un transporta 
uzturēšanai: no dzīvokļa 10 eiro, no viensē-
tas -50 eiro, 200 eiro no zemnieku saimnie-
cības un uzņēmuma.

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

Paldies par atsaucību!
Rūpēsimies par savu drošību kopā!
Ugunsdzēsēju biedrības vārdā Māris Lagz-
diņš
Tel. mob.2618323

Baiba Rasa, 
Sabiedrisko Attiecību vadītāja

Foto:Dz. Krastiņa

Mazpulku vasaras skola

„Levestes Spicie” kļūst aizvien spicāki

Biedrība „Latvijas 
Mazpulki” sadarbībā ar 
Jaunpils novada Maz-
pulku 2015.gada 16.-
17.jūnijā rīko Mazpul-
ku vasaras skolu „Mazs 

bij” tēva novadiņis, bet 
diženi turējās” Dalībnie-

ki: Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures 
novadu mazpulki.

Semināra programmā:
Jaunpils novada kultūrvēsturisko vietu 

apmeklējums. Struteles muiža-Kr.Barona 
dzimtā vieta. Dzejnieka I.Ziedoņa akmens 
Barontēvam.

Jaunpils Amatu mājas apmeklējums un 
radošās darbnīcas Viesatu kultūras namā.

Mazpulcēnu labie darbi „Ķuņķuru” 
dārzā..

Spēles un rotaļas kopā ar Jaunpils jau-
niešiem.

Iepazīšanās ar SIA „Joži,”” Līvas gru-
pu, Jaunpils pienotavu,Kurzemes ciltslietu 
mākslīgās apsēklošanas stacijas darbu

Mazais pārgājiens un orientēšanās sa-
censības Kartāvkalnā.

Mazpulku projektu darbs- profesionā-
lās ievirzes pamats.

Līderprasmes mazpulka darbā. 

Pasākumu atbalsta:
Tukuma novada Dome
Kandavas novada Dome
Engures novada dome
Jaunpils novada dome

Biedrība „Levestes Spicie” uzvar Narve-
sen rīkotajā projektu konkursā „Diena kā 
piedzīvojums” un iegūst 2000 EUR Leves-
tes ciema sporta laukuma atjaunošanai.

Šogad jau otro reizi Narvesen kopā ar 
jauniešu organizāciju Avantis rīko projek-

tu konkursu Diena kā piedzīvojums, kura 
ietvaros jauniešu organizācijas un interešu 
centri visā Latvijā tika aicināti pieteikt sa-
vas idejas jauniešu aktīva dzīvesveida veici-
nāšanai savā apkaimē, lai saņemtu līdz 2000 
EUR �nansējumu to realizācijai.

Katrā reģionā – Kurzeme, Vidzeme, 
Latgale, Zemgale, Rīga – tiks realizēts viens 
aktuāls projekts, ko noteiks žūrijas izvēle 
un sabiedrības balsojums.

Zemgales reģionā, pateicoties visa Jaun-
pils novada iedzīvotāju aktivitātei, uzvarēja 

Jaunpils ND priekš-tāja L. Gintere vēl veiksmi Spico līderiem Lienei un AndrimLevestes Spico mazie un lielie aktīvisti
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Jaunpils vīriešu basketbola komanda izcīna 2.vietu 
Saldus basketbola čempionātā

biedrības „Levestes Spicie” projekts „Le-
vetes ciema sporta laukuma atjaunošana”. 
Ar šo projektu biedrība piedalījās iepriek-
šējā Narvesen rīkotajā projektu konkursā, 
kur zaudēja līderpozīcijas burtiski pēdējos 
metros. Prieks, ka šogad viss izdevās un 
pavisam drīz Levestē būs jauns sporta lau-
kums, kurš motivēs visa novada, bet sevišķi 
Levestes ciema iedzīvotājus uz aktīva dzīves 
veida piekopšanu savā ikdienā. Lūgums ik-
vienam brīvprātīgajam pielikt savu roku, lai 
sporta laukums atdzimstu no jauna. 

29. maijā notika biedrības „Levestes 
Spicie” informācijas diena, jeb kā jokoja 

paši spicie „otrā elpa”. Pasākumā spicie sa-
viem viesiem bija sagatavojuši prezentāciju 
par paveikto un nākotnes plāniem. Tam 
sekoja jauniešu priekšnesumi, kuri tika iz-
veidoti pašu spēkiem. Neformālās sarunās 
tika izrādītas centra telpas un diskutēts par 
labāku un lietderīgāku biedrības darbību.

 Kā zināms biedrības dzīve sākās vairāk 
kā pirms 10 gadiem, kad pēc uzņēmīgās D. 
Adiņas iniacitīvas tika izveidots jauniešu 
centrs, kurā jaunieši piedaloties dažādās 
aktivitātes, pavadīja lietderīgi savu brīvo 
laiku, tādā veidā attīstot savu personību. 
Pēdējos gados biedrības aktivitāte bija pasī-

kusi. 2014.gadā Dace savas pilnvaras node-
va jaunatnes lieta speciālista A. Fridrihsona 
rokās, lai biedrība atkārtoti uzņemtu ap-
griezienus. Sākums izvērtās grūts, bet pa-
cietīgi strādājot un nākot palīgā L. Jurevicai 
biedrība nu atkal ir gatava lieliem sasniegu-
miem. Biedrības darbība nav tendēta tikai 
uz jauniešiem. Visās aktivitātēs tiek aicināti 
iesaistīties visi Levestes ciema iedzīvotāji. 

Paldies Jaunpils novada Domei par mil-
zīgo atbalstu.

