Maijs 2016

2016. gada jūnijs

Muzeja ziņas

Dabā valda ziedonis un atliek vien tvert jauko ar visām maņām-redzēt, dzirdēt, sasmaržot, saprast un izjust.
Muzeja nakts durvis šogad simboliski atvērām Pils 715 un Muzeja 25.jubilejas zīmēs. Kad šī vēsturiskā fakta jubilejas karogs tika
pacelts un izskanējuši trīs lielgabala šāvieni, visi daudzie apmeklētāji tika aicināti doties uz Jaunpils baznīcu, pie kuras Durvīm
simbolisku uzrunu teica mācītājs Jānis Saulīte. Uzrunai sekoja
Ugāles ērģeļbūves meistara Jāņa Kalniņa vēsturisks atskats uz ērģeļu nozīmi baznīcas dzīvē un Jaunpils ēŗģeļu tapšanas procesu.
Izzinošajam stāstam, sekoja ērģelnieces Ineses Paičas koncerts.
Sajusties uz viena emocionāla viļņa ar daudziem rosināja vēsturiskais notikums-ērģeļu koncerts, kas Jaunpils baznīcā notika pēc
73 gadiem. Pils lielajā zālē mazus un lielus teātra mīļus iepriecināja Lestenes bērnu teātra “Rakari” izrāde “Nekaunīgais zirnis”.
Muzeja izstāžu zālē apmeklētājus priecēja Ingas Pērkons gleznu
izstāde ”Bagātība”, kuru papildināja Zentas un Ulda Plezera tulpju
ziedu izstāde .Atraktīvākie pasākuma apmeklētāji piedalījās orientēšanās spēlē ”Durvju detektīvs”. Pavisam bija jāatrod 16 durvis.
Un atrast īstās nemaz nebija tik viegli- ne iedzimtajiem jaunpilniekiem, ne mūsu viesiem. Centīgākie tika apbalvoti ar īpaši šim
pasākumam veidotu piemiņas medaļu. Zaļajā zālē notika radošās
animācijas filmu darbnīca kopā ar Artu Berezovsku. Jo vēlāks kļuva vakars, jo teiksmaināku veidolu ieņēma pati Pils un apkārtne.
Pils ezera saliņa bija kļuvusi par brīvdabas bibliotēku, kur saimniekoja bibliotēkas Inga un Madara kopā ar atraktīvo dzejnieku Jāni
Kalnbergu. Radošās darbnīcas un oriģinālo saliņas iekārtojumu
veidoja Ieva Zāgmane. Un kamēr citi klausījās dzejā vai citādi radoši izpaudās, pārējie varēja noklausīties mazo ģitāristu koncertu
Artura Dumbra vadībā. Mazie spēlmaņi pirmo reizi atvēra savas
“sirds durtiņas” tik kuplam apmeklētāju skaitam. Tādēļ aplausi un
uzmundrinājuma saucieni ”Malači” bija īsti vietā. Tad jaunajiem
ģitāristiem pievienojās laivā sēdošie un dziedošie Anita Intaite un
Roberts Jakubovskis. Viņus ap saliņu vizināja Pils mūks. Savukārt
Viduslaiku spēlēs ap Pili, iesaistījās gan lielie, gan mazie pasākuma
apmeklētāji. Arī Amatu mājas nakts darbiņi ieinteresēja teju trīs
simti apmeklētāju. Šī jaukā vakara noslēgums bija Nacionālā teātra
aktrises Zanes Dombrovskas un mākslinieces Agneses Melbārdes
projekts “7 Dienas”. Pils pagalmā bija izvietoti 3 metrus augsti un
1,5 metrus plati audumi uzkuriem tekstila grafikā atspoguļotas 7
muzikālas domas, kuras izpildīja Zane Dombrovska.
Mēs sakām – paldies mūsu uzticīgajiem pasākuma apmeklētājiem, jo Pils laukums bija ļaužu pārpilns līdz pirmajai rīta stundai,
kad uz Pils saliņas iedegās mazas laterniņas, kuru radīto romantiku “papildināja” pilnmēness lielā spožā ripa.
Ar avīzes starpniecību mēs vēl reizīti gribam pateikties cilvēkiem, kuri mums palīdzēja sagatavot šo pasākumu- Jaunpils
baznīcas draudzei un Jānim Saulītem, Zanei Sapnovai, Zintai

Mielavai, Jaunpils bibliotēkas darbiniecēm Ingai Papendikai
un Madarai Siliņai, Ievai Zāgmanei un Jānim Kalnbergam,
animācijas filmu darbnīcas vadītājai Artai Berezovskai, ģitārspēles pulciņa vadītājam Arturam Dumbrim, Jaunpils Amatu
mājas vadītājai Velgai Pavlovskai un čaklajām rokdarbniecēm,
Jaunpils Pils krodziņa vadītājai Sandrai Zariņai un komandai,
Zentai un Uldim Plezeriem, Jaunpils pašvaldības policistam Jānim Siliņam un kolēģiem, kuri rūpējās par kārtību un regulēja
transporta plūsmu, Nellijai Tumšai par brīnišķīgo noformējumu, Rostikam Ariko par Muzeju nakts simbolu. Paldies sakām
mūsu jaukajiem kolēģiem Pilī- Ingai Krūtainei, Kristīnei Liepiņai, Silvai Nordenai, Vilnim Misānam, Vilnim Liepam, Ingrīdai
Lagzdiņai par morālo un praktisku atbalstu.
Paldies visiem, visiem, kuri Jaunpils Pili un tās apkārtni saposa, lai pašiem un mūsu viesiem būtu prieks.

www.jaunpils.lv
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Bagātība un vasaras krāšņums ienācis Jaunpils muzeja izstāžu
zālē līdz ar Ingas Pērkons darbu izstādi, kas būs skatāma līdz pat
jūnija beigām. Pati māksliniece par sevi saka ”Mans izteiksmes
veids ir krāsas. Cik vien sevi atceros, vienmēr esmu bijusi krāsu
pasaulē un ar otu pie audekla. Ļoti patīk gleznot, daru to ar prieku
un aizrautību. Gribu attēlot pasauli tik krāšņu, kāda tā ir! Manos
darbos zaļo pļavas un zied vienkāršas pļavu puķes, rotājas saule un
peļķēs atspīd debesis. Ar saviem darbiem aicinu cilvēkus pamanīt,
apzināties, cik krāsainā pasaulē mēs dzīvojam, cik katrs augs vai
puķe, vai vienkārši zaļa zāle ir skaista. Tādēļ gleznās galvenokārt
attēlotas Latvijas skaistās ainavas un ziedi”. Ingas darbi ir saules,

prieka un mīlestības pilni. Vērojot gleznas, rodas sajūta, ka esi ziedošā pļavā, skan putnu balsis un var ļauties vēju un saules staru
glāstiem un ieelpot zāles smaržu.
Dāvinājumi muzejam. Aizvadītajā mēnesī atkal pateicoties
mūsu dāsnajiem dāvinātājiem palielinājies Jaunpils muzeja krājuma vienību skaits. Paldies sakām Rutai Grauzei par fotogrāfijām,
bet Hans fon der Reke no Kanādas mums uzdāvināja Jaunpils Pils
viesu grāmatu.
Informāciju sagatavoja
Ligija Rutka un Zinta Arika
Foto L. Rutka, I. Krūtaine

2016.gada 26. maija domes sēdē pieņemtie lēmumi
Pieņēma lēmumu par Jaunpils vidusskolas audzēkņu un skolotāju apbalvošanu par sasniegumiem 2015./2016. mācību gadā.
Audzēkņiem un skolotājiem izmaksās naudas balvas.
Jaunpils vidusskolas 2015./2016.m.g. mācību priekšmetu
olimpiāžu, interešu izglītības konkursu un sporta sacensību
laureāti
Nr. Vārds,
uzvārds,
personas
kods
1.

Vieta un mācību priekšmets

Rūta Ali- 3. vieta angļu valodas olimp.
se Vaivare Atzinība-atklātajā angļu reģiona olimpiādē.
Atzinība - latviešu valodas un
literatūras olimp.

2.

M. Grīnfelde

Atzinība-atklātajā reģiona
olimpiādē.
6. vieta angļu valodas olimp.
8. vieta ģeogrāfijas olimp.

V.Rubīna
I.Dakša

3.

Paula
Valaine

2. vieta ekonomikas olimp.

I.Dakša

4.

Kalvis
Rautseps

1.vieta matemātikas olimp.
Pateicība atklātā valsts olimpiādē matemātikā.

G.Kāle

5.

Anna
Krista
Dakša

3.vieta matemātikas olimp.
2.vieta informātikas olimp.

G.Kāle
I.Inkina

Skolotājs

V.Rubīna

Jana
Dakša
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6.

Anete
Grāvīte

DOMES LĒMUMI
Atzinība vizuālās mākslas
I.Dakša
olimp.
1. vieta mājturības un tehnolo- G.Leimane
ģiju olimp.
1. vieta mājturības un tehnoloģiju radošo darbu konkursā.

7.

Tīna
Birģele

2. vieta mājturības un tehnolo- G.Leimane
ģiju olimp.

8.

Nikola
Smeltere

7.vieta latviešu valodas un
literatūras olimp.
Atzinība bioloģijas olimp.
9.vieta atklātajā fizikas olimp.
Atzinība valsts konkursā “Vēsture ap mums”.

G.Ķirsone

Rodrigo
Amatnieks

1.vieta kombinētajā olimp.

T.Juzupa

Patrīcija
Andersone

10.vieta latviešu val. olimp.
Atzinība glītrakstīšanas konkurss sākumskolā.
1.pakāpe –skatuves runas
konkursā

I.Skricka

9.

10.

I.Miķelsone
I. Inkina
A.Bīlava

Marija
Sīmane

6.vieta matemātikas olimp.

I.Skricka

12.

Patriks
Grīnfogels

10. vieta matemātikas olimp.

I.Liepiņa

13.

Roberts
Muško

10. vieta matemātikas olimp.

I.Liepiņa

14.

Katrīna
Sapnova

6.vieta latviešu val. olimp.
Atzinība glītrakstīšanas konkurss sākumskolā.

A.Bogataja

15.

Zane
Atzinība matemātikas olimp.
Buklagina 6.vieta fizikas olimp.

I.Liepiņa
I.Inkina

16.

Nadīna
Pahmurkina

Atzinība fizikas olimp.

I.Inkina

17.

Rihards
Kozlovskis

3.vieta glītrakstīšanas konkurss sākumskolā.

T.Juzupa

18.

Gustavs
Kondrāts

Atzinība glītrakstīšanas konkurss sākumskolā.

D.Mežraupa

19.

Vineta
6.vieta vizuālās mākslas olimp. A.Bogataja
Medvecka

20.

Justīne
Zorika

10. vieta vizuālās mākslas
olimp.
3.vieta krosā
2. vieta LSPA mākslas vingrošanas sacensībās
3.vieta Jūrmalas atklātajā
mākslas vingrošanas čempionātā.

21.

Agneta
Atzinība vizuālās mākslas
Anuškova olimp.

22.

Viktorija
Niedre

D. Mežraupa

Megija
Blūmane

Atzinība vizuālās mākslas
olimp.

I.Dakša

24.

Ieva Arbidāne

9.vieta kombinētajā olimp.

D.Mežraupa

25.

Demija
Riekstiņa

3.vieta sākumskolas pētnieciskie darbi
2.vieta reģionā sākumskolas
pētnieciskie darbi
Atzinība- mazpulku projektu
forumā

T.Juzupa

26.

Linda
Grāvīte

2. vieta ģeogrāfijas olimp.
3.vieta bioloģijas olimp.
7.vieta atklātā fizikas olimp.

I.Dakša
I.Miķelsone
I.Inkina

27.

Benita
Karule

10. vieta ģeogrāfijas olimp.

I.Dakša

28.

Everita
Muceniece

Atzinība mājturības un tehnoloģiju olimp.

G.Leimane

29.

Daiga
2. vieta mājturības un tehnolo- G.Leimane
Medvecka ģiju olimp.
1. pakāpe skatuves runas
T.Juzupa
konkursā.
3. vieta mazpulku projektu
L.Bierande
forumā

30.

10. vieta ģeogrāfijas olimp.
Rūdolfs
Kindzulis

31.

Roberts
Muško
Ralfs Andersons
Patriks
Grīnfogels

32.

Rūta Ali- 3.vieta atklātā fizikas olimp.
se Vaivare komandām.
Tīna Jankovska
Linda
Grāvīte
Nikola
Smeltere

I.Inkina

33.

Karlīna
Briede

7. vieta glītrakstīšanas konkursā

D. Mežraupa

34.

Rainers
Pašulis

3. vieta šķēpmešana
2.vieta šķēpmešanā

A.Zaremba

35.

2.vieta 60 m skrēj.
Loreta
Altenbur- 1.vieta ar deju grupu “Demo”
–Rīgas kauss “Dance of Street
ga
cup”.
3.vieta ar deju grupu “Demo”
–Tukuma kauss 2016.

A. Zaremba

36.

Renarts
Ruskulis

A.Zaremba

A.Zaremba
Trenere Zoja
Stepanova

I.Dakša

3.

23.

T.Juzupa

11.

Jaunpils vēstis

3.vieta vizuālās mākslas olimp. I.Dakša
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Atzinība angļu valodas olimp.
komandām.

2.vieta 60 m skrēj.
3.vieta krosā
2.vieta tāllēkšanā
1.vieta 600m skrēj.

l.Bierande

I.Dakša
V.Rubīna
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37.

Žaklīna
Pahmurkina

38.

Ance
1.vieta krosā
Anuškova 2.vieta 800 m

A.Zaremba

39.

Kaspars
Zariņš

A.Zaremba

41.