Vēlam ilgu un ražīgu biedrības darbību!
Informāciju sagatavoja 

biedrība „Levetes Spicie” Foto:B. Rasa

Jaunpils vīriešu basketbola komanda (A. Za-
remba, J. Mucenieks, A. Jēkabsons, J. Ķergalvis, A. 
Fridrihsons, J. Kokins, E.Kokins, Ģ.Pommers, O. 
Rungevics, E. Ķivītis, P. Prolis, M. Ivanovs, un R. 
Jaks) ar labām sekmēm startēja Saldus basketbola 
čempionātā. Par labiem rezultātiem liecināja jau 
sezonas sākums, kad tika uzvarētas pirmās septi-
ņas spēles. Piedzīvojot tikai četrus zaudējumus pa 
visu sezonu, Jaunpils vīriešu basketbola koman-
da regulāro sezonu noslēdz otrajā vietā, kas deva 
iespēju automātiski iekļūt pus�nālā. Pus�nāls 
izdevās visai pārliecinošs, bet ne bez pūlēm līdz 
divām uzvarām tikpat spēlēs tika uzvarēta Saldus 
komanda NORPLAST. Finālā stājās pretī Saldus 
U-19 jaunie basketbolisti, kas tikko bija izcīnījuši 
otro vietu savā vecuma grupā Jaunatnes basketbo-
la līgā. Fināls solījās būt smags. Pirmā spēle ritēja 
punkts punktā līdz pat pamatlaika beigām un, lai 
noskaidrotu uzvarētāju bija jāspēlē pagarinājums. 
Pagarinājumā tika pieļautas dažas kļūdas, kas lie-
dza izbaudīt uzvaras garšu. Otrā spēle izvērtās par 
formalitāti, jo jau no pirmajām minūtēm Saldus 
jaunie basketbolisti rādijā solīdu sniegumu un 
svinēja uzvaru gan spēlē, gan visā �nālā. 

Apsveicam Jaunpils vīriešu basketbola ko-
mandu par sasniegumu un vēlam ražīgu treniņu 
darbu vasaras sezonā, lai pienācīgi sagatavotos 
startam Latvijas Basketbola Līga 3 sacensībām.

Informāciju sagatavoja A. Fridrihsons

Atvaļinājumu laiks: jūlijs - augusts
Jūlijā un augustā Domes administrācijas darbinieki pakāpeniski dosies atvaļinājumā.Dome apmeklētājiem būs atvērta.
Viesatu pagasta pārvaldes vadītāja atvaļinājumā no 6. jūlija līdz 6. augustam
Sociālā dienesta darbinieki apmeklētājus Viesatu pagasta pārvaldē pieņems ierastā režīmā : 1. un 3. trešdienā no 9.00-12.00. Šajos 

datumos varēs samaksāt maksājumus un saņemt pabalstus.
Jūlijā nenotiks Domes komiteju un Domes sēdes.
Ja Jums ir kāds steidzīgs jautājums par, kuru nepieciešams Domes lēmums, lūdzam līdz 15. jūnijam iesniegt nepieciešamos dokumen-

tus. Vēlāk iesniegtie dokumenti tiks izskatīti augustā.
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Velo mēnesis Jaunpils novadā

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”

Izaicinājums

Sākot ar 3 jūniju plkst. 17.30 katru treš-
dienu un piektdienu, Jaunpils novada velo-
braucēji un ikviens, kas vēlas sākt braukt ar 
velosipēdu, tiek aicināts kopā ar A. Fridrih-
sonu izbraukāt Jaunpils novadu. Mērķis ir 
popularizēt velobraukšanu Jaunpils novadā 
un parādīt velobraukšanas pozitīvo ietekmi 

uz veselību, vidi un labklājību. 
Mēneša baigās visaktīvākajiem brau-

cējiem gaida pārsteiguma balvas. Visaktī-
vākie braucēji tiks noskaidroti izmantojot 
programmu ENDOMONDO, kuru var ie-
instalēt jebkurā viedtālrunī. Šī programma 
palīdzēs sekot līdz maršrutam, nobraukta-

jiem kilometriem un veselības rādītājiem 
ko beigās varēs apkopot gra�skā pārskatā.

Tiekamies pie Jaunpils pils katru treš-
dienu un piektdienu plkst. 17.30. Neskaid-
rību gadījumā lūgums sazināties ar A. Frid-
rihsonu pa m.t. 29379004.

18. maijā Rīgā notika Latvijas Pensio-
nāru federācijas kongress. Mūsu biedrību 
pārstāvēja 2 delegāti. Tālāk ieskats kongre-
sa darba kārtībā:

“Lielas daļas pensionāru stāvoklis ir kri-
tisks, tas turpina pasliktināties un nav pie-
ļaujama vilcināšanās situācijas uzlabošanai. 
Veco cilvēku problēmām beidzot ir jākļūst 
par visas valsts prioritāti,” 18. maijā atklājot 
Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) 10. 
kongresu, uzsvēra tās vadītājs Andris Siliņš 
(ZZS). LPF uzdevums vienmēr bijis aizstā-
vēt veco cilvēku vairākuma intereses Latvi-
jas valsts augstākajās institūcijās, to skaitā 
Saeimā un valdībā. Arī turpmāk galvenie 
risināmie jautājumi būs pensiju palielināša-
na, kļūdu novēršana pensiju aprēķinos un 
senioru veselības apdrošināšanas ieviešana. 
Kongresa dalībnieki iesniedza federācijas 
valdei izskatīšanai un tālākai virzīšanai 
veselu virkni priekšlikumu, piemēram, pa-
nākt, lai tiktu atdota atpakaļ pensijām do-
mātā nauda, ko valsts savulaik “aizņēmās” 
no sociālā budžeta. Ierosināja mazās pen-
sijas indeksēt divas reizes gadā, palielināt 
tām neapliekamo minimumu, kā arī, aprē-
ķinot pensiju, ņemt vērā darba stāžu, atbrī-
vot no nodokļiem pensionārus, kas vecāki 
par 75 gadiem, ieteikt Labklājības ministri-
jai iekļaut LPF pārstāvi Sociālās uzņēmēj-
darbības konsultatīvajā padomē, sakārtot 
gaidīšanas rindas pie valsts apmaksātiem 
ambulatorajiem speciālistiem, ieviest 100% 
kompensāciju medikamentiem.

LPF domē turpmāk būs pārstāvētas 
visas dalīborganizācijas. Šādas izmaiņas 
federācijas statūtos atbalstīja visi kongresa 
dalībnieki. A. Siliņš norādīja, ka tas dos ie-
spēju uzklausīt pēc iespējas plašāku priekš-
likumu klāstu, kā arī vairos iespējas sniegt 
svarīgu informāciju lielākam skaitam se-
nioru.

Lai paustu atbalstu LPF prasībām sā-
kam parakstu vākšanu. Visi, kuri piekrīt 
šīm prasībām, aicināti parakstīties pen-
sionāru telpās trešdienās no plkst. 10:00 
– 12:00 un pie tuvākiem koordinātoriem. 
Esiet atsaucīgi!

Ar savu parakstu apliecinu atbalstu 
Latvijas pensionāru federācijas prasī-

bām valdībai un Saeimai:
1. Nekavējoši pieņemt Labklājības mi-

nistrijas izstrādātos grozījumus pensiju 
likumdošanā par pensiju indeksāciju pa-
lielinātā apmērā, kas uzlabotu pensionāru 
materiālo stāvokli un mazinātu ienākumu 
nevienlīdzību.

2. Līdz valsts simtgadei izpildīt Latvijas 
valdības Pirmsiestāšanās solījumu Eiropas 
Savienībai: „ieviest un attīstīt Obligātās ve-
selības apdrošināšanas sistēmu valstī”, ra-
dot iespēju pensionāriem rūpēties par savu 
veselību. 

27. maijā plkst. 18:00 Bikstu kultūras 
namā kārtējais starppagastu draudzības 
vakars “Reiz ziedu pļavā…”. Braucam ar 
saviem transportiem. Pieteikties līdz 25. 
jūnijam.

Jūnija mēnesī beidzas  �nansētais pro-
jekts “Mūžu dzīvo, mūžu mācies”, kurš ilga 
no 2013. gada. Šī projekta ietvaros notika 
mūžizglītības nodarbības senioriem, foto-
kursi, veselibu uzlabojošu vingrošanas no-
darbības ( 2 sezonas), kuras guva necerēti 
lielu atsaucību un ļoti labas atsauksmes. 
Par to liels paldies Andrim un Ingai Frid-
rihsoniem. Ceram, ka turpināsim vingrot! 
Arī mūžiglītības kursi guva lielu atsaucību 
un šogad  JND projektu konkursā Darām 
paši” startējām un tika apstiprināts projekts 
“Atver sirdi priekam” un ar 7. jūliju plkst. 
13:00 “Rata” telpās turpināsim nodarbības 
lektores Dainas Reinfeldes vadībā. Aicināti 
piedalīties visi interesenti, piesakoties pen-
sionāru telpās vai pie koordinātoriem. Da-
lībnieku atvešanai un aizvešanai paredzēts 
transports (piesakoties dot ziņu par to va-
jadzību). Nodarbības ilgs līdz 16:30, tāpēc 
paredzēta ka�jas pauze, kuru �nansēsim 
paši.

Turpinām pieņemt atnesto makulatūru 
sasietu saiņos.

Pēdējais termiņš samaksāt biedru nau-
du.

Informāciju sagatavoja 
Austra Sipeniece

Kopš jūnija mēneša risināsies kampaņa – IZAICINĀJUMS. Katru 
mēnesi kāds populārs Jaunpils novada iedzīvotājs izaicinās visu 
pārējo novadu uz kādu vingrinājumu. Kā pirmais izaicinājumu 
met Jaunpils novada Domes izpilddirektors Pēteris Baranovskis. 
Mājas lapā www.jaunpils.lv zem sadaļas Veselīgā Jaunpils varēsi 

atrast tabulu, kurā būs atzīmēts P. Baranovska vingrinājuma izpil-
des gra�ks. Pielikumā pievienotajās bildēs un aprakstos var iepa-

zīties ar vingrinājuma tehniski pareizo izpildi. 

Esi drosmīgs, pieņem izaicinājumu un kļūsti labāks!

SEKO 
Jaunpils novada Domei draugiem.lv 

un www.jaunpils.lv
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Dāmu kluba „Vīgriezes” aktualitātes

Jaunpils novada dārzu svētki - 31.jūlijā

Jaunpils bibliotēkā Kultūras pasākumi 
Jaunpilī

Biedrība “Vīgriezes” piedalījās Novada 
Projektu konkursā “Darām paši” ar projek-
tu “Mīlestības akmens jaunā elpa”. Projekts 
ir apstiprināts! Priekšā liels darbs, lai pro-
jektu īstenotu. Ceram uz Jaunpils iedzīvo-
tāju un sevišķi jauniešu atsaucību.

  8. maijā piedalījāmies pasākumā Jaun-
pils muzejā “M. Kovaļenko grāmatas “Stru-
teles pelēkie baroni” atvēršanas svētki”. 
Sirsnīgs pasākums, no kura katrs par pie-
miņu dāvanā saņēma grāmatu.

  10. maijā līnijdeju grupa “Vīgriezes” 
dejoja Pavasara tirgus pasākumā. Sveicām 
Velgu Pavlovsku ar Jaunpils Amatu mājas 
atklāšanu.

  16. maijā līnijdejotājas piedalījās Jaun-
pils muzeju nakts pasākumā “Katram ci-
tāds Rainis un Aspazija...”Dejojām 30to 
gadu deju mūzikas ritmos.

   23. maijā piedalījāmies koncertā 
“Mazo ciemu diena.” Liels paldies Levestes 
un Jurģu iedzīvotājiem par sirsnīgo uzņem-
šanu.