Valdislavs 3.vieta krosā
Rinkevičs 3.vieta 1000m

A.Zaremba

42.

Albīna
Juzupa

3.vieta krosā
1.pakāpe skatuves runas
konkursā

A.Zaremba
T.Juzupa

43.

Ingus
Siliņš

3.vieta krosā

A. Zaremba

44.

45.
46.

47.

Ģirts
Rudenko

3. vieta- Zemgales reģiona
Bērnu un Jaunatnes
sporta spēļu
Vidusskolu kauss basketbolākomanda

2.vieta krosā

3.vieta šķēpmešanā

Kristiāna
Krīgerte

1.vieta 100m skrēj.

Evija
Rubene

1.vieta šķēpmešanā

Solveiga
Liene
Ķergalve

3.vieta 600m skrējienā

A.Plezers

A.Zaremba

49.

Kristīne
Sergejeva

T.Juzupa

50.

Lauma
Atzinība konkursā “Lidice”
Gredzena

I.Dakša

51.

Sintija
Ješkova

1.vieta jaunsargu mācību 4.līmeņa noslēguma testā reģionā

A.Pērkons

52.

Elvita
Marija
Tiļļa

Atzinība animācijas un video
īsfilmu konkursā “Kas notiek
mežā”.

I.Inkina

Ieva Renāte Tiļļa

Atzinība animācijas un video
īsfilmu konkursā “Kas notiek
mežā”.

I.Inkina

Kerija
Zute

1.vieta moderno deju konkursā Lietuvā

Zemgales
deju studija
Ilze Zāģere

54.

Atzinība TV konkursā “Gudrs
vēl gudrāks”
1.vieta XI Kurzemes un
Žemaitijas reģionu mūzikas
skolu pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu nodaļu
audzēkņu konkurss
1. vieta VI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā

56.

Terēze
Rautsepa

1. vieta- ar deju grupu “Demo” L.Bēniņa
Dance revolution Minsk 2016/
Valsts skate - augstākais novērtējums, A līmenis
3.vieta Lithuanian Dance
revolution international dance
competition 2016 a
1.vieta- Daugavpils OPEN
2016

57.

Ulvis
Gavariņš

3. vieta starptautiskās sacensībās karatē “Rīgas cup”.
3. vieta karatē “Jelgavas kauss”

A.Stoļarovs

58.

Marta
Kristapsone

1.pakāpe- skatuves runas
konkurss.
1.vieta ar deju grupu “Demo”
–Rīgas kauss “Dance of Street
cup”- hip hop dejas.

T.Juzupa

59.

Dainis
Nikolajevs

3. vieta hokejā “Skabargas”
turnīrā U-7 grupā valstī.

60.

Jānis
Grīnfogels

1.vieta reģiona čempionāts
futbolā 2009. g.dzim. zēniem.

61.

Arnolds
Nikolajevs

1.vieta reģiona čempionāts
futbolā 2009. g.dzim. zēniem.

A.Zaremba

Ilna Anna 3.vieta 600m skrējienā
Rone

53.

Karlīna
Leimane

A.Zaremba

48.

1.pakāpe skatuves runas
konkursā

55.

A.Zaremba

A.Zaremba
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Tukuma
mūzikas
skola
Eva Folkberga

L.Bēniņa

2015./2016.m.g. sekmju reitings
Skolēns

Klase Vidējā atzīme

Karlīna Leimane

5.a

9,73

1. vieta

Tīna Birģele

5.a

9,64

2. vieta

Aleksandra Mertena

5.a

9,36

3. vieta

Linda Grāvīte

8.

9,13

4. vieta

Viktorija Niedre

5.b

9,09

5. vieta

Nikola Smeltere

9.

9,06

6. vieta

Anete Grāvīte

6.

8,93

7. vieta

Everita Muceniece

7.

8,93

7. vieta

Anna Krista Dakša

7.

8,87

8. vieta

Terēze Rautsepa

5.a

8,82

9. vieta

Loreta Altenburga

7.

8,80

10. vieta

Sanija Bulaha

7.

8,73

11. vieta

Kerija Zute

5.a

8,64

12. vieta

Kalvis Rautseps

7.

8,60

13. vieta

Zane Buklagina

12.

8,53

14. vieta

Roberts Muško

6.

8,50

15. vieta
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Benita Karule

12.

8,47

16. vieta

Daiga Medvecka

7.

8,47

17. vieta

Jana Dakša

11.

8,41

18. vieta

Nadīna Pahmurkina

10.

8,35

19. vieta

Tīna Jankovska

9.

8,31

20. vieta

Rūta Alise Vaivare

8.

8,25

21. vieta

Elīza Kuzmicka

11.

8,24

22. vieta

Patriks Grīnfogels

6.

8,14

23. vieta

Beāte Bīlava

5.a

8,09

24. vieta

Agneta Anuškova

5.a

8,00

25. vieta

Deivids Riekstiņš

7.

8,00

25. vieta

Karlīna Leimane ar augstāko vidējo atzīmi 9,73 ierindojas sekmju reitinga pirmajā vietā. Lepojamies! No kreisās K. Leimane, J. Liepiņš, G. Leimane un L. Gintere svinīgajā pieņemšanā 30.05.2016.

Kolektīvs,
skolēns

Konkurss, skate, sacensības

1.

1.-4.klašu
koris

Aktīvs, regulārs darbs.
1.pakāpe skatē.
1. pakāpe Zemgales
zonas skatē.
Koncerts starptautiskajā
seminārā

2.

M.Kabaka

M.Kabaka

5.-9.klašu
koris

Aktīvs, regulārs darbs
1.pakāpe skatē
Koncerts starptautiskajā
seminārā

5.

3.

I.Martuzāne 6.-12. klašu
aerobikas
grupa

4.

I.Martuzāne 1.-4.kl
Aktīvs, regulārs darbs,
5-6.gad. aero- piedalīšanās pasākubikas grupa
mos.
Atzinība Jaunpils festivālā
Koncerts starptautiskajā
seminārā

5.

I.Martuzāne 5.klašu aerobikas grupa

Atzinība Talsu aerobikas festivālā
Atzinība Jaunpils festivālā
Aktīvs, regulārs darbs

6.

I.Inkina

Datorpulciņš

Aktīvs, regulārs darbs,
piedalīšanās pasākumos.
Konkurss „Atpakaļ
nākotnē”-atzinība.

7.

I.Liepiņa

5.-8.kl. tautas Aktīvs, regulārs darbs,
deju kolektīvs piedalīšanās pasākumos. „Zemgales
bļoda”1.pakāpe
Koncerts starptautiskajā
seminārā

8.

I.Liepiņa

2.-4.kl. tautas Aktīvs, regulārs darbs,
deju kolektīvs piedalīšanās pasākumos. „Zemgales
bļoda”1.pakāpe
Koncerts starptautiskajā
seminārā

9.

I.Liepiņa

1. kl. Tautas
Aktīvs, regulārs darbs,
deju kolektīvs piedalīšanās pasākumos.
Tukuma, Engures un
Jaunpils novadu tautas
deju kolektīvu kopkoncerts „Būšu liels”
1.pakāpe
Koncerts starptautiskajā
seminārā

10.

A.Bogataja

„Čaklās
rokas”

Aktīvs, regulārs darbs,
piedalīšanās pasākumos
Pateicība konkursos.

11.

L.Bierande

Jaunpils-Viesatu mazpulks

Pateicība konkursā
„Iepazīsti vidi”.
Pateicība Mazpulku
sporta spēlēs ”Zaļais
starts”2.vieta vidējā
grupā.

12.

2. klase

Makulatūras
vākšanas
konkursā.

Ekskursija pa Latviju.

Jaunpils vidusskolas pašdarbības kolektīvu, pulciņu
dalībnieku, klašu kolektīvu sasniegumi konkursos,
skatēs, sacensībās
N.p.k. Vadītājs
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Atzinība Talsu aerobikas festivālā
Atzinība Jaunpils festivālā
Koncerts starptautiskajā
seminārā
Aktīvs, regulārs darbs.

turpinājums 6.lpp.
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6. Jaunpils vēstis
turpinājums no 5.lpp.

13.

Dace Adiņa

14.

Ineta Miķel- 6. klases
sone
komanda

ZZ čempionāts pusfināls

Ilze Inkina

5.b klase

ZZ čempionāts pusfināls

16.

Andris
Pērkons

Jaunsargu
pulciņš

Aktīvs, regulārs darbs,
piedalīšanās pasākumos, konkursos

17.

Tamāra
Juzupa

Skatuves runas pulciņš

Aktīvs, regulārs darbs,
panākumi skatuves
runas konkursā.

18.

Ilze Dakša

Zīmēšanas
pulciņš

Aktīvs, regulārs darbs,
piedalīšanās konkursos.
Atzinība konkursā
“Lidice”

19.

Tamāra
Juzupa

1. klase

Projekta “Sportland
pirmie soļi basketbolā”
pusfināls.
5.vieta valstī finālā.

20.

Artūrs Zaremba

2004./2005.g.
dzim. zēni
basketbolisti.

Zemgales reģionā
5.vieta.

21.

“Zemenīte”

15.

5.a klase
12.klase

ZZ čempionāts pusfināls un fināls.
Konkurss „Laiks laukiem”5.klase- pateicība.
Par regulāru meža stādīšanu Jaunpils novadā.

Aktīvs regulārs darbs,
piedalīšanās pasākumos.

- Apstiprināja pamatlīdzekļu inventarizācijas rezultātus.
- Jaunpils novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2016. ga-
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dam, struktūrvienībā „Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa”
amatam Sabiedrības veselības veicināšanas speciālists palielināt
amata vietu skaitu no 0,5 uz 1.
- Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr.11/2016 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””.
- Apstiprināja Noteikumus Nr.11/2016 „ Par Jaunpils novada
pašvaldības darbinieku novērtēšanu”.
- Nolēma no 2 personām piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
- Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kakti”, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā.
- Nolēma atdalīt no Jaunpils novada domei piederošas neuzmērītas zemes vienības ar zemes kadastra apzīmējumu 90560070068,
platība 17,68 ha, zemi 6,0 ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam
piešķīra nosaukumu „Sauleskrasti”, Atlikušajam zemes gabalam
11,86 ha piešķīra nosaukumu „Levestes krasti”.
- Diviem nekustamo īpašumu īrniekiem nolēma pārdot dzīvokļus. t Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisija noteiks dzīvokļu
pārdošanas cenas. Īrniekiem tiks nosūtīts privatizācijas piedāvājumu un pirkuma līguma projekts.
- Pamatojoties uz biedrības „Jaunpils reģionālās attīstības centrs
„Rats”” iesniegumu, sakarā ar veiktajiem neatdalāmajiem ieguldījumiem pašvaldības īpašumā „Jaunkalni”, dzēsa telpu nomas maksu par 2014. un 2015. gadu EUR 472,96 apmērā.
- Ar 2016. gada 1. jūniju Ligitu Ginteri atbrīvoja no pienākumu
pildīšanas Iepirkumu komisijā . Par Iepirkumu komisijas locekli
apstiprināja projektu vadītāju Andi Pušņakovu.
- Pašvaldības autoceļu uzturēšanai nepieciešamās ceļu kaisāmās
piltuves iegādei finansējumu EUR 1197,90 apmērā segs no pašvaldības budžeta līdzekļiem (nevis no speciālā budžeta līdzekļiem kā
bija plānots)

Jaunpils vidusskolas delegācija Austrijā - Erasmus+ projekts
„Prasmes labākai dzīvei”

Laikā no 8. maija līdz 15. maijam Jaunpils vidusskolas skolēni un skolotāji piedalījās Erasmus+ starptautiskajā projektā
„Prasmes labākai dzīvei”, kurš norisinājās
Austrijā, Sankt an der Glan pilsētiņā un
tās apkārtnē. Projektā varēja piedalīties 9
jaunieši vecumā no 17 līdz 30 gadiem un
skolu pārstāvēja Ramona Šilberga, Nadīna
Pahmurkina, Viktorija Krīgerte, Ieva Spure,
Elīza Kuzmicka, Linda Jotčika, Raimonds
Kuculabs, Sintija Platace un Diāna Studente. Pavadošie skolotāji bija Jānis Liepiņš un
Valentīna Rubīna. Lai piedalītos projektā,
skolēniem bija jāizpilda konkrēti mājas
darbi – jāizveido prezentācija par valsti un
skolu un jāmāk komunicēt svešvalodās.
Bez Latvijas delegācijas projektā piedalījās
jaunieši no Polijas, Lietuvas, Vācijas, Turcijas un Austrijas.
Pirmajā dienā ir sāpīgas atmiņas par
garo ceļu uz Austriju, kas mums sākās svēt-

dienas dienā 14.00 un galapunktā nonācām
pirmdienas pēcpusdienā 17.00. Braucām
ar autobusu no Jaunpils līdz Kauņai, tad
kopā ar lietuviešu jauniešiem līdz Krakovai, kur mums pievienojas poļu delegācija
un Vīnē tikāmies ar jauniešiem no Turcijas
un Vācijas. Autobusā skanēja visas iespē-