   29. maijā Dzīparā notika pasākums 
“Es Aspazijas un Raiņa dzejā.” Tikšanos or-
ganizēja Mazpulcēni, Viesatu bibliotēka un 
“Dzīpars”. Paldies Mazpulcēniem par jauku 

kopā būšanu.
  30. maijā mākslinieciskās pašdarbī-

bas kolektīvu sezonas noslēguma koncerts 
“Kad zvaigznēs pienenes snieg...”Skaista 
kolektīvu darba atskaite par padarīto darbu 
sezonas garumā. Vēlreiz liels paldies visiem 
mūsu kolektīva atbalstītājiem. Lai visiem 

jaukas vasaras brīvdienas!
  6. jūnijā dāmu klubs “Vīgriezes” ir ai-

cināts ar radošo darbnīcu - sveču marmo-
rizēšanu uz Tumi,kur  notiks Pirmskolas 
vecuma bērnu deju grupu festivāls.

 Visiem jauku vasariņu!
Dāmu kluba “Vīgriezes “ vārdā  Indra

Inventarizācija
No 8. – 28.jūnijam Jaunpils bibliotēkā notiks inventarizācija, 

tādēļ bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta. Steidzamos gadījumos, 
lūdzu zvaniet pa telefonu 63182195. Atvainojamies par sagādāta-
jām neērtībām. 

Pirmās atmiņas par Jaunpils bibliotēku
2015.gads ir Jaunpils bibliotēkas 125 jubilejas gads. Tādēļ bib-

liotekāres aicina ikvienu bibliotēkas apmeklētāju uzrakstīt, uzzī-
mēt vai kā citādi dokumentēt savas pirmās atmiņas par Jaunpils 
bibliotēku. Lūgums dokumentētās atmiņas iesniegt līdz 2015.gada 
1.septembrim - pasta adrese: Jaunpils bibliotēka, “Pils”, Jaunpils, 
Jaunpils novads, LV-3145 vai e-pasts: jaunpilsbiblioteka@inbox.lv. 
Jautājumu gadījumā zvanīt pa telefonu 63182195.

Inga Papendika
Jaunpils bibliotēkas vadītāja

20.jūnijā Jaunpilī Ielīgošanas pasākums un projekta “Danči 
pilī” koncerts Jaunpils parka estrādē plkst. 19.30

23. jūnijā Līgo balle Jaunpils parka estrādē ar grupu no Limba-
žiem (“Trešā brigāde”)

27.jūnijā plkst. 14.00 Igauņu koru koncerts
4.jūlijā Jaunpils parka estrādē
Muzikāls uzvedums pēc R.Blaumaņa darbu motīviem,,Īsa pa-

mācība mīlēšanā,,
Uzvedumā skan R.Paula dziesmas V.Zilvera apdarē. Režisors 

J.Kalniņš, horeogrāfe Terēza Jozefa.
Lomās: Ivars Kļavinskis, Aija Dzērve, Sarmīte Rubule, Evija 

Skulte, Aīda Ozoliņa, Kristians Kareļins, Voldemārs Šoriņš, Juris 
Kalniņš, Andris Daņiļenko.

Silva Nordena Jaunpils k/n vadītāja

Aicinām novada iedzīvotājus, kaimiņus un visus interesentus 
uz ceļojumu pa Jaunpils novada skaistākajiem dārziem

Jaunpils dārzkopības biedrība sadarbībā ar Jaunpils novada 
Domi jau trešo reizi organizē Jaunpils novada dārzu svētkus, kas 
šogad notiks 31. jūlijā.

Aicinām savlaicīgi pieteikt dalību pasākumam. Pasākuma laikā 

tiks nodrošināts autobuss, kā arī pusdienas. Pieteikties un samak-
sāt dalības maksu var pie: Zentas Plezeres -  tel. 26342462 

  Silvijas Lāces - pensionāru biedrības telpās:  trešdienās no 
10.00 – 12.00

Birutas Šteinas - tel. 28369562, 
Dzidras Krastiņas – tel. 29199878

Atvaļinājuma laikā no 1.jūnija -30 jūnijam
 Viesatu bibliotēka slēgta

„Es Raiņa un Aspazijas dzejā” Mazpulcēni kopā ar „Vīgriezēm”, „Dzīparu” un Viesatu 
bibliotēku
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„Prieks kopā būt” Viesatās

„Dzirkstelnieku” 
salidojums „Rogās”

„Birzītes” maratons

Viesatās kopā pulcējās lielie un mazie dejotāji, lai dancotu, palustētos un priecātos no sirds. Pasākums „Sirdī prieks” kopā pulcēja 
dejotājus no Zantes (vadītāja Marita Jekuma), Irlavas dejotājus „Abaviņa” (vadītāja Vikija Platace), Jaunpils dejotājus 
(vadītāja Agita Trokša) un pašmāju mazākos un lielākos dejotājus (vadītāja Vikija Platace). Pēc deju soļu atrādīšanas, 

sekoja ballīte un radošās darbnīcas S. Šteinas vadībā.

31. maijā Viesatu Birzītē kopā pulcējās ap divdesmit aktīvākie 
un drosmīgākie skrējēji gan no Jaunpils novada, gan kaimiņu 

novadiem. Ciemos bija atbraukuši gan Irlavas, gan Remtes
 sportotgribētāji. Maratona distances un Birzītē izvietotos 

uzdevumus „pievarēja” visi dalībnieki.

29. maijā Viesatu folkloras kopa „Viesi” devās uz Jurģiem, lai 
bijušajā Jurģu klubā „Rogās” ar priekšnesumu priecētu 

kolhoznieku „Dzirkstele” salidojuma dalībniekus. Klubs ir 
atjaunots un atvērts viesiem. Salidojumu organizēja „Rogu” 

saimniece Veronika Smirnova, Haralds Kozlovskis un Maruta 
Šaripo. Dzirkstelnieku atkalredzēšanās brīdī klāt bija arī 

Jaunpils novada Domes priekš-tāja Ligita Gintere.
Informāciju sagatavoja: Baiba Rasa, 

Sabiedrisko Attiecību vadītāja. Foto:A. Kalviņa, B. Rasa
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turpinājums 16.lpp.

Biedrība “Kamene”

Konkurss „Skaista mana sēta” - 2015

Viesatu bibliotēka aicina iedzīvotājus piedalīties 
fotoizstādes „Cilvēki un tehnika” veidošanā

Jaunpils novada Viesatu pagasta biedrī-
ba “Kamene” šogad piedalās Jaunpils nova-
da domes projektu konkursā “Darām paši” 
ar projektu “Esi radošs-piedalies!” Projekta 
gaitā paredzētas organizēt piecas radošās 
darbnīcas: Mazpulku vasaras nometnes da-
lībniekiem, Jaunpils domes Radošo sanāks-
mju dalībniekiem, Jaunpils viduslaiku svēt-
ku apmeklētājiem, Viesatu pagasta svētku 
apmeklētājiem, Viesatu pagasta bibliotēkas 
apmeklētājiem. 

Šis projekts ir kā turpinājums pagājuša-

jā gadā realizētajam projektam “Darboja-
mies ar prieku”. Šogad vēlamies paplašināt 
iespējas būt radošiem izmantojot jau sarež-
ģītākas formas kancelejas caurumotājus, 
ornamentu-motīvu caurumotājus kā arī 
paplašināt radošās darbnīcas ar �gūrcauru-
motājiem, dekoratīvajiem caurumotājiem, 
kompostrētājiem, papīra reljefa veidoša-
nas piederumiem, dekoratīvām šķērēm. 
Ar šādām ierīcēm var veidot lielāka for-
māta radošus darbiņus. Radošo darbnīcu 
ietvaros biedrības dalībnieces mācīs apgūt 

ornamentu-motīvu mākslu tos pielietojot 
gan apsveikumu kartiņu, grāmatzīmju, fo-
torāmīšu veidošanā, gan pielietojot izstāžu 
noformēšanā un citur.

Ideju var katrs pēc tam izmantot darbo-
joties savā ģimenē, biedrībā vai kolektīvā. 
Projektā būs dažādu paaudžu un sabiedrī-
bas grupu sadarbība, un projekts veicinās 
iedzīvotāju līdzdalību dažādu iniciatīvu 
īstenošanu.

Projekta izmaksas 445.83 EUR

Viesatu pagasta bibliotēka ciklā “Foto-
grā�ja stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrī-
bu” organizē jau 5. fotoizstādi. 

Iepriekšējos gados šajā ciklā tapušas jau 
šādas fotoizstādes : Aktualitātes Viesatu pa-
gastā, Kāds interesants, pārsteidzošs un lai-
mīgs mirklis, Toreiz un tagad”, Svētki”.

 Šī gada tēma
“Cilvēki un tehnika”.
Fotoizstādes mērķis ir apzināt, doku-

mentēt un saglabāt vietējo kultūras man-
tojumu nākamajām paaudzēm. Iedzīvotāji 

tiek aicināti pārskatīt savus vecos albūmus 
un atrast tajos fotogrā�jas kurās būtu redza-
ma kāda tehnika, vēlams senāka tehnika: 
traktori, kombaini, automašīnas, kulšanas 
talku mašīnas, zirga grābekļi, motocikli, 
mopēdi, riteņi, piena seperātori, veļas ma-
šīnas, bērnu ratiņi un mašīnītes un dažādi 
citi agregāti.

Fotogrā�jas var ienest Viesatu bibliotē-
kā kur tās tiks ieskenētas un atdotas atpakaļ 
vai arī var ieskenēt paši un atsūtīt e-pastā 
sandra60@inbox.lv, neskaidrību gadījumā 

var zvanīt 28352654
Var nest arī visu albūmu neplēšot lau-

kā bildi, jo šādu fotogrā�ju arī var ieskenēt. 
Fotogrā�jas lūdzu iesūtīt līdz 1.novembrim

18.novembrī Latvijas Republikas prok-
lamēšanas gadadienā notiks izstādes atvēr-
šana Viesatu kultūras namā.

Viesatu bibliotēka piedalījās festivāla’ 
“Sirdī prieks’ ar radošo darbnīcu „Izveido 
apsveikuma kartiņu Māmiņai”.

Jaunpils novada Dome sadarbībā ar 
Jaunpils dārzkopības biedrību aicina Jaun-
pils novada skaistāko sētu un dārzu kopē-
jus pieteikties konkursam „Skaista mana 
sēta” - 2015. Dalību konkursā var pieteikt 
sētas īpašnieks vai cita persona ar īpašnieka 
atļauju.

Kā katru gadu, atsevišķi vērtēs indivi-
duālās mājas, lauku sētas, daudzdzīvokļu 
mājas un iestādes un organizācijas. Vērtē-
šana notiks līdz 20.septembrim. Konkursa 
laureātu sveikšana notiks konkursa noslē-
gumā – rudenī. Pieteikties konkursam var: 
pie Dzidras Krastiņas tel.29199878,

Zentas Plezeres - tel. 26342462, Birutas 
Šteinas - tel. 28369562, kā arī pie Dzintras 
Augules, Vijas Zīvertes vai Elgas Valaines.

Jaunpils dārzkopības biedrība,
Jaunpils novada Dome

„Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija 
Jaunpils pagasta īpašumos Rūšu strauta lejtecē 

Jaunpils novada Dome īsteno projektu 
„Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Jaun-
pils pagasta īpašumos Rūšu strauta lejte-
cē”, līg.Nr. 13-08-L12500-000157. Projekta 
ietvaros veic Rūšu strauta gultnes rekons-
trukciju posmā no Mesteru ielas tilta līdz 
Tukuma ceļa tiltam, kā arī piegulošo lauk-
saimniecības zemju meliorāciju. Līdzekļu 
ekonomija ir pamatā plānotajam risināju-
mam Rūšu strautam šajā posmā tīrīt divas 
gultnes un no aizauguma materiāla veidot 
salu veido. Projekta ietvaros, gan tikai par Demontāžas darbi pie slūžām
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Muzeja ziņas

Muzeju nakts

Jūnijs priecē ar vasaras zaļumu un svai-
gumu darbos un domās. Arī mēs, gatavojot 
informāciju avīzītei, ar pozitīvām domām 
atceramies maijā notikušos pasākumus, sa-
tiktos cilvēkus, bet ar iecerēm jau dzīvojam 
jūnijā, meklējot jaunas atklāsmes domās un 
sajūtās un tās praktiski īstenojot.