www.jaunpils.lv

jamās valodas, interesanti bija pavērot, kā
jaunieši komunicē savā starpā, īsti nezinot
valodu, bet saprotot viens otru. Skolotāji ar
savu atvērtību, atraktivitāti un entuziasmu
momentā atraisījās, iepazinās un nevienam
nebija neērti no tā, ka pus teikums skanēja
angliski, otra puse – vāciski un trešā krievu
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valodā. Visi viens otru saprata, un tas radīja
sajūtu, ka viss izdosies – projekta mērķisadarbība, valodu apguve, dzīvesprasmju
praktiska pielietošana – tiks realizēti.
Īpašs notikums – pirmās pusdienas.
Sankt an der Glan pilsētiņā mūs sagaidīja
projekta koordinatore Aldona Bīdermane un aicināja ārkārtīgi skaistas viesnīcas
restorānā uz tradicionālo austriešu maltītibuljona zupu ar pankūku strēmelītēm un
Vīnes šniceli. Fantastiski garšīgi, taču nepierasti! Esam Austrijā, restorānā un baudām nacionālo virtuvi. Kas var būt vēl jaukāk pēc garā ceļa! Pēc pusdienām tikāmies
ar vietējo uzņēmumu, viesu namu un hoteļu īpašniekiem, kuri ar nepacietību gaidīja
jauniešus, kas viņu uzņēmumos trīs dienas
gatavi strādāt, apgūstot visdažādākās prasmes, atbilstoši uzņēmuma profilam. Te visus projekta dalībniekus skāra neliels šoks,
jo visi iepriekš saskaņotie plāni izjuka, kāds
no uzņēmējiem atteicās piedalīties un sekoja haotiska jauniešu sadale pa darba vietām.
Skolotāji pat nepaspēja ievērot, uz kuru no
vietām tiek aizsūtīti jaunieši. Projekta vadītāja, ņemot vērā, ka projekta būtība ir iejusties un pašiem tikt galā gan ar sadzīvi,
gan darba apstākļiem, gan valodu, stingri
pieteica jauniešiem un skolotājiem trīs
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dienas savā starpā nesazināties. Bet mūsu
direktors – Jānis Liepiņš jau pirmās dienas
vakarā pārkāpa šo noteikumu un īsziņās ar
mums visiem sazinājās. Mēs bijām priecīgi,
ka direktors interesējas, kur mēs esam un
kā mums iet.
Sekojošās trīs dienas jauniešiem bija nopietni jāstrādā, stingri ievērojot saimnieku
prasības, darba dienas garumu, pauzes, veicamo darbu kvalitatīvu izpildi, bez tam katrā grupā bija jaunieši no dažādām valstīm
un bija spiesti viens otru saprast un atbalstīt. Šajās dienās skolotāji kopā ar projekta
vadītāju apciemoja jauniešus viņu darba
vietās un šīs tikšanās atspoguļoja vietējā
televīzija. Vēl skolotājiem bija iespēja viesoties vienā ārkārtīgi modernā profesionālajā
skolā Villahā, kur jaunieši apgūst prasmes
strādāt viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos
klientu apkalpošanas sfērā.
Trīs dienas jāstrādā bija ļoti smagi, bet
divas pēdējās ekskursiju dienas atsvēra visas iepriekšējās grūtības. Austrijas daba,
skaistie kalni un ielejas, mājas, kas pazūd
ziedu kupenās, fantastiskā ekskursiju programma uz Klāgenfurti, kur apskatījām pilsētu, iepazināmies ar tās vēsturi un vietējā
parlamenta ēku. Bijām nesen tapušā skatu
tornī kalna galotnē, jau uzbraukšana kalnā
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7.

bija īpašs piedzīvojums- šaurs ceļš ar dziļām kraujām ceļmalās un nereāli skaistām
dabas ainavām. Pabijām Minimundus brīvdabas muzejā, apskatījām pasaules slavenākās ēkas miniatūrās un noskatījāmies filmu
5 D formātā.
Par lielisku pasākumu izvērtās vakara
noslēgums – kopējas vakariņas restorānā,
kurā, starp citu, praktizējās mūsu Ramona
Šilberga. Vietējā pašvaldība bija speciāli apmaksājusi vietējo muzikantu priekšnesumus – trīs atraktīvi muzikanti tautas
tērpos izklaidēja projekta dalībniekus visa
vakara garumā. Mūsu delegācija saņēma
īpašas uzslavas, jo atraktīvi ņēma dalību
visos mūzikas numuros.Katrs dalībnieks
saņēma dāvanu no pašvaldības vadītāja.
Nākošajā dienā – ekskursija uz Vīni. Pēc
pusdienām vienā no picērijām apskatījām
Vīnes vēsturisko centru. Beidzot bija pāris
stundas brīvā laika, kuru izmantojām, iegādājoties suvenīrus mājiniekiem. Tad vēl
pēdējās vakariņas visiem kopā un laba vēlējumi jaunajiem draugiem, kolēģiem, cerība
uz tikšanos atkal kādu reizi nākotnē. Garais
ceļš mājup. Noguruši, laimīgi, ar jauniešu
brīvprātīgā darba veicēju sertifikātiem darba mapēs atgriežamies mājās.
Projekta dalībnieki

Jaunpils vidusskolā varēs apgūt tūrisma specialitāti
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 inte-

rešu izglītības piedāvājuma klāstu, kā arī
realizē pieredzes apmaiņas projektus dažādās jomās, piemēram COMENIUS, ERASMUS+ u.c. Skola ir aprīkota ar modernākajām informācijas tehnoloģijām un sakārtotu infrastruktūru. Pieejama moderna trenažieru zāle, attīstās sporta infrastruktūra.
Jaunpils vidusskolā jūs gaida draudzīga,
pozitīva un profesionāla pedagogu komanda, atsaucīgi skolēni un kompetents atbalsta personāls. Audzēkņu mācību sasniegumu rezultāti ir augsti.
Jaunpils pils ir viens no populārākajiem
tūrisma galamērķiem Kurzemē, tāpēc tūrisma jomas attīstība ir viena no prioritātēm. Jaunpils pils ir vietējo iedzīvotāju un
apmeklētāju sabiedriskās dzīves un kultūras centrs, kur atrodas kultūras nams, bib-

www.jaunpils.lv

liotēka, muzejs. Pils piedāvā viesnīcas un
ēdināšanas pakalpojumus.
Dažādus rokdarbus iespējams apgūt
Jaunpils Amatu mājā. Novadā darbojas
Sporta nams ar plašu sporta aktivitāšu piedāvājumu, kā arī notiek dažādi veselību
veicinoši un sporta pasākumi tieši jauniešu
auditorijai. Novadā darbojas Reģionālās attīstības centrs “Rats”, kur jauniešiem ir iespējams apgūt ģitārspēli, kustību animāciju
u.c. interesantas nodarbības.
Laipni gaidīti Jaunpils vidusskolā!
Kontaktinformācija: direktors
Jānis Liepiņš tel. 29159265
Baiba Rasa
Jaunpils novada Domes
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja
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Hei, hei jaunieši, lieliska iespēja tieši jums
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 notiks Jaunpils novada
teritorijā no š.g.25.-27. jūlijam.
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa sagatavoja projekta pieteikumu jauniešu
apmācībām 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” un Jaunatnes
Starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi projekta pieteikumu, piešķirot
valsts budžeta finansējumu 2077,99 euro
apmērā Jaunpils novada Domes projekta
iesnieguma īstenošanai.
Projekta mērķis ir pilnveidot jauniešu
komunikācijas prasmes, attīstīt radošo domāšanu un rosināt interesei par uzņēmēj-

darbības uzsākšanu.
Galvenie pasākumi 3 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 20 Jaunpils novada
jaunieši būs pilnveidojuši komunikācijas
Īss projekta aktivitāšu apraksts jeb ko
kopa darīsim?
Apmācību cikls “Domā uzņēmīgi, radi
kreatīvi, mācies komunicēt mūsdienīgi”
Diena Jauniešu aktivitāte: “Radošais pielikums manam CV”-praktiska darbošanās
ar IT tehnoloģijām un programmām, kā
arī modernu radošo darbu veidošana Artas
Berezovskas vadībā, IK “Pērles” apmeklējums, SIA “Jaunpils projekts” apmeklējums,
biedrības “7 balles” un z/s “Graudiņi ” apmeklējums un praktiska, radoša darbošanās
2. diena
Neformālā mācīšanās, komunikācija,
prezentēšana, lomu spēles biedrības “Rats”
telpās kopā ar CV market pārstāvi Renāti
Zīverti,SIA “Joži” apmeklējums, tikšanās
ar īpašnieku ražotnes un lauksaimniecības

tehnikas apskate.(iespeja pārvarēt bailes,
uzkāpjot graudu torņos), SIA “Amberland
wood” kokapstrādes uzņēmuma apskate,
tikšanās ar īpašnieku, ražošanas telpu un
tehnikas apskate, bioloģiskās saimniecības “Rogas” apskate, praktiska darbošanās
lauksaimniecības produktu pārstrādē.
3.diena
SIA “Līvas grupa” apskate, tikšanās ar
īpašnieku, biznesa vides iepazīšana lielā uzņēmumā.
Praktiska un radoša darbošanās “Mans
modes produkts” tekstilmākslas jomā speciālistes Ievas Zāgmanes vadībā biedrības
“Levestes Spicie” telpās.
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 Projekta vadītāja:
Baiba Rasa Tel. 2024694
baiba.rasa@jaunpils.lv
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

Jaunpils jaunieši “kafijo ar politiķiem”

9. klases skolniece Tīna Jankovska diskutē ar domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri “Kafija ar politiķiem” dalībnieki 19.05. 2016.

Pasākumu organizēja Latvijas Jaunatnes
Padome sadarbībā ar Rīgas reģiona koordinatoru „Baltijas Reģionālo fondu” un

Jaunpils novada Domi. Piektā cikla “Kafija
ar politiķiem” kopīgā tēma ir veicināt visu
jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļau-
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jošā Eiropā – gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai. Jaunpilī pasākumu vadīja Rīgas rajona
koordinatore Ginta Salmiņa un moderators
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Emīls Anškens (Latvijas Jaunatnes padomes presidents).
Visi tikšanās jautājumi bija izvirzīti tieši šī strukturētā dialoga ietvaros un tika
izcelti arī tie jautājumi kuri novadā ir aktuāli. Strukturētais dialogs ir process politikas veidošanai, kurā iesaistās jaunieši un
politikas veidotāji, lai aktualizētu Eiropas
Savienības jaunatnei svarīgos jautājumus.
Un runātu par jauniešiem aktuāliem jautājumiem vietējā līmenī un izzināt vietējo
pašvaldību iespējas īstenot jauniešu idejas.
Dialogā piedalījās Jaunpils novada domes
priekšsēdētāja Ligita Gintere, izpilddirektors Pēteris Baranovskis, deputāti Raivo Altenburgs, Velga Pavlovska, Ēriks Strautiņš
un Jaunpils novada Domes darbineki Vija
Zīverte, Andris Fridrihsons, Lāsma Zariņa, Zane Ērmane, Aivis Krūmiņš un Baiba
Rasa, kā arī 13 Jaunpils novada jaunieši.
Dialogā Jaunpilī tika iztirzātas piecas tēmas:
1. Kādi faktori var veicināt vai kavēt jaunieša pašizziņas procesu? Kas būtu nepieciešams, lai jaunietis pilnībā varētu realizētu savu potenciālu un talantu?
2. Ko vajadzētu darīt, lai nepieļautu
dažādu
jauniešu
grupu
apzīmogošanu(stigmatizāciju) un sniegtu
tiem vienādas iespējas sabiedrībā?
3.Kas veicina jauniešu piederības izjūtu
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vietējai kopienai, sabiedrībai, Eiropai?
4.Kādas kompetences jauniešiem varētu
palīdzēt saskaroties ar sarežģītām situācijām?
5. Kas Tevi un citus jauniešus motivē iesaistīties brīvprātīgajā darbā?
Sākumā notika savstarpējā iepazīšanās
vienam ar otru, lai darba gaitā rosītos labākas un veiksmīgākas sarunas. Tad dialoga
dalībnieki tika sadalīti piecās grupās, katrs
varēja izvēlēties to jautājumu par kuru vēlas diskutēt un kurš pašam ir aktuālāks.
Pēc noteikta laika, visi dalībnieki,varēja
izvēlties kādu no pārējiem jautājumiem un
doties pie tā un jau pie pierakstītām idejām pievienot vēl savas idejas. Šādā veidā
visiem dialoga dalībniekiem bija iespēja
iztirzāja visus jautājumus. Dialoga noslēgumā katra grupa prezentēja savas idejas, kā
varētu risināt to problēmu kāda bija viņu
izvēlētajā jautājumā. Jautājumā par to kas
motivē jauniešus iesaistīties brīvprātīgajā
darba, pašas jaunietes minēja, ka tā ir lieliska iespēja kur iegūt pirmo darba pieredzi
un veicot brīvprātīgo darbu ir iespējams
iegūt jaunas zināšans, prasmes un arī iepazīt jaunus cilvēkus. Jaunieši gan minēja,
ka novadā ir parāk maz ziņas un informācijas par brīvprātīgā darba iespējām un ka
viņi vēlētos saņemt vairāk informāciju par
iespējām kur Jaunpilī ir iespējams pieteik-

9.

ties un kur var darboties, kā brīvprātīais.
Pie šī jautājuma risināšanas būtu jāiesaistās
jaunatnes lietu speciālistam, kuram ik pa
laikam vajadzētu nodot jauniešiem informāciju par aktuālākajām vietām kur veikt
brīvprātīgo darbu. Viss interesantākais
ierosinājums bija pie jautājuma “Ko vajadzētu darīt, lai nepieļautu dažādu jauniešu
grupu apzīmogošanu(stigmatizāciju) un
sniegtu tiem vienādas iespējas sabiedrībā?”,
ierosinājums skanēja šādi - “PIERUNĀT
PAŅEMT KAROTI”, jo iespējas ir daudz
un dažādas, tikai katram pašam ir jāsaprot,
un jāspēj paņemt pretī visas tās iespējas, kas
katram tiek dotas un liekas piemērotas tieši
viņam.
Kopumā dialoga norises laikā, par katru
no jautājumiem bija,pa kādai tiešām labai
idejai pie kuras strādāt un kuru vajadzētu
arī attīstīt un likt lietā. Rīkotājiem bija paties prieks, ka gan jaunieši, gan arī Jaunpils
novada Domes pārstāvji un lēmēmpieņēmēji, ir tiešām ieinteresētie risināt problēm
jautājumus, kas saistīti ar jauniešiem un
viņiem aktuālām lietām, jo ne visās vietās,
kur notiek šie dialogi tāda esot.
Informāciju sagatavoja
Lāsma Zariņa
Jaunpls novada Domes
Jaunatnes lietu speciāliste
Foto: Baiba Rasa