„Struteles pelēkie baroni” ir klāt. 
8.maijā ļaudis no tuvienes un tālienes pul-
cēja šī jaunā izdevuma atklāšanas svētki. 
Pasākumā piedalījās izdevniecības Jum-
ava projektu vadītāja Zenta Valtere, preses 
un televīzijas ļaudis. Struteles puses dabas 
skaistums pārsteidz ar savu bagātību, pa-
matīgumu un dāsnumu. Vareni ļaudis tai 
pusē dzīvojuši, zemi kopuši, mīlējuši. 20. 
gadsimta 30. gados Struteles puses ļaudis 
savu ciemu sargājuši un noturējuši, toties 
pēckara posma reformas mērķtiecīgi šo 
ciemu dalīja, pārdalīja un noreformēja. 
Grāmatas autore Maija Kovaļenko, apraks-
tot savas dzimtas vēsturi Strutelē, atainojusi 
vēsturiskos notikumus pēc iespējas tālākā 
vēsturē.Savā darbā Maija centusies savest 
kopā dažādās pasaules malās mītošus ra-
diniekus. Daļa no tiem joprojām dzīvo 
vēsturiski tik nozīmīgajā Jaunpils novadā, 
kura sastāvā no 1980.gada  atrodas Stru-

Grāmatas „Struteles pelēkie baroni” atvēršanas svētki

pašvaldības līdzekļiem, tiek veikta arī slūžu 
rekonstrukcija un Bikstupes gultnes tīrīša-
na posmā iepretim pilij pie ietekas ezerā.

Iepirkumā par rekonstrukcijas darbiem 
ir uzvarējusi SIA “Ceļu būvniecības sabied-
rība “IGATE””.

Lūdzam iedzīvotājus un Jaunpils ap-
meklētājus būt saprotošus un iecietīgus 
būvniecības laikā radītiem apgrūtināju-
miem rekonstrukcijas paredzētajās vietās it 
īpaši pie slūžām, kuras nav iespējams šķēr-
sot pa ierastu tiltiņu, bet izmantot dažādas 
alternatīvas. 

Mēs visi Jaunpilī ļoti ilgi esam gaidījuši 
kādu �nansu iespēju šī mērķa īstenošanai 
un ne viegli ir nākusi arī šī iespēja. Ceram, 
ka 2015.gada vasarā mums būs atkal 2 sa-
kārtotas teritorijas klāt.

Attīstības nodaļas projektu vadītājs: 
Andis Pušņakovs

tele. Svešas varas okupācija 1940.gadā un 
Otrais pasaules karš ar iznīcinošu vērienu 
gāja pāri mūsu zemei un stiprās dzimtas 
izjuka kā kāršu namiņš. Šis darbs ir ie-
guvums visiem,kas apzinās savas saknes, 
meklē atbildes dvēselei savam mūžam. un 
tomēr tik līdzīgu Struteles pelēko baronu 
dzīvei.” Grāmata ir cildinājums Strutelei 
un tās darbīgajiem ļaudīm. Grāmatu var 
iegādāties Jaunpils muzejā Grāmatas ieva-

dā Jaunpils novada domes priekšsēdētāja 
L. Gintere raksta zīmīgus vārdus „Maija ir 
pavērusi mums Struteles ļaužu dzīvesstās-
tu durvis. Pa dažām izdodas ieskatīties, bet 
citas paliek aizvērtas, rosinot lasītājā vēlmi 
zināt visu stāstu, ļaujot ikvienam no mums 
ieskatīties, saprast un analizēt caur senču 
dzīves ritējumu mūsu pašu mūsdienīgo lai-
ka skrējienu, kuru dēvējam par dzīvi-dzīvi 
21.gadsimtā- pavisam atšķirīgu

Muzeju nakts 2015. Katru gadu Muze-
ju naktij ir savs vienojošs moto. Vienpad-
smit gadu garumā esam centušies meklēt 
un atklāt sava novada un cilvēku bagātības. 
Šogad Latvijas muzeji bija uzņēmušies mi-
siju- lasīt, pārlasīt un atrast Raiņa un As-
pazijas biogrā�jās un darbos vistuvākos, 
visiedvesmojošākos un aktuālākos motīvus 
un popularizētu muzejiem nodoto kultūras 
mantojumu un uzrunātu Muzeju nakts ap-
meklētājus. Jaunpils muzeja pasākuma at-
slēgas vārds bija „Katram citāds Rainis un 
Aspazija”. Pētniecības darba rezultātā, atra-
dām, ka arī Jaunpils novada ļaudīm bijusi 
cieša saikne ar Raini un Aspaziju. Jaunpilī 
dzimušais skolotāja dēls Oskars Šepskis sa-
rakstījies ar Aspaziju un viņa ir vairāku izci-
lā ērģelnieka un pirmo dziesmu svētku or-
ganizētāja dziesmu tekstu autore. Savukārt 
Kārlis Ieviņš sarakstījies ar Raini. Šogad 