Biedrība FK Jaunpils

2016. gads futbola dzīvē ir notikumu bagāts visā Pasaulē. Latvijā ir aizritējis futbola
kongress, kur uz turpmākiem četriem gadiem tika pārvēlēts esošais Prezidents. Jau
pavisam drīz, Francijā sāksies lielais futbola forums Euro-2016 un vasaras beigās tiks
sadalītas Olimpiskās medaļas. Arī Jaunpils
novadā futbola dzīve nestāv uz vietas. Ir nodibināta biedrība FK Jaunpils, kuras mērķi:
1.Popularizēt futbolu Jaunpils novadā;
2.Jaunpils novada komandu un izlašu veidošana, to vadības un sastāva apstiprināšana;
3.Bērnu, jauniešu un pieaugušo sporta un
ar to saistītu pasākumu organizēšana;
4.Futbola un ar to saistīto pasākumu sponsorēšana, sportistu, treneru, tiesnešu, citu

futbola speciālistu atbalstīšana, kā arī viņu
tiesību un interešu aizsardzība;
5.Futbola materiāli tehniskās bāzes attīstības un modernizācijas sekmēšana;
6.Futbola lomas nostiprināšana veselīga
dzīvesveida veidošanā un futbola, kā sporta
veida un brīvā laika pavadīšanas attīstīšana
un pilnveidošana Jaunpils novadā.
Šobrīd ikviens interesents, liels vai mazs,
tiek laipni gaidīts otrdienās un ceturdienās, plkst.19:00 uz atjaunotā futbola laukuma (Aizkapličā).
Ja kādam ir kādi ierosinājumi, novēlējumi
vai priekšlikumi, rakstiet uz e-pastu: info@
fkjaunpils.lv
FK Jaunpils preses dienests

Sporta nama aktualitātes

Noslēgusies ziemas sezonas daļa Jaunpils
sporta namā. Kā katru gadu visus rudens,
ziemas un pavasara mēnešus notika aktīvs
treniņu un sacensību maratons. Gan valsts
līmeņa sacensības (LBL-3 – vīru basketbols, LJBL – bērnu basketbols, novuss), gan
vietējās sacensības (basketbols, volejbols,
minifutbols, novuss, zolīte, šautriņu mešana), gan treniņi pulcēja daudzus jo daudzus

interesentus. Sestdien, 28.maijā notika ziemas sezonas vietējo sacensību uzvarētāju
apbalvošana. Nevar teikt, ka kāds no sporta
veidiem būtu svarīgāks vai mazāksvarīgs –
jebkura sporta aktivitāte ir apsveicama un
vērā ņemama. Tomēr pēdējos gados vislielākā interese ir par šautriņu mešanu. Šogad
vietējas sacensībās piedalījas 54 dalībnieki
(t.sk. 15 dāmas!). Kungi: 1. Gatis Ozols,

www.jaunpils.lv

2.Guntis Mazbergs, 3.Gunārs Grauze. Dāmas: 1.Aija Pahmurkina, 2.Sandra Alenčika, 3. Ilze Ozola. Komandu sacensībās (8
komandas) 1. Irlava, 2.Blice, 3.Saldenieki.
Zolīte – 37 dalībnieki. 1.Jānis Celherts,
2.Aigars Lagzda, 3.Ivars Butkevičs. Komandu sacensībās (9 komandas) 1.Blice, 2.Saldenieki, 3.Kaims. Novuss 19 dalībnieki.
turpinājums 10.lpp.
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1.Ēriks Strautiņš, 2.Andris Bremanis, 3. Edgars Butkevičs. Komandu sacensībās (7 komandas, izspēlētas vairāk kā 850 partijas)
1.Joži, 2.Viesatas, 3.Saldenieki. Basketbols
(4 komandas, 4 kārtas). 1.Jurģi, 2.Karamele, 3.Viasat. Volejbols (9 komandas, vairāk

kā 50 spēles) 1.Zebrene, 2.Sigus, 3.Aizkapliča. Minifutbols (4 komandas, 6 riņķi). 1.
BK”Jaunpils”, 2.Kaims, 3.Blice. Šie ir tikai
uzvarētāji, taču atzinību pelna jebkurš dalībnieks vai komanda. Sportā vienmēr kāds
ir pirmais, kāds pēdējais, tomēr azarts, intriga un sacensības prieks bieži ir svarīgāks
par izcīnīto vietu. Visa vietējo sacensību
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sezona noslēgsies ar sporta svētkiem jūlija
otrajā pusē.
Hokeja kaislības ir garām, tagad vērosim
Eiropas futbola čempionāta finālturnīru,
un tad jau klāt būs Rio olimpiāde. Sporta
kaislības turpinās! Lai mums visiem veicas!
Sporta nama direktors A.Plezers

Noslēgusies Veselības nedēļa Jaunpils novadā
Veselības nedēļa jeb MOVE Week ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura
mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu
un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.
Pie mums Veselības nedēļa notika trešo
reizi un visas nedēļas pasākumos, kopā tika
pulcēti 98 cilvēki. Tas nav labākais rādītājs,
bet prieks par tiem, kas atrada laiku piedalīties.
Tika soļots, skriets, vingrots, dejots, rotaļās iets un vēl daudz kas cits darīts labas
veselības vārdā. Pirmdienas vakarā ar Veselības nedēļas atklāšanas pasākumu „Apjoz
Jaunpils ezeru”, dalībnieku uzdevums skrienot, soļojot, nūjojot un braucot ar velosipēdu, bija veikt trasi apkārt atjaunotajam
Jaunpils ezeram, vācot pēc iespējas vairāk
km. Pa visiem kopā tika veikti 39 km. Otrdienas vakarā mazā, bet ļoti motivētā un
stiprā kompānijā tika pierādīts, ka Jaunpils
novads ir spēcīgs, jo dāmas izpildīja dažādus spēka vingrinājumus. Vaigi sarkani, paātrināta elpošana, bet galvenais, ka smaids
uz lūpām. Paldies Jums, dāmas! Liela atsaucība, kā ierasts, tika novērota „Zumbas maratonā”, kur I.Martuzānes vadībā, stundas
garumā, jestrā un intensīvā ritmā, tika pieskandināts Jaunpils vidusskolas sporta laukums ar Latīņamerikas mūzikas ritmiem.
Piedalījās lieli un mazi, kā arī priecēja fakts,
ka starp dalībniekiem bija novērojami mazi
stiprā dzimuma pārstāvji. Visapmeklētākais
pasākums bija piektdienas vakarā, kad Viesatās tika atzīmēta Starptautiskā Ģimeņu
diena ar sportiskām aktivitātēm. Dalībnieku komandas varēja pierādīt savas prasmes
un ātrumu ugunsdzēsēju veiklības stafetē,

Zumbas dalībnieki Move Week nedēļā

kas dalībniekos radīja lielu azartu. Vakars
turpinājās ar ģimeņu saliedēšanās stafetēm
un „Ģimeņu maratonu”. Uzvarētājus noskaidrot bija ļoti grūti, bet pēc ilgas apspriedes uzvaru guva ģimene „Šlipsainie”. Nedēļa paskrēja nemanot un sestdienas rītā bija
klāt arī pēdējais un noslēdzošais Veselības
nedēļas pasākums „CI-GUN enerģētiskā
vingrošana” pasniedzējas Ritas Grinfogeles
gādīgajā vadībā. Dalībnieki daudz uzzināja un praktiski izmēģināja, kā uzlabot savu
veselību un likt ķermenim justies labi ar
vienkāršām, bet efektīvām manipulācijām,
kā piemēram, pašmasāžu, elpošanu un līganu vingrošanu. Laiks bija kā pasūtīts šādai
nodarbei dabā.
Paldies visiem dalībniekiem, kas pieda-

lījās Veselības nedēļa. It īpaši paldies Jutas
Vasjatkinas ģimenei par aktīvo piedalīšanos pilnīgi visos Veselības nedēļas pasākumos. Paldies vadītājām I.Martuzānei un
R.Grīnfogelei, Jūs esat SUPER!
Secinājums par Veselības nedēļu – tikai
mazliet gribēšanas un disciplīnas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm liek lepoties ar
sevi, sekmē labu garastāvokli un ilgtermiņā
veicina labu VESELĪBU.
Lai veselība ar Jums un atcerieties „Veselība veicināšana ir ieguldījums, nevis izdevumi!”
Informāciju sagatavoja Jaunpils novada
veselības veicināšanas speciālists
A. Fridrihsons

Jaunpils kultūras ziņas
Jaunpils kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi –
2016./17.gada sezonā
Aprīlī un maijā pašdarbības kolektīvi aktīvi gatavojās un piedalījās novada un starpnovadu skatēs, kas ir vadītāja un kolektīva
kopējs darba rezultāts, kolektīva darba un māksliniecisko spēju novērtējums žūrijas skatījumā pēc noteiktiem vērtēšanas kritērijiem.
Paši pirmie uz skati 20.martā brauca senioru ansamblis
“Pīlādzītis”(vad. Agrita Aleksejenoka) un ieguva 2.pakāpi. Skate
notika Lubes tautas namā.

9.aprīlī Rīgā uz līnijdejotāju olimpiādi “Rīgas kauss-2016” devās
līnijdejotāju grupa “Randevu”, sīvā konkurencē izcīnot 1.pakāpi
(vad. Dace Pobusa). Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jaunpils”
skatē nopelnīja augstāko pakāpi (vad. Santa Laurinoviča). Dejotājiem skate notika 17.aprīlī. Koru skatē 7.maijā Tukumā Jaunpils
koris ieguva 1.pakāpi (vad. Lāsma Pommere, kormeistars Ārijs
Ādamsons). 14.maijā Tukumā šīs sezonas skates noslēdza novadu
amatierteātri. Jaunpils teātris ar M. Neilanda lugu “100Ls” ieguva
3.pakāpi.
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Jaunpils vēstis 11.

Jaunpils koris, vad. Lāsma Pommere, VPDK “Jaunpils”, vad. Santa
Laurinoviča, koncerta vadītājs - Kaspars Sīmanis

Bērnu deju kolektīvs ”Pilskundziņi” un vad. Agita Trokša

Bērnu ansamblis ”Ķipariņi”, Viktorija Niedre, vad. Agrita Aleksejenoka

Līnijdeju grupas “Randevu” un “Tāds stils”, vad. Dace Pobusa

Senioru ansamblis ”Pīlādzītis”, vad. Agrita Aleksejenoka

Jaunpils teātris, vad. Māris Neiland

Līnijdeju grupa “Vīgriezes”, vad. Valija Baumgarte

Kolektīviem vēl priekšā Kurzemes novada dziesmu svētki, Senioru svētki Tukumā, Kurzemes deju svētki Liepājā. Jaunpils koris
jūlijā gatavojas doties uz festivālu Vācijā. Līnijdejotājas no grupas
“Vīgriezes” 23. jūlijā Kolkā piedalīsies otrajā Piejūras senioru festivālā “Pie jūras dzīve mana”.
Pasākumi
12. jūnijā – plkst. 17.00 Liepājas ceļojošais leļļu teātris „Maskas”
ielūdz bērnus uz izrādi “Kliņķīša piedzīvojumi. Pasākums notiks
pils laukumā pie parādes durvīm. Pēc izrādes rotaļas ar pasaku tēliem.
19. jūnijā plkst.17.00 pils laukumā pie parādes durvīm Jāņu ielīgošana. Pils saimnieces cienās ar sieru, alu un pīrāgiem, bet Nīcas teātra izpildījumā varēs vērot R. Blaumaņa lugu “DANCIS PA
TRIM”.
Tas ir lustīgs gabals, iestudēts, par pamatu ņemot divus Rūdolfa
Blaumaņa stāstiņus – “Paradīzē ” un “Dancis pa trim”. Izrādes varoņu likstas un nedienas izspēlējas divos klasiskos mīlas trijstūros
– vienā gadījumā ar divām meitām un vienu puisi, bet otrajā – ar
vienu meitu un diviem puišiem…
Speciāli DANCIM PA TRIM ir izveidota Nīcas Amatierteātra
“Kāzu un Bēru kapela”, jo izrādē visi dzied, dejo un izspēlē labi zināmas dziesmas un ziņģes.
Dzirkstošs humors, azartisks spēles prieks, kas pavada Nīcas
aktierus, un skatītāju vēlme izsmieties un izdziedāties līdz ar izrādes varoņiem – tas viss sagaida ikvienu, kas vēlas šo svētdienas
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pēcpusdienu pavadīt kopā ar Blaumanīti un nīceniekiem, izbaudot
situācijas, kas uzvirmo dancojot pa trim…
23.jūnijā plkst. 22.00 Jaunpils parka estrādē Līgo balle – spēlēs
grupa “MIA MUSICA” (“MANA MŪZIKA”)
1.jūlijā Jaunpils parka estrādē vienreizējs pasākums “Jaunpils
muzikantu saiets”
Pasākumā savu dalību apstiprinājuši ansambļi: “Coo”, “2A”,
“Pļumpa-pā”, Juris Pavlovs, “Jaunpils Elements” un muzikanti, kuri
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kādreiz spēlējuši un vēl joprojām spēlē Jaunpils vai kādā citā grupā.
Pasākums noritēs divās daļās ar koncertu un balli, kurā pa kārtai
spēlēs visi ansambļi.
Paldies visiem pašdarbniekiem, kolektīvu vadītājiem un atbalstītājiem par sadarbību. Lai visiem jauka, saulaina un piedzīvojumiem bagāta vasara!
Jaunpils kultūras nama vadītāja
Silva Nordena 29296334
Foto – Inga Krūtaine

Viesatu kultūras nama ziņas

Abi bērnu tautas deju kolektīvi un vadītāja Vikija Platace

Maija otrajā pusē ar koncertu un balli
noslēdzās pašdarbības kolektīvu darbības
sezona. Gan mazie “Rotaļnieki”, gan vecāko
bērnu kolektīvs šajā sezonā varēja lepoties
ar kuplu dejotāju skaitu un jauniem tērpiem, par kuriem varēja pārliecināties arī
koncerta laikā.
Savas pirmās skates dejas mājiniekiem
izdejoja Viesatu vidējās paaudzes deju kolektīvs. Visu trīs kolektīvu vadītāja ir Vikija
Platace.
Koncertu ar dažādu noskaņu dziesmām

Folkloras kopa “Viesi” un vadītāja Arianda Puriņa

ieskandināja folkloras kopas “Viesi” dalībnieki (vad. Arianda Puriņa), bet Anitas
Grīnieces lugu “Būcenītis” izrādīja Viesatu
amatierteātris “Pupuķis”(vad. Vineta Matvijuka), kura dalībnieki no rīta vēl šo pašu
izrādi rādīja Tukuma novada un starpnovadu amatierteātru 2.kārtas skatē un, tāpat kā
1. kārtā, ieguva I pakāpi.
Kaut arī sezona ir oficiāli beigusies, Viesatu pašdarbības kolektīva dalībnieki turpina gatavot programmu Līgo koncertam,
kas notiks 22.jūnijā plkst.20.00 Viesatu bir-

zītē. Pēc koncerta, turpat birzītē, balle kopā
ar muzikantu Madaru. Ieeja abos pasākumos ir bez maksas.
Paldies visiem dziedātājiem, dejotājiem,
teātra spēlētājiem un viņu vadītājiem par
atsaucību, izturību un darboties gribu visu
sezonu un pat ārpus tās!
Lai saulaina visiem vasara!
Informāciju sagatavoja:
Viesatu kultūras nama vadītājas v.i
Inga Kalviņa
Foto: Baiba Rasa

Jaunumi Jaunpils bibliotēkā
“Grāmatu starts”
Noslēgusies lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu
starts” 1.kārta. Projekta “Grāmatu starts” ideju radījis LNB Bērnu
literatūras centrs un to atbalsta LNB Atbalsta biedrība. Projekts paredzēts mudināt pašus mazākos iepazīties ar aizraujošo grāmatu
pasauli un iedibināt lasīšanu kā tradīciju ģimenē.
Projekta ietvaros Jaunpils bibliotēkā ir notikušas 5 nodarbības,
kurās bērni ir iepazinušies ar bibliotēku, ar grāmatu krājumu, bērnu stūrīti, bērnu grāmatām, rotaļlietām un spēlēm un citām iespējām, ko piedāvā bibliotēka.
Pēdējā nodarbība mazajiem “Pūčulēna skolas” audzēkņiem bija
īpaša – uz noslēguma pasākumu pie viņiem ciemos bija ieradies
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Pūčulēns.
Uz pasākumu bērnus sagaidīja brīvprātīgās meitenes Elīna un
Madara aicinot bērnus padarboties un radīt pašiem savu Pūcīti no
kartona rullīša.
LNB Pūčulēns ļoti vēlējās uzzināt un redzēt visu, ko bērni iemācījušies “Pūčulēna skolā”. Tad bērni cits caur citu stāstīja par lielāko

un mazāko grāmatu, par to, ko darījuši bibliotēkā un nodarbībās,
arī par mājas darbu, kurā bērniem kopā ar vecākiem bija no bibliotēkas jāpaņem grāmatiņa kopā jāizlasa un kopā jāizveido kolāža vai
jāuzzīmē zīmējums. Visi darbiņi bija apskatāmi turpat – izstādē.
Pūčulēns bija ļoti apmierināts ar bērnu un vecāku kopā paveikto.
Protams, parādījām mūsu viesim, ka mēs esam apguvuši arī skaļo
lasīšanu, kur visiem aktīvi jādarbojas līdzi – atdarinot dzīvniekus,
dabas skaņas utt.
Pūčulēns bija ļoti priecīgs, ka bērni tik īsā laikā daudz ieguvuši
un iemācījušies. Tādēļ katrs mazais “Pūčulēna skolas” audzēknis
saņēma īpašo Pūčulēna mugursomiņu, kurā iekšā bija Māras Cielēnas dzejoļu grāmatiņa, informatīvs buklets par lasītveicināšanu
vecākiem un mīļmantiņa Pūčulēna izskatā, lai bērni tik drīz neaizmirstu lielo Pūčulēnu. Īpaši no bibliotēkas katrs bērns saņēma foto
albumiņu par kopā brīnišķīgi pavadīto laiku.
Paldies visiem vecākiem, kuri atbalstīja bibliotēku projekta realizēšanā.
Foto ieskats visās nodarbībās sociālās saziņas vietnē Draugiem.lv
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http://www.draugiem.lv/jaunpilsbiblioteka/

(Foto Madara Siliņa)

“Muzeju nakts”
21.maijā, Muzeju nakts ietvaros, piedalījās arī Jaunpils bibliotēka. Šā gada pasākuma vienojošā tēma bija “Durvis”, kura iedvesmoja arī bibliotēkas darbinieces atvērt savu telpu durvis un doties
pie dabas, lai uz vienu vakaru pārvērstu pils saliņu par Brīvdabas
lasītavu ar radošajām pieturvietām. Jebkuram interesentam, mūzikas un putnu skaņu pavadītam, bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, kuras vadīja tekstilmāksliniece Ieva Zāgmane ar
brīvprātīgajiem palīgiem Ingu, Elīnu un Madaru, kā arī piesēst uz
mīkstiem spilveniem Lasāmpieturā, kur klātesošos ar saviem un
citu dzejnieku dzejas pantiem izklaidēja dzejnieks Jānis Kalnbergs.
Saulei rietot, uz saliņas muzikālu baudījumu sniedza Jaunpils ģitārspēles pulciņš, Anita Intaite un Roberts Jakubovskis. Vakaram
lēnām pārņemot saliņu, sarunas pie ugunskura vēl ilgi turpinājās.
Vēlamies teikt paldies brīvprātīgajām meitenēm Ingai, Elīnai un
Madarai. Īpašu lielu paldies dzejniekam Jānim Kalnbergam par atsaucību un atbalstu pasākuma kuplināšanā un tekstilmāksliniecei
Ievai Zāgmanei par atsaucību, idejām un palīdzību saliņas mākslinieciskajā noformēšanā un, protams, par piedalīšanos pasākumā.
Paldies.

(Foto Inga Krūtaine)

Jaunāko grāmatu apskats
26.maijā aizritēja nu jau otrais Jaunāko grāmatu apskats. Tuvojoties vasarai klātesošie tika iepazīstināti ar bibliotēkas jaunieguvumiem ārzemju un latviešu daiļliteratūrā un uzziņu literatūrā.
Latviešu oriģinālliteratūrā lasītāji varēs iepazīties ar Gundegas
Repšes, Ingas Gailes, Arnolda Auziņa, Ingas Puriņas un Dzintras
Žuravskas jaunākajiem darbiem.
Savukārt, ārzemju tulkotajā daiļliteratūrā pārstāvēti dažādi žanri.
Savu iecienīto lasāmvielu atradīs gan kriminālromānu, fantastikas
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romānu, t.s. sieviešu un erotisko romānu cienītāji.
Uzziņu literatūrā saviem lasītājiem piedāvājam iepazīties:
- ar dažādu mākslas veidu izmantošanas iespējām, lai dažādotu
savas profesionālās darbības paņēmienus un ikdienas darbu;
- kā bērnos izkopt radošumu, attīstīt domāšanu un iztēli;
- kā sameklēt vadlīnijas labam dialogam un izprast sava sarunbiedra ārējās izpausmes;
- kā pārvarēt stresu un psiholoģiskās grūtības;
- kā saprast savu bērnu vecumā no 6 līdz 11 gadiem;
- kā ar pārbaudītiem padomiem un paņēmieniem rūpēties par
muguras veselību.
Visi grāmatu jaunumi ietver dažādu stāstu un notikumu atklāsmi. Tie ierauj mirkļu un emociju varā visus, kas alkst pabūt kopā
ar grāmatu.
Nākamais jaunāko grāmatu apskats rudenī. Laipni gaidīti 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”
Jaunpils bibliotēka šovasar bērniem un skolēniem piedāvā iespēju piedalīties “Brīvdienu klubiņā” - lasītveicināšanas programmā
bērniem un jauniešiem vasaras brīvdienās: aizraujoši ceļojumi grāmatu pasaulē, ekskursijas, radošās darbnīcas, dažādas tematiskas,
informatīvas un mākslas stundas. Nodarbības notiks katru otro
nedēļu.
Bērniem līdz 7 gadu vecumam piedalīšanās tikai kopā ar vecāku
vai lielo brāli/māsu. Visiem interesentiem obligāta savlaicīga pieteikšanās Jaunpils bibliotēkā līdz 3.jūnijam klātienē vai zvanot pa
telefonu 63182195, vai rakstot e-pastu jaunpilsbiblioteka@inbox.lv.
Brīvdienu klubiņa atklāšana jau 7. jūnijā. Pirmajā nodarbībā tiekamies plkst. 11:00 Jaunpils bibliotēkā. Dienas programmā došanās pārgājienā uz Kartavkalniem, sīkāka informācija par nodarbību pieteikšanās brīdī.
“Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija 2016”
Jūnijā sāksies Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija 2016. Laipni aicināti
visi lielāki un mazāki lasītgribētāji lasīt un vērtēt kolekcijas grāmatas.
Inga Papendika
Jaunpils pagasta bibliotēkas vadītāja
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Viesatu pagasta bibliotēka aicina novada iedzīvotājus
piedalīties fotoizstādes „Apģērbs” veidošanā
Viesatu bibliotēka ciklā „Fotogrāfija
stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību” organizē jau 6 .fotoizstādi. Iepriekšējos gados
šajā ciklā ir tapušas izstādes : „Aktualitātes
Viesatu pagastā”, „Kāds interesants, pārsteidzošs un laimīgs mirklis”, „Toreiz un tagad”,
„Svētki” un „Cilvēki un tehnika”. Šī gada
tēma „Apģērbs’.

Princešu istabas improvizētā kariete

Foto no Viesatu bibliotēkas novadpētniecības
materiāliem: 1928.gads, attēlā Erna Kaladžinska

Fotoizstādes mērķis ir rosināt ģimenes
pārskatīt savus albūmus,bērniem iztaujāt
savus vecākus un vecvecākus par agrākiem
laikiem un par to, kā cilvēki ģērbušies senāk. Fotogrāfijās var būt cilvēki svētku
tērpos,ikdienas tērpos, tautastēŗpos, kā arī
darba apģērbos un c. Vēlams atrast senākas

fotogrāfijas, bet var iesūtīt arī mūsdienu
foto.
Piedaloties šajā izstādē mēs ikviens varam dot savu pienesumu vietējā kultūras
mantojuma saglabāšanā. Fotogrāfijas var
ienest Viesatu bibliotēkā kur tās tiks ieskenētas un atdotas atpakaļ, vai arī varat ieskenēt paši un atsūtīt e-pastā sandra60@inbox.
lv., vai, ja ir kādi jautājumi var zvanīt pa telefonu 28352654 .Uz bibliotēku var nest arī
albūmu neplēšot laukā bildi, jo šādu fotogrāfiju arī var ieskenēt.
Fotogrāfijas var iesūtīt līdz 1.novembrim un 18.novembrī Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienā notiks izstādes
atvēršana Viesatu kultūras namā.
Viesatu bibliotēka piedalījās festivālā
„Sirdī prieks”, kurš notika Viesatu kultūras

namā un organizēja radošās nodarbības kā
arī iekārtoja īpašu Princešu istabu. Radošajās nodarbībās bija iespēja izveidot kartiņu,
izgatavot skaistu groziņu no gofrētā papīra
un celt pilis no klučiem. Savukārt Princešu
istabā varēja nofotografēties improvizētā
karietē un lasīt grāmatas tikai par princesēm, prinčiem, karalienēm un pilīm. Un
tādas grāmatas netrūkst, gan par Ērkšķrozīti, Cūkganu, Runci zābakos, Varžu princi,
Nāriņu, Pelnrušķīti, Sniegbaltīti, Apburto
princesi, Ķēniņmeitu, Princesi uz zirņa un
c. Darbīgā un radošā gaisotnē ikviens varēja atrast sev nodarbi un jautri pavadīt laiku
arī dejojot. Paldies Ilzei Rasai un Ilzei Dakšai par palīdzību radošos nodarbību organizēšanā.