Starptautiskajā Muzeju nakts pasākumā 
piedalījās 136 Latvijas muzeji un 34 dažā-
da veida institūcijas. Kā katru gadu Muzeju 
naktī atvērta bija Jaunpils bibliotēka, Jaun-
pils baznīca un jaunatvērtā Amatu māja. 
Bet pasākums sākās ar ļoti emocionālu un 
lielisku Kandavas internātvidusskolas au-
dzēkņu uzvedumu pēc Raiņa darba „Dau-
gava” motīviem un dāmu kluba „Vīgriezes” 
dalībnieces, kuras ar deju un tērpiem ieve-
da 20-30 gadu atmosfērā. Ļoti profesionāli 
tika atklāta mākslinieces Ģertrūdes Zeiles 
izstāde ar mākslas zinātnieces Magdalēnas 
Eglītes ievadvārdiem. Visu vakaru Zaļajā 
zālē bija skatāma �lma par mākslinieci. Un 
tad neaizmirstamā tikšanās ar 100 cepuru 
īpašnieci un kādreizējo Jaunpils slimnīcas 
vecmāti Lidiju Rozenu. Pirmo reizi ziedu 
izstāde notika pils galerijā. Improvizētajā 
Aspazijas istabiņā bija iespējams nobaudīt 

Alīdas ka�ju ar tradicionālajiem trīs grau-
diņiem cukura, bet Medību zālē mūsu zāļu 
sieva Alda piedāvāja zāļu tējas ģimenei ar 
Raiņa vai Aspazijas dzejoļu nosaukumiem. 
Vakara apmeklētājus priecēja Jaunpils sā-
kumskolas skolēnu zīmējumu izstāde. Pils 
krodziņā īpašās Muzeju nakts „končiņas” 
un bagātīgais smaržu un garšu aromāts 
pievilināja lielus un mazus apmeklētājus. 
Un tad, protams,neaizmirstamais Nila Īles 
un grupas koncerts pagalmā, kuram sekoja 
pirmā zaļumballe. Visas norises šajā naktī 
notika bez maksas. Tā ir nakts, kas no mā-
jām izvilina lielus un mazus, vecus un jau-
nus. Šogad pirmo reizi veicām arī apmeklē-
tāju uzskaiti, kurā mums palīdzēja brīvprā-
tīgā darba veicējas Lauma un Madara. Mu-
zeja nakts pasākumu �lmēja mūsu muzeja 
draugs Antons no Rīgas. Pēc pasākuma tika 
sniegta intervija Latvijas radio Kultūras 
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programmai. Mūsu pasākumu apmeklēja 
1500 apmeklētāju, kas sasniedzis optimālo 
telpu ietilpības un cilvēkresursu ziņā.

Foto: Inga Krūtaine, Ligija Rutka
Jaunpils muzeja nakts bija izdevusies 

pateicoties ikvienai iesaistītajai personai. 

Bet īpaši paldies sakām Jaunpils novada do-
mes darbiniekiem, Jaunpils pils kolektīvam, 
īpaši Kristīnei Liepiņai un Ingai Krūtainei, 
Jaunpils pils krodziņa kolektīvam un vadī-
tājai Sandrai Zariņai, Jaunpils pašvaldības 
policijai un brīvprātīgajiem kārtības sar-
giem, Jaunpils bibliotēkai, Jaunpils Amatu 
mājai, Jaunpils ev.-lut. baznīcas draudzei, 
Jaunpils dāmu klubam “Vīgriezes”, Kan-
davas internātskolas skatuves runas pulci-
ņam, Kafejai “Alīda” par sponsorēto ka�ju, 
Zentai un Uldim Plezeriem, Rutai Liepai, 
Elgai Valainei, Nellijai Tumšai, Aldai Štol-
cerei, Mārim Krastiņam, Ģertrūdei Zeilei, 
Antonam Stepičevam, Lidijai Rozenai-Pli-
kausei, Jānim Tonem, Nilam Īlem ar grupu.

Paldies viesiem, kas apmeklēja Jaunpils 
Muzeja nakts pasākumu. Uz tikšanos 2016. 
gadā!

Neaizmirstama tikšanās muzeja nakts 
pasākumā bija ar Lidiju Rozenu, kura ir 
dāma cienījamos gados ar apskaužamu 
prasmi valkāt cepures, vadīt automašīnu 
un dzīvot ļoti krāšņu un piedzīvojumiem 
bagātu dzīvi. Viņa neļāva man viņu saukt 
par kundzi. Lidijai pieder vairāk kā 100 
cepures –katra ar savu stāstu. Lidija ne-
kad nav izgājusi no mājas bez cepures, un 
katrā iziešanas reizē viņai aizvien galvā ir 
cita. Par viņu var teikt- viena cilvēka teāt-
ris, jo prasme noturēt cilvēku uzmanību ir 
apskaužama. „Es bez cilvēkiem nevaru”- tā 
Lidija. Pēc profesijas Lidija ir vecmāte. Pēc 
skolas beigšanas strādājusi Zebrenē un 
Jaunpilī. Tādēļ īpaši emocionāla bija Lidijas 
tikšanās ar divu dēlu mammu Ritu Birģeli 
un divām „saķertajām” meitenēm Zintu un 
Gintu. Lidija ir ļoti dzīvespriecīga, gādīga 
vecmāmiņa, jauka un atraktīva draudzene. 
Arī mums bija lemts sildīties viņas uzma-
nības saulītē un saņemt jaukas dāvaniņas 
atmiņai.Lidija saka, ka ir divas lietas no kā 
viņa dzīvē nevar atteikties- no cepurēm un 
mašīnas.

Pavasara ziedu izstāde šogad bija īpa-
ši krāšņa un bagātīga gan laika, gan šķirņu 
bagātību ziņā. Izstāde sākās 6. maijā un no-
slēdzās 20. maijā. Interesanti varēja apbrī-
not, izsmaržot 72 narcišu 28 tulpju šķirnes. 
Tas viss pateicoties mūsu lieliskajiem cil-
vēkiem- Zentai un Uldim Plezeriem, Elgai 
Valainei un Rutai Liepai.

Kad darbi padarīti..... 23.maijā Mazo 
ciemu dienu ietvaros Jaunpils muzejs pie-
dāvāja apskatīt divas �lmas par kolhoza 
„Dzirkstele” vēsturi un ļaudīm, kuri daudz 
darba ieguldījuši vēsturiskajā centra Le-
veste izveidē. Šodien mēs baudām šī darba 
augļus- uzņēmējiem attīstīta infrastruktūra 
un būves savas darbības attīstībai, iedzīvo-
tājiem iespēja dzīvot labiekārtos un plašos 

dzīvokļos. Šīs digitalizētās �lmas ir vēstu-
riska patiesība par laiku, kas bija un cilvēku 
pašaizliedzīgo darbu.