Pasākuma plāns 13. jūnijam – 17.jūlijam

P/a Jaunpils iestādēs/ Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā/
Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā
PASĀKUMI
Datums
Laiks

Nosaukums Iestāde

19.06.
17:00

Ielīgošanas
pasākums

Vieta

Jaunpils Jaunpils
kultūras pils launams
kums pie
parādes
durvīm

Dalībnieki Ieeja

Nīcas
teātris

Bezmaksas

22.06.
20:00
22:00

Līgo svētki
un balle

Viesatu Viesatu
kultūras birzīte
nams

Viesatu
Bezpašd. kol., makmuzisas
kants
Madars

23.06.
22:00

Līgo balle

Jaunpils Jaunpils
kultūras estrāde
nams

Ansamblis
“MIA
Musica”

www.jaunpils.lv

Bezmaksas

Maijs 2016
01.07.
20:00
22:00

Jaunpils
muzikantu
saiets:
koncerts
un zaļumballe

Jaunpils Jaunpils
kultūras estrāde
nams

01.07.- Starptautis- Jaunpils
03.07. ka nomet- Amatu
ne “Vasaras māja
pļavas
un dabas
krāsas”

Jaunpils
Amatu
māja,
Jaunpils
pils un
apkārtne

Coo, 2A,
Pļumpapā, Juris
Pavlovs,
Jaunpils
elements

Maksas

14.-30.06.
2 nedēļas

1941. gada 14. jūnija
represijām veltīta
atceres izstāde
“Es Tevi, sāpe, pieminu”

Jaunpils Jaunmuzejs pils
muzeja
Ekspozīciju
zāle

Muzeja
ieejas
biļete*

Interesenti no
Latvijas
un ārvalstīm

Dalības
maksa, iepriekšēja
pieteikšanās

01.07.01.08.
1 mēnesi

Dzijas krāsošanas
noslēpumu
izstāde “Daba krāso”

Jaunpils Jaunmuzejs pils
muzejs
Izstāžu
zāle

Muzeja
ieejas
biļete*

IZSTĀDES
Datums
Laiks

Iestāde

Vieta

29.04.Ceļosim pa Latviju
30.06.
2 mēnešus

Viesatu
bibliotēka

Viesatu Bezbiblio- maktēka
sas

10.05.30.06.
Vairāk kā
mēnesi

Ingas Pērkons izstāde
”Bagātība”

Jaunpils Jaunmuzejs pils
muzeja
Izstāžu
zāle

Muzeja
ieejas
biļete*

07.06.07.07.
1 mēnesi

Rakstniecei Dagnijai
Zigmontei - 85

Jaunpils Jaunbiblio- pils
tēka
bibliotēka

Bezmaksas

10.-17.06.
1 nedēļu

Īrisu ziedu izstāde

Jaunpils Jaunmuzejs pils
muzeja
Izstāžu
zāle

Muzeja
ieejas
biļete*

13.-23.06.
Vairāk kā
nedēļu
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Nosaukums

Izstāde “Līgo svētki”

Viesatu
bibliotēka

Ieeja

Viesatu Bezbiblio- maktēka
sas

NODARBĪBAS
Datums
Laiks

Nosaukums

Iestāde

Vieta

Vadītāji

Ieeja

21.06.,
Brīvdienu
08.07.
klubiņš
Tiks precizēts

Jaunpils
bibliotēka

Jaunpils Bibliobiblio- tekāres
tēka

Bezmaksas

22.06.,
07.07.
15:00 18:00

Jaunpils
Amatu
māja

Jaunpils Velga
Amatu Melne
māja

Dalības
maksa

Keramikas
pulciņš

28.06.
17:00
-19:00

Radošā
Viesatu Viesatu Biblio- Beznodarbība bibliobiblio- tekāre
maktēka
tēka
sas
bērniem
kopā ar
vecākiem
Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir
bezmaksas.

Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas.
Sekojiet līdzi informācijai!
Iestāžu kontaktinformācija:
Jaunpils Amatu māja
Jaunpils bibliotēka
Jaunpils kultūras nams
Jaunpils muzejs
Jaunpils pils
Viesatu bibliotēka
Viesatu kultūras nams

28301408
63182195
29296334
63162128, 20223423
26101458
28352654
28717075

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…
20. maijā Cēsu koncertzālē Borisa un
Ināras Teterevu fonds rīkoja Labdarības un
brīvprātīgā darba godināšanas pasākumu
“Ne adatai kur nokrist!” tām biedrībām,
kuras apguvušas šī fonda finansētos projektus. Jaunpili pārstāvēja “Rats”, “7- balles”
un mūsu biedrības projektu īstenotāju pārstāvji. Pasākums bija gaišs un aizkustinošs
pārdzīvojums – tā mums atrakstīja Ināra
Tetereva, pateicoties par mūsu sarūpēto
sveicienu un īpašo dāvanu, novēlot mums
kopīgi turpināt veidot pasauli ap mums la-

bāku!
- 11. jūnijā plkst. 17:00 Bikstu kultūras
namā Bikstu pensionāru biedrības 15 gadu
jubilejas pasākums. Pieteikties līdz 8. jūnijam. Braucam ar saviem transportiem.
- 20. jūlijā braucam ekskursijā uz Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī un Brīvdabas muzeju. Pieteikties pensionāru telpās
trešdienās no 10:00- 12:00, vai pie koordinātoriem, iemaksājot 5 EUR.
- 27.-28. augustā ekskursija uz Vidzemi:
Limbaži, Aloja, Mazsalaca, (nakts Mazsala-

www.jaunpils.lv

cas vidusskolā), Rūjiena, Ķoņu dzirnavas,
Burtnieki, Valmiera (brauciens ar “Gaujas
tramvaju”-plostu, kura laikā kolorīts stāstījums par Valmieru), piesakoties iemaksāt
10 EUR. Ekskursiju apraksts – pensionāru
telpās.
- Trešdienās dežūru laikā, pensionāru
telpās, turpinām pieņemt makulatūru, sasietu saiņos.
- Atgādinājums samaksāt biedru naudu
5 EUR gadā.
Informāciju sagatavoja Austra Sipeniece
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Dāmu kluba ‘Vīgriezes” aktualitātes

Sveicināti jūnija mēneša avīzītē! Kādu
laiciņu esam klusējušas, bet tagad pastāstīsim par savām aktivitātēm no marta mēneša.
5.martā viesojāmies Talsu novada Balgalē uz senioru deju kopas “Sarma” 15 gadu
pasākumu.Sniedzām priekšnesumus. Jauni
draugi un iespaidi.
11.martā Jaunpils muzejā notika pasākums “Diena pavasarim, sievietei un mīlestībai.” Tikāmies ar fotogrāfu Vladislavu
Kundziņu, kura darbu izstāde bija redzama
muzeja izstāžu zālē. Skaistu un sirsnīgu vijoles koncertu sniedza vijolnieks no Kuldīgas Edgars Ziņģe.
28.martā Dāmu klubs “Vīgriezes” ar
savu klātbūtni kuplināja Lieldienu pasākumu Jaunpils pils pagalmā. Devām iespēju
marmorizēt sveču oliņas un rozītes. Maiga
cienāja ar gardām kūciņām, bet Skaidrīte ar

pīrādziņiem.
9.aprīlī piedalījāmies Viesatu kultūras
nama pasākumā “Prieks kopā būt”.Skaists
dažādu pašdarbības kolektīvu koncerts!
23.aprīlī piedalījāmis Lielās talkas darbos Jaunpils parka sakopšanā.
29.aprīlī iepriecinājām bērnus ar svecīšu marmorizēšanu “Jaunpils kustību festvāls” pasākumā.
4.maijā piedalījāmies “Baltā galdauta“
svētkos. Kopīgajam galdam Dāmu klubs
“Vīgriezes” bija sagādājis dažādus cienastus
un un cienāja ar vīgriežu tēju.
7.maijā Dāmu klubs “Vigriezes” kopā
ar Kaķenieku - Annenieku dāmām sadarbībā ar “Rīgas tūristi” firmu devās ekskursijā uz Lietuvu. Apmeklējām Lietuvas tulpju
galvaspilsētu Burbišķus, bijām brīnišķīgā
mazpilsētā - Rokiški, degustējām sierus pasākumā “Siera ceļš”. Mājupceļā apstājāmies

pie Krusta kalna.
8.maijā līnijdejotājas dejoja Jaunpils
“Pavasara tirgus “pasākumā. Dāmu klubam “Vīgriezes” sadarbojoties ar Jaunpils
baznīcu, notika sirsnīgs Māmiņdienai veltīts koncerts ar vijolnieku Edgaru Ziņģi no
Kuldīgas.
28.maijā līnijdeju grupai “Vīgriezes” sezonas noslēguma koncerts.
23.jūlijā Dāmu klubs “Vīgriezes” ir saņēmis uzaicinājumu uz “Otrais Piejūras
senioru festivāls” pasākumu “Pie jūras dzīve mana” Kolkā. Pagājušajā gadā bijām uz
pirmo festivālu “Carnikavā”. Ja kādam ir vēlēšanas pievienoties braucienam uz Kolku,
tad zvaniet Intai Krūmiņai - 26535011 vai
Indrai Ansonei - 28626413.
Lai visiem jauka vasara!
Dāmu klubs, līnijdeju grupa un biedrība
“Vīgriezes”

Ģimeņu diena Viesatās
Šogad uz kopīgām aktivitātēm viegli sportiskā garā – ģimenes tika aicinātas atzīmēt Starptautisko ģimeņu dienu Viesatu
birzītē.
Ģimeņu sacensības iesākās ar veiklības un ātruma pārbaudījumu kopā ar Jaunpils Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību.
Drosmīgākās ģimenes startēja stafetē šļūtenes izmešana un sarullēšana, kā arī mēģināja ar ūdens strūklu nogāzt figūras, jāteic, ka veicās labi!
Jaunpils Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedru dalība ģimeņu
dienā ir kļuvusi jau par tradīciju un šogad mūsu ugunsdzēsējiem ir īpašs gads, jo biedrībai tiek atzīmēta piecu gadu jubileja.
Lepojamies ar sasniegto-aktīvo darbību steidzot palīgā ugunsnelaimē, atsaucību iedzīvotāju informēšanā ugunsdrošības
jautājumos un uzvaras kausiem sacensībās! Sumināšanas brīdī
katram brašajam ugunsdzēsējam nosūtījām grāmatu “Gatavs
uz visu”. Paldies Jurim Vasjatkinam un Valdim Bierandam par
sadarbību pasākuma organizēšanā.
Svētku diena turpinājās ar dažādām atraktīvām un jautrām
sacensībām Andra Fridrihsona vadībā. Pasākuma kulminācija
bija ģimeņu skriešanas maratons, kurā piedalījās visi dalībnieki,
arī tie, kas ratiņos čučēja.
Ģimeņu dienas sacensību dalībnieku sniegumu bija diezgan
grūti novērtēt, kur nu vēl vietas sadalīt, tāpēc katra ģimene tika
vērtēta individuāli, piešķirot tai īpašu nomināciju. Saskaitot visus punktus un ģimenes locekļu skaita pilnību-vadībā izvirzījās komanda “Šlipsainie” jeb Ruļļu-Holšteinu ģimene. Paldies
visām atraktīvajām un atsaucīgajām ģimenēm: Kalviņu, Rasu,
Pašuļu, Sergejevu, Bezdelīgu, Kozlovsku, Šteinu-Rašmaņu, Stūrīšu komandai, kolēģu komandai - Šteinu un Zilbertu ģimenei.
Īpaši pieprasīts pasākums bija tetovējumu darbnīca, par
kuru esam pateicīgi Jutai Vasjatkinai, kura neskatoties uz meitiņas Loretas pirmo vārda dienu, cītīgi rotāja bērnu rociņas ar
skaistiem tetovējumiem.
Pasākuma noslēgumā ģimenes kopīgi iestiprinājās ar gardo
zupu un pīrāgiem un pārrunāja dienas laikā gūtos iespaidus.
Paldies par drošības nodrošinājumu Jaunpils pašvaldības

Juris Vasjatkins instruē stafetes dalībniekus

Kozlovsku ģimene kustībā

Mirklis pirms starta

www.jaunpils.lv

Maijs 2016

KULTŪRA

policijai ar brīvprātīgajiem palīgiem - Arvīnam Dārziņam un Vilnim Rasam.
Paldies ģimeņu atbalstītājiem: Jaunpils novada Domei, A/S
“Jaunpils pienotava”, biedrībām “Levestes Spicie”, “7 balles”, “Jaunpils BUB” un īpašs paldies SIA “Jaunpils pils” par lielo kopīgo dāvanu visām ģimenēm –teatralizēto ekskursiju Jaunpils pilī. (12.
jūnijā plkst.12:00)
Lai skaista un piedzīvojumiem bagāta vasara!
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma
nodaļas vadītāja Foto: Baiba Rasa

Jaunpils vēstis 17.

Arno Rasa iegūst tetovējumu meistarīgās Jutas Vasjatkinas vadībā

Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere
saņem Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu
Trešdien, 1.jūnijā, tika pasniegti Tieslietu ministrijas I un II pakāpes Atzinības
raksti un Goda diplomi, godinot Latvijas
dzimtsarakstu nodaļu sistēmas darbiniekus
par ieguldījumu dzimtsarakstu attīstībā,
ilggadēju un priekšzīmīgu darbu.
1921. gada 18. februārī Latvijas Satversmes Sapulces III sesijā pieņēma likumu
“Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju”. Likums
noteica, ka civilstāvokļa aktu reģistrāciju
Latvijas valstī pārzinās dzimtsarakstu nodaļas.
Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere par ilggadēju godprātīgi
veikto darbu trīsdesmit gadu garumā, saņēma Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un sudraba spalvu. Kopumā
salaulāti ne vairāk un mazāk kā pieci simti
pāru. Svinīgajā brīdī kopā ar L. Ginteri bija
Dzidra Krastiņa, Baiba Rasa un Aivis Krūmiņš.
Dzimtsarakstu nodaļu sistēmas 95. gadadienas pasākuma ietvaros tika godinātas dzimtsarakstu nodaļu pārstāves, Triju
Zvaigžņu Ordeņa un Atzinības krusta kavalieres, kas ieguvušas augstākos valsts apbalvojumus un savas aktīvās darba gaitas
jau ir beigušas, kā arī tie darbinieki, kas vēl
aizvien turpina darīt šo darbu.
Apsveikuma runās no augstākajām

Sociālā aprūpe mājās var būt nepieciešama dažādās dzīves situācijās - gan cilvēkiem, kuriem nav tuvinieku, vai arī viņi ir
aizņemti darbā, gan arī tiem, kuri īslaicīgi
nespēj sevi aprūpēt fizisku ierobežojumu
dēļ.
Tāpēc,
- ja nespējat tikt galā ar mājas darbiem;
- ja Jums ir grūti parūpēties pašam par
sevi;
- ja nejūtaties droši ceļā bez pavadoņa;
- ja Jums nepieciešama palīdzība kādu
sociālu jautājumu risināšanā;

valsts amatpersonām izskanēja daudz pateicību un tika uzsvērts, ka dzimtsarakstu
nodaļu darbinieku darbam ir svarīga loma
ikviena cilvēka dzīvē. Ar saviem lēmumiem
dzimtsarakstu nodaļu darbinieki ietekmē
mūsu tiesību un pienākumu realizāciju, tāpēc pieredzējušākie darbinieki ir pelnījuši
atzinību par savu ieguldījumu dzimtsarakstu sistēmas attīstībā, tradīciju izkopšanā,
laulības un ģimenes institūta stiprināšanā.
Jubilejas pasākumu vadīja Valdis Melderis. Pasākuma laikā bija iespēja aplūkot
kāzu kleitu izstādi, savukārt pēc pasākuma

varēja apskatīt Ziemeļblāzmas pili un apkārtni no skatu torņa.
Un gribas no jauna brīnīties
Par dzīves mūžīgo brīnumu.
/Ārija Elksne/
Sveicam Jaunpils novada Domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri ar augsto apbalvojumu un vēlam stipru veselību, suminot
jubilejā!
Baiba Rasa
Jaunpils novada Domes
Sabiedrisko attiecību un tūrisma
nodaļas vadītāja

Sociālā aprūpe mājās
- ja Jums nepieciešams transporta pakalpojums veselības problēmu risināšanai,
- pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti ir iespēja saņemt „Anitas Kuzmickas aprūpes mājās” pakalpojumu. Aprūpes mājās pakalpojus reģistrēts
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā
04.09.2013., Nr. 999.
Lai cilvēks saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošu aprūpi mājās,
tiek piedāvāti sociālās aprūpes un sociālā
darba pakalpojumi:
- pārrunas par nepieciešamo aprūpi un
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par sabiedrībā notiekošiem procesiem;
- ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana;
- medikamentu, saimniecības preču
pirkšana un piegāde mājās, kā arī palīdzība
to lietošanā;
- dzīvojamo telpu uzkopšana 1 reizi nedēļā, logu mazgāšana 2 reizes gadā;
- ūdens iznešana, ienešana;
- veļas nodošana veļas mazgātavā un
saņemšana;
- personiskā aprūpe (mazgāšanās-vanna, duša, pirts);
turpinājums 18.lpp.

18. Jaunpils vēstis
turpinājums no 17.lpp.

- nagu griešana, skūšanās;
- trauku mazgāšana;
- komunālo u.c. maksājumu kārtošana
pēc vajadzības;
- pavadoņa pakalpojumi pēc vajadzības,
ne biežāk kā divas reizes mēnesī;
- palīdzība dokumentu kārtošanā, apmeklējumi slimnīcā.,
- kā arī citi sociālās aprūpes pakalpojumi, vienojoties par tiem aprūpes līgumā.
- Aprūpe tiek sniegta līdz 2 stundām
1-2 reizes nedēļā.

INFORMĀCIJA
Aprūpes mājās pakalpojumu Jums
sniedz sociālā darbiniece Anita Kuzmicka
un aprūpētājs ar attiecīgām zināšanām un
pieredzi sociālās aprūpes darbā.
Ar ko sākam? Sniedzot personai aprūpes mājās pakalpojumu tiek noslēgts līgums ar klientu vai ar klienta apgādnieku
par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu.
Līgumā noteikts aprūpes apjoms (sastādīts
aprūpes plāns), veids, samaksas kārtība un
pakalpojuma sniegšanas kārtība.
Samaksa:
- sociālās aprūpes mājās pakalpojuma
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maksa- 2.50 euro/st.;
- aprūpes pakalpojuma saņēmējiem veselības problēmu risināšanai tiek piedāvāts
transporta pakalpojums, maksa- 0.40 euro/
km.
Apmeklētājus gaidīšu trešdienās no
plkst. 14.00- 17.00, „Liepziedos”, Bikstu
pagastā, Dobeles novadā (Dobeles novada
Bikstu pagasta pārvaldes ēkas 1. stāvā), sīkāka informācija pa tālr. 26131762 , e-pasts:
anita.kuzmicka@inbox.lv
Sniegsim viens otram roku
un būs vieglāk! Anita

Par ko tika runāts iedzīvotāju sapulcēs...
Maija mēnesi Jaunpils novadā varētu
dēvēt par iedzīvotāju sapulču mēnesi. Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja L. Gintere, pašvaldības darbinieki: izpilddirektors
P. Baranovskis, VPVKAC speciāliste Dina
Ločmele, nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Zinta Mielava, Sociālā dienesta vadītāja
I. Lapiņa, pašvaldības policists M. Knops,
Labiekārtošanas dienesta vadītājs G. Leiburgs, Jaunpils kultūras nama vadītāja Silva Nordena un Inga Krūtaine, Sabiedrisko
attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Baiba
Rasa novada ciemos tikās ar iedzīvotājiem,
lai informētu par aktualitātēm un atbildētu
uz jautājumiem.
Jurģu pusē
Ja neilgu laiku atpakaļ Jurģos akūts bija
gan transporta, gan veikala jautājums, šobrīd šis jautājums vairs nav dienas kārtībā,
jo ir gan sabiedriskais transports, gan veikaliņš. Cenas gan esot ne visai draudzīgas,
taču jāsaprot arī tirgotājus. Jurģu iedzīvotājiem šobrīd sāpīgs ir apkārtnes sakopšanas jautājums, jo daži daudzdzīvokļu nama
iedzīvotāji neveic sakopšanas darbus, nevāc
pērnās lapas, nepļauj zāli utt. Tika minēts
arī tas, ka iedzīvotāji nevēlas vairs savā sētā
redzēt vecos “auto skeletus”, kuri tur gadu
gadiem stāv un ir skatu degradējoši. Šī jautājuma atrisināšanā iesaistīsies pašvaldības
policijas darbinieki.
Jurģu iedzīvotāji minēja, ka pozitīvi
vērtē koka mēbeļu ražotāja Sia “Amberland
Wood” saimniekošanu “Vecajā ēdnīcā”, jo
tiek gan vietējie nodarbināti, gan apkārtne
sakopta. Pozitīvi tiek vērtēta arī izbraukuma bibliotēkas darbība.
Levestes iedzīvotāji ir neapmierināti
ar problēmām gan par māju apsaimniekošanu, jo, ja mājā ir tukši dzīvokļi, pašiem
jāmaksā vairāk, īpašniekus nav iespējams
atrast… gan par apkārtnes labiekārtošanas
jautājumiem. Sāpīgs jautājums bija Tērču

iedzīvotājiem, jo kā min iedzīvotāji “Tērces” ir burtiski “ūdenī”. Z. Mielava skaidroja, ka situācija ir zināma un tiek uzsākti
darbi pie projekta par meliorēšanas sakārtošanu.
Tika runāts arī par iespēju daudzdzīvokļu namus siltināt. Siltināšana ir ilgtermiņa ieguldījums, kas prasa lielus ieguldījumus.
Jaunpils pagasta sapulcē-vien pieci
bija atnākuši. „Centriniekus” apgrūtina
nepatīkamā smaka, kuras novēršanai tiek
meklēti aizvien jauni risinājumi. Centra
ļaudis jautāja arī par gājēju drošība uz tilta pie pils un krustojumā. P. Baranovskis
informēja, ka līdz Jāņiem tiks veikti ceļa
satiksmes drošības uzlabojumi krustojumā,
jau šobrīd ir atjaunots “zebras” krāsojums
un “Gājēju pārejas” zīmes ieguvušas citronzaļo fonu, lai iegūtu labāku uztveramību.
Kā arī tiks uzklāti horizontālie “ribstrīpu”
krāsojumi, kas kalpos par brīdinājumu samazināt ātrumu.
Izskanēja ieteikumi par nepieciešamību atkārtoti informēt iedzīvotājus par mājas aprūpes iespējām, tika runāts par zāles
pļaušanu, kā arī iedzīvotāji interesējās par
publiskās pirts pieejamību.
Viesatu pagasta sapulcē izskanēja vietējo iedzīvotāju satraukums par lauksaimniecības zemju izmantošanu bioloģiskajai
saimniecībai pie t.s. karjerām. Izskanēja
informācija par it kā uzliktu barjeru, kas
aizliedz kustību, taču šī informācija nav patiesa. Visi, kas satraucas par kustības ierobežojumu šajā teritorijā, var nomierināties,
jo kustība ir bijusi un būs atļauta. Arī apgalvojumu par nelegālu dažu koku izciršanu ir nepatiesi, jo četru veco ošu nociršana
ir notikusi ar pašvaldības un Latvenergo
speciālistu akceptu. Daļa no kokiem aizvesta malkai uz Viesatu pagasta pārvaldi un
viens osis lepni rotā Viesatu centra daudz-
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dzīvokļu pagalma bērnu smilšu kastes apmales. Šobrīd speciālisti un iedzīvotāji, kuri
ir neapmierināti ar situāciju darbojas darba
grupā, lai kopīgi rastu risinājumu-kā turpmāk, ievērojot visu iedzīvotāju intereses,
pašvaldība rīkosies ar platībām, kuras vēlēsies iznomāt lauksaimnieki.
Arī jautājumi par māju apsaimniekošanu, īpaši par “Draudzībām”, ir risinājumu
meklējumos. Jau ilgu laiku tiek runāts par
labajiem piemēriem Jaunpilī, kur namu
iedzīvotāji veido biedrības un paši apsaimnieko savus namus. Ja ir dibināta biedrība,
var piedalīties domes projektu konkursā,
kā arī citos projektu konkursos un piesaistīt
finanšu līdzekļus, ar kuriem palēnām, gadu
pēc gada veikt remontdarbus un labiekārtot
pagalmus.
Un, protams, ka arī viesatnieki vēlētos
kādus uzlabojumus infrastruktūrā un apkārtējās vides labiekārtošanā. Iepriekšējos
gados izskanēja ieteikumi, ka ir nepieciešams izgaismot tumšo ceļu pa kuru uz kultūras namu un mājup dodas gan lielie, gan
mazie bērni. Šobrīd apgaismojuma izveide
ir projektēšanas stadijā.
P. Baranovskis informēja par ceļu remontiem un plānotajiem darbiem.
Izskanēja ieteikums avīzes veidotājiem
jubilāru sarakstā pieminēt apaļo jubilāru
gadu skaitu, taču respektējot dāmu vēlmi
neizpaust skaisto gadu skaitu, turpināsim
apsveikt neminot gadu skaitu.
Viesatnieki ir aktīvi savas dzīves plānotāji, turpinot ciemu plānu izstrādes realizāciju, iedzīvotāji ir aicināti aizpildīt anketu.
Anketa ir pieejama Viesatu pagasta pārvaldē un bibliotēkā.
Saules iedzīvotāji izteica pārmetumus
par garo zāli centriņā, arī šis jautājums tiks
atrisināts. Iedzīvotāji izteica aizrādījumus
SIA “Eko Baltija vide” par atkritumu konteineru nemazgāšanu. Iedzīvotāji ir neapmierināti ar sabiedriskā transporta augsto
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biļešu cenu, kas no Saules līdz Jaunpilij sastādot 0,80 eiro centus. Saulē iedzīvotājiem
bija vairāki jautājumi par Jaunpils vidusskolu un tās darba organizāciju. Un kā ieteikums, kuru labprāt ņemsim vērā, bija, ka
saules ciema iedzīvotāji sapulces turpmāk
vēlētos pēc darba laika.
Z. Mielava aicināja iedzīvotājus sakārtot
savas īpašumtiesības un dzīvokļus ielikt zemesgrāmatā, šobrīd vien pusei no dzīvokļiem esot zemesgrāmata.
Struteles pusē bija ieradušies vien četri
ļaudis. Kāds kungs bija satraucies par parādu KS “Jaunpils” , taču jautājums tika atrisināts. Struteles pusē sūdzību iedzīvotajiem
nebija, vien kopā uzklausījām pašvaldības
darbinieku informāciju par aktualitātēm.
Tādi nu, lūk, bija jautājumi, par kuriem
tika runāts sapulcēs. Varbūt tieši tavs viedoklis/ierosinājums kādai no problēmām,
būtu kalpojis par veiksmīgu atrisinājumu!
Paldies visiem, kas piedalījās!
Jaunpils pašvaldības darbinieki aicina
iedzīvotājus par sev interesējošiem jautājumiem zvanīt, rakstīt vai kā citādi darīt zināmu, ja ir nepieciešama palīdzība, ieteikums
kāda jautājuma atrisināšanā.

Jaunpils vēstis 19.