„Kad darbi padarīti” kolhoza „Dzirk-

stele” vēsturiskās �lmas demonstrēšana 
Mazo ciemu dienā

Top Jaunpils novada teiku izdevums. 
Jaunpils ir viens no bagātākajiem nova-
diem teiku un nostāstu ziņā. Nenovērtē-
jamu darbu 1926.un 1927. gadā paveica 
skolotājs un tautas folkloras vācējs Mārtiņš 
Jaunzems, kurš pierakstīja vairākas burtnī-
cas ar Jaunpils vecāko un zinošāko ļaužu 
stāstītām teikām un pasakām par Jaunpili. 
Īstu apbrīnas vērtu darbiņu 1937.gada pa-
vasarī, savu skolotāju Augusta Judovica un 
Viļa Jankevica paveica Jaunpils pamatsko-
las audzēkņi, pierakstot sava novada gara 
mantas.2001. gadā skolotāja Rita Vārpiņa 
apkopoja Teikas par Jaunpili, kas bija veltī-
jums Jaunpils  Pils 700 gadei. Nu ir pienā-
kusi mūsu kārta apkopot Jaunpils novada 
teikas no sendienām līdz mūsdienām, kas 
būs velte Kr. Barona jubilejai šogad un 715 
gadu Jaunpils Pils jubilejai. Šobrīd notiek 
manuskripta izveide un vizuālā materiāla 
sagatavošana. Viesatu puses materiālu sa-
gatavojusi Sandra Šteina, bet nedzirdētus 
nostāstus no Jaunpils puses Olaines folklo-
ras kopas vadītāja un dzimusi jaunpilniece 
Silvija Silāre.

Vēsturiskas izstādes. Šobrīd tiek gata-
votas, izmantojot vēsturiskās izpētes mate-
riālus. No 14. jūnija būs aplūkojuma izstāde 
1941. gada represiju atcerei, bet no 27. jū-
nija Jaunpils aptiekas 175 gadu jubilejai un 
aptiekāriem veltīta izstāde.

Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un 
Zinta Arika
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JAUNPILS NOVADA DOME 
IZSAKA LĪDZJŪTĪBU PIEDERĪGAJIEM 

AIZSAULĒ PAVADOT

Liju Lauriņu, Ausmu Siliņu, Liliju Kauliņu, 
Jadvigu Pramalti, Šmeili Lūciju

Pensionāru Biedrība “Jaunpils”
 izsaka dziļu līdzjūtību mūsu biedrei 

Vitai Leitei māti pavadot mūžībā.JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS

Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, 

t. 63180960, 20204694,

 e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv. 

Maketēts un iespiests: 

SIA tipogrā�ja “UNIVERSUMS A”. 

Metiens 950 eks.

Gaiši, gaiši uguns dega
Tumšajā kaktiņā;
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam.

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.
  /I. Ziedonis/

Jaunpils novada Dome 
nozīmīgās jubilejās 

sveic jūnija gaviļniekus:

Amatnieku Armandu, 
Arbidānu Aigaru,  Birģeli Elitu, 

Tarasovu Neļu,  Birģeli Olgu, 
Didrihsonu Daini, 

Priedulu Aleksandru, 
Groveru Juri, Pašuli Ritu, 

Rakovu Pāvelu, Lejnieci Marjanu, 
Reinfeldi Silvu, Luģi  Ainu, Dātavu 

Uldi, Dūzi Arvīdu, 
Gožu Edvīnu, Grīnfeldi Eiženiju, 

Matlavu Skaidrīti, Melderi Vinetu, 
Pētersoni Ritu, Rubi Žani, 

Sakali Skaidrīti!

Šai zemē, šai saulē,
Še atnācu viesoties;
Viņa saule, viņa zeme,
Tā visam mūžiņam.

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.

NĀC UN PIESAKIES!
PIE MUMS VARI APGŪT VISA VEIDA 

AUTOVADĪŠANU (A,B,C,D,E)
UN TRAKTORVADĪŠANU 

(A,B,C,D,E,G, F) KATEGORIJAS
KĀ ARĪ 95.KODU!

Pieteikšanās B kat.: pa tel. 27880444 vai 
www.autoamatnieks.lv

Pirmā nodarbība B kat.: 15.jūnijā Plkst. 18:00
„Jaunkalnos”, Jaunpilī.

INFO: autoamatnieks@inbox.lv
Mūsu rekvizīti:

SIA “Autoamatnieks”
Gaurata iela 10, Dobele, LV-3701

Reģ. Nr. 48502003523, AS SEB banka
Konta Nr.: LV 68 UNLA 0006 0004 6808 1

Jaunpils novada Dome sveic 
vecākus ar dēliņa 

Ernesta Kalviņa piedzimšanu!

Jaunpils novada Dome sveic 
jaunlaulātos: 

INGU BOĻŠAKOVU un 
ANTONIO JOSE DE CARVALHO,

KRISTAPU ROSICKI un ELĪNU EGLĪTI,
ANDRI DĀBOLU UN LAURU ZAĶI, 

MAREKU LĪKO UN IEVU GARO!

Esi ar manām plaukstām,
Es ar Tavējām būšu.
Pasildi manus pirkstus.
Mirklīti. Stundiņu. Mūžu.
/M.Laukmane/

Pieplok zariem putni klusi,
Dienas vidū saule riet...
                       /Z.Purvs/

Izsakām līdzjūtību Annai un Agitai 
Metlām mammu un vecmammu 

mūžībā pavadot. 
“Vējiņu” un “Aizvēju” māju iedzīvotāji

Seko Jaunpils nova Domei 
Twitter kontā

@Jaunpilsnovads