Iedzīvotāju sapulce Saulē

Mēs strādājam saviem iedzīvotājiem.
Lai jums palīdzētu un kopīgi meklētu risinājumus mums visiem ir jāsadarbojas, uzsvēra priekšsēdētāja L. Gintere. .
Būsim labi kaimiņi, atsaucīgi līdzcilvēki un nepaliksim vienaldzīgi pret netaisnību mums apkārt. Palīdzēsim tiem,
kam tas vajadzīgs, arī tad, ja to neprasa.
Sakopsim savas mājas, pagalmus, ceļma-

las. Dzīvosim, saimniekosim un darbosimies tā, lai palīdzētu cits citam, nevis pelsim, aprunāsim tos, kas dara. Cienīsim
savas mājas-mūsu Jaunpils novadu.
Iedzīvotāju viedokļus apkopoja:
Baiba Rasa,
Sabiedrisko Attiecibu un tūrisma
nodaļas vadītāja
Foto: Baiba Rasa

Par meža cūku medīšanu Āfrikas cūku mēra
izplatības periodā
Lai īstenotu Āfrikas cūku mēra (ĀCM)
un Klasiskā cūku mēra izplatības draudu
ierobežošanas pasākumus Latvijā, veikti grozījumi tiesību aktos par meža cūku
medīšanu. Izmaiņas paredz nodrošināt intensīvu mežacūku medību procesu, kā arī
vienmērīgu medību slodzi visās platībās,
kurās mežacūkas objektīvi var atrasties.
Noteikti pienākumi:
Valsts meža dienestam – lemt par atbildīgā medību tiesību lietotāja (mednieku
kluba) noteikšanu platībās, kurās līdz šim
mežacūkas medīt nedrīkstēja, un par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašniekus;
Medniekiem – medīt mežacūkas atbilstoši Valsts meža dienesta noteiktajam minimālajam nomedīšanas apjomam, pirms
katrām medībām informējot attiecīgos zemes īpašniekus, vienlaikus ievērojot medību un ieroču aprites jomas prasības;
Zemes īpašniekiem, kuru intereses ir
aizskāris VMD lēmums – neliegt mežacūku
medības vai neradīt tām šķēršļus attiecīgajās teritorijās.
Informējam, ka katram lēmumam par

medību ierobežojumiem jābūt rūpīgi pārdomātam. Praksē ir pierādījies, ka teritorijās, kurās ierobežojumi ieviesti vai tiek
uzturēti no zemes īpašnieku puses, pieaug
savvaļas medījamo dzīvnieku blīvums, un
attiecīgi saasinās konflikts starp savvaļas
dzīvnieku un sabiedrības interesēm, piemēram, postījumi un slimību izplatības riski.
Pieņemot jebkuru ar medībām saistītu
lēmumu, vienlaikus jāvērtē ne tikai sabiedrības drošība, vadoties pēc medību šaujamieroču vai rīku pielietošanas riska, bet arī
iespējamie savvaļas medījamo dzīvnieku
postījumu riski, apdraudējums ekoloģiskajai stabilitātei un sabiedrības interesēm.
Katrs zemes īpašnieks tiek aicināts iecietīgi izturēties pret medniekiem un medībām, jo pret medībām pieņemtie lēmumi
un rīcība ietekmē daudz plašākas teritorijas par vienu konkrētu īpašumu. Jāuzver,
ka slimību izplatības ierobežošana un gala
rezultātā tās izskaušana ir visas sabiedrības
interesēs.
Medniekam, ja vien tas nav saskaņots ar
attiecīgās zemes īpašnieku, nav atļauts pārvietoties ar autotransportu ārpus ceļiem vai
dabiskajām brauktuvēm, kurt ugunskurus,
cirst kokus, ierīkot atpūtas vietas, barotavas, būvēt medību infrastruktūru un veikt
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ar medību procesu tieši nesaistītas darbības. Tas nozīmē, ka zemes īpašnieks var
liegt darbības, kuras tiešā veidā neierobežo
medību norisi – nepadara meža cūku medības neiespējamas.
Ja tomēr pēc medībām tiek konstatēti
kaitējumi īpašumam, piemēram, jaunaudžu bojājumi, izmesti atkritumi, izbradātas
vai izbraukātas mežam piegulošas lauksaimniecības zemes, īpašnieks var vērsties
ar iesniegumu Valsts policijā, Valsts meža
dienestā, kā arī informēt attiecīgā novada
Medību koordinācijas komisiju un pieprasīt atlīdzināt zaudējumus civiltiesiskā kārtā.
Medību biodrošība paredz, ka aizliegts
atstāt mežā medījumu blakusproduktus –
dzīvnieka iekšējos orgānus, ādu u.c., tie jāsadedzina, jāaprok vai jāievieto speciāli tam
paredzētos konteineros. Saskaņā ar pašreiz
spēkā esošo vienošanos starp Pārtikas un
veterināro dienestu un Latvijas Pašvaldību
savienību, mežacūku līķu savākšanu ĀCM
skartajās un riska zonās organizē vietējā
pašvaldība. Mežacūku līķus atļauts aprakt
mežā uz vietas, vai, ja aprakšana nav iespējama, tad līķus savāc un nogādā uz tuvāko
savākšanas punktu, kur ievieto konteineros, pēc kā tos nogādā uz blakusproduktu
pārstrādes uzņēmumu.

20. Jaunpils vēstis
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Jaunpils novada tūrisma uzņēmēju pieredzes
apmaiņas brauciens

Pozitīvie tūrisma uzņēmēji “Bramaņu” iespaidīgajās šūpolēs

Viduslaiku sētas “Niedru lija” saimnieks Kaspars Sīmanis ar asistentimeitiņu Mariju stāsta par tūrisma piedāvājumu

Vairis Štolcers iemēģina Jaunpils muzeja jaunumu fotogēnisko koka zirgu

Ciemojoties Struteles “Avotiņos”, brangas zivis noskatījām

Pavisam neilgi pēc Jaunpils Pavasara
gadatirgus andeles oficiāli atklātās tūrisma
sezonas sākšanās, norisinājās ikgadējais tūrisma uzņēmēju tikšanās pasākums. Šogad
pasākuma plāns bija pavisam savādāks, kā
citus gadus, un deva iespēju arī pašiem tūrisma uzņēmējiem, apskatīties, kāds tad ir
viņu novada tūrisma piedāvājums un tūris-

ma iespējas
18.maijā skaistā, saulainā un vasarīgā
dienā norisinājās Jaunpils novada tūrisma
uzņēmēju tikšanās, kuras ietvaros novada
tūrisma uzņēmēji devās nelielā apmaiņas
braucienā viens pie otra. Šī brauciena laikā
vietējie tūrisma uzņēmēji varēja iepazīsties
un apskatīties, ar ko viņu kolēģi nodarbojas

www.jaunpils.lv

un - kāds ir viņu tūrisma piedāvājums. Rīts
iesākās ar viesu nama “Bramaņi” apskati un
saimnieka Vaira Štolcera stāstu par pirts un
viesu nama piedāvājumu. Tālāk devāmies
uz biedrību “7 Balles”, kur Kaspars Brikulis un Anete Krūmiņa pastāstīja par to, ar
ko nodarbojas un deva saviem kolēģiem
lielisku iespēju izliet katram savu sveci un
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tie, kas vēlējās varēja arī iemēģināt roku
puzles gabaliņa izzāģēšanā. Kad sveces
bija gatavas, ceļš tālāk veda uz telšu vietu
un makšķerēšanas vietu “Avotiņi”, kuru
saimnieki Iveta un Gints Nordeni deva iespēju apskatīt plašos dīķus un ar maizi arī
pabarot zivis. Kad zivis bija pabarotas un
plašie,skaistie makšķerēšanas dīķi apskatīti,
devāmies atpakaļ uz Jaunpils centru, lai dotos pie Kaspara Sīmaņa uz Viduslaiku sētu
“Niedru Lija”, kurā iepazīties ar viduslaiku
sētas tūrisma piedāvājumu, kā ari apskatīt
bruņu un ieroču kopijas. Pēc pusdienām
Jaunpils pils krodziņā, Jaunpils pils reklāmas speciāliste Inga Krūtaine ieveda mūs
apskatīt pils pagrabu, kas atrodas zem viduslaiku krodziņa un nedaudz pastāstīja
par to, kādi tad ir pieprasītākie Jaunpils pils
tūrisma piedāvājumi un vai ir kāds jauns
tūrisma piedāvājums ( Jaunpils pils apmeklētājiem tagad ir pieejama jauna ekskursiju
progamma ģimenēm ar bērniem – “Pirmie
soļi galmā”). Atrodoties Pilī, protams, devāmies apskatīt arī Jaunpils Muzeju, kurā
mūs sagaidīja muzeja vadītāja Ligija Rutka. Ligija pastāstīja par muzejā izvietoto,
studijas “Aija” izstādi un izrādīja visus trīs
muzeja stāvus. Kad muzejs un pils bija
apskatīta,jaunas lietas uzzinātas un apskatītas, devāmies ciemos pie Austras Sipenieces uz brīvdienu mājām “Avenes”, kur jauki
sēžot saulītē izbaudījām brīvdienu mājas
skaisto dārzu un klausījāmies Austras stāstījumā un ,protams, pēc tam devāmies arī
apskatīt pašu brīvdienu māju. Pēc brīvdienu mājas “Avenes” apskatīšanas apmaiņas
brauciens jau tuvojās noslēgumam un bija
laiks doties uz mūsu pēdējo apskates vietu – lauku mājām “Rogas”, kurās saimniece
Veronika Smirnova mūs sagaidīja ar tikko
izceptiem- gardiem pīrādziņiem. Pirms
lielā dienas kopsavilkuma, kurš norisinājās
tur pat lauku mājās “Rogas”, ar saimnieci
kopā devāmies apskatīt lauku māju “Rogas”
teritoriju. Apskatījām pirtiņu, skaisto dabu,
lopiņus un nakšņošanas vietas. Kad viss
bija apskatīts, devāmies uz semināru un pasākumu telpu, kurā ar kafiju, pīrādziņiem,
mājas sieru un Austras Sipenices gardo mājas vīnu, noslēdzām šo lielisko dienu.
Ar neformālām sarunām kā arī ar nelielu tūrisma speciālistes- Lāsma Zariņas uzrunu par tālāko sadarbību un veicamajiem
darbiem tūrisma jomā kā arī Baibas Rasas
prezentāciju par Jaunpils novada vizuālo
identitāti, tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens tika veiksmīgi noslēgts.

INFORMĀCija
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JAUNPILS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS
DRAUDZES ZIŅAS
Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai!”
Mk. 16:15
Jaunpils draudzē sākas jauns iesvētes mācību kurss.
Nodarbības notiks katru svētdienu plkst. 9.00 pirms dievkalpojuma.
Iesvētību dievkalpojums jaunajiem draudzes locekļiem būs 7. augustā.

Baznīcu nakts 2016 Jaunpilī

ATKLĀJ BAZNĪCU NO JAUNA

Kas ir Baznīcu nakts? Baznīcu nakts ir kultūras notikums, kas kristīgo draudžu baznīcās notiek vasaras sākumā, jūnijā. Tas ir laiks, kad baznīcā ienākt citādi un iepazīt kultūras
un garīgās vērtības. Pasākuma dienā baznīcas ir atvērtas līdz pusnaktij un pat ilgāk. Nāc
un esi viesis - izbaudi mūziku, mākslu, arhitektūru, sarunas, dziesmas, klusumu un lūgšanu.( http://www.baznicunakts.lv/)

Informāciju sagatvoja Lāsma Zariņa
Jaunpils novada tūrisma lietu speciāliste
Foto: Baiba Rasa un Lāsma Zariņa
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Kā enģelītis balts
Mazs bērniņš piedzimis
Un laimes krekliņā
Ir mājās ienācis

Nepalaid garām tos skaistākos mirkļus, kas
dvēselei ziedēt liek.
Nepaej garām, bet iededz gaismu, lai sirdij silts
gaišums tiek…
/V. Kokle Līviņa/

Jaunpils novada Dome nozīmīgās
jubilejās sveic jūnija gaviļniekus:
Daigu Holšteinu, Petru Mokanu, Daigu Petrovu,
Jadvigu Rozi, Vladimirsu Sergejevu,
Ligitu Ginteri, Astru Jurevicu, Juri Silovu,
Malvīni Prokofjevu, Ainu Začestu,
Ilgu Zemi, Mariju Dravnieci, Jāni Grīnfogelu,
Uldi Dātavu, Arvīdu Dūzi, Edvīnu Gožu,
Mildu Grīnbaumu, Eiženiju Grīnfeldi,
Ainu Luģi, Skaidrīti Matlavu, Vinetu Melderi,
Ritu Pētersonei, Žani Rubi, Skaidrīti Sakali!

Jaunpils novada Dome sveic vecākus ar
Paulas Liepas piedzimšanu!

Tu ienāci manā dzīvē tā, kā rīta gaisma ienāk logā.
Tik neatvairāmi, pārliecinoši un droši…
/ V. Kokle Līviņa/

Jaunpils novada Dome sveic jaunlaulātos;
LĪVIJU BARANOVSKU UN KLĀVU RUDZĪTI
MAIRU ALLI UN VIKTORU PRONTEKERU
ELĪNU LIEPIŅU UN AIGARU STŪRI
AIGARU MEŽRAUPU UN ILZI JUMIĶI
ANDI LAIZĀNU UN LELDI FIŠERI
IVETU BIUKŠĀNI UN JĀNI MUCENIEKU

LĪDZJŪTĪBAS
Izsakām līdzjūtību Astrīdai Jēgerei,
vīru Romānu Jēgeru zaudējot
“Dzīļu” mājas iedzīvotāji
Izsakām patiesu un dziļu līdzjūtību Ojāram, mīļo tēti
Vasiliju Glušņevu mūžībā pavadot
“Līvānu” māju kaimiņi
Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas
Un tava mūža stāsts.
(J. Rūsiņš)
JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 09.06.2016.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Jaunpils novada Dome izskaka līdzjūtību piederīgajiem
no Romāna Jēgera, Vasilija Glušņeva, Lūcijas Mīlbergas
un Laimdotas Eglītes atvadoties.
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