2014. gada
maijs

Šogad aprit pieci gadi, kopš apvienojoties Jaunpils un Viesatu pagastiem izveidojās Jaunpils novads. Par godu šim notikumam,
Jaunpils novada pašvaldība maiju pasludina par svētku mēnesi. Svētkos uzsvars tiek likts uz iedzīvotāju līdzdalību novada dzīves
veidošanā un attīstīšanā. Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere izsaka pateicību visiem iedzīvotājiem, kas aktīvi
iesaistās gan svētku organizēšanā, gan svinēšanā. Jaunpils ir vieta, ko jaunpilnieki lepni sauc par savām mājām. Manas mājas –
mana Jaunpils. Mūsu cilvēki ir novada lielākā bagātība, uzsver priekšsēdētāja un aicina novada svētkus svinēt kopā ar prieku!

Jaunpils novadam 5 gadu jubileja
Maijs – novada svētku mēnesis
Svētku programma
PIRMĀ SVĒTKU DIENA –

Pavasara gadatirgus pavadīta godam!
Paldies visiem organizētājiem un dalībniekiem!
Īpašu paldies sakām novada svētku atbalstītājiem: SIA „Jaunpils pils”, A/S „Jaunpils Pie
notava”, SIA „Līvas grupa”, SIA „Īves grupa”, grupai „Jaunpils Elements” un A/S „Swedbank”.
Paldies SIA „Joži”, Jaunpils Ugunsdzēsēju biedrības vadītājam Mārim Lagzdiņam un Jānim
Siricam par iespēju aplūkot traktortehniku un ugunsdzēsēju auto!
Paldies biedrībām: „Kamenes” Sandrai Šteinai un Ilzei Rasai, „Vīgriezes” Intai Krūmiņai
un Indrai Ansonei, „7 balles” Anetei Krūmiņai un Kasparam Brikulim, „Dzīpars” Velgai Pav
lovskai un sievām, „Rats” Vijai Zīvertei un Intai Finkai, Jaunpils vsk. skolotājām Melitai Raš
manei un Aurikai Bogatajai par iespēju darboties radošajās darbnīcās!
Paldies Agnim un Renātei Zīvertei par foto orientēšanās sacensību organizēšanu, Sandrai
Ķiņķerei un Ievai Štolcerei par atraktīvo rotaļu vadīšanu!
Katrs dalībnieks 11. maijā saņēma īpašu svētku dalībnieka karti, kurā ir norādīta precīza
informācija par svētku aktivitātēm. Svētku kartes būs pieejamas Jaunpils muzejā 17. maijā – Muzeju naktī! Katrā no piecām svētku dienām visās aktivitāšu vietās, kurās piedalīsie
ties, saņemsiet uzlīmes. Jo aktīvāks svētku dalībnieks būsiet, jo vairāk uzlīmju sakrāsiet.
Saņemtās svētku kartes ir jāglabā līdz svētku noslēguma dienai. Karšu nodošana 31. maijā
plkst. 17:30 pirms gājiena Jaunpils centrā tirgus būdā.
Aktīvākie dalībnieki noslēgumā saņems balvas!

Svinēsim svētkus kopā!

25. maijs „Mazo ciemu diena”
4. svētku diena

31. maijs – Novada svētku noslēgums
5. svētku diena
Lai pašu acīm redzētu, zinātu un iepazītu – ko un kā ražo vietējie uzņēmumi,
aicinām pieteikties bezmaksas ekskursiju tūrē pa Jaunpils novada uzņēmumiem – SIA „Joži”, SIA „Līvas grupa”, A/S „Kurzemes CMAS”, SIA „Īves grupa”, un SIA „Saules
koka amatnieks”.
Lai veiksmīgi varētu saplānot autobusa maršrutu, ekskursijai obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 26. maijam, zvanot – tel. 63180960, 20204694 vai rakstot baiba.rasa@jaunpils.lv
Ekskursijā var doties arī ar privāto transportlīdzekli, bet arī tad, lūdzam pieteikties, lai saskaņotu cilvēku skaitu un laiku!
Plkst.
No 9:00
15:00

Vieta
Jaunpils

Ekskursiju tūre pa vietējiem uzņēmumiem

Pie Jaunpils pils

Druvas teātra izrāde „Īsa pamācība mīlēšanā”

No 17:30 Centra tirgus māja

Plkst. 15:00 ir plānots autobusa reiss no Jaunpils uz Viesatām un ap plkst. 19:00 atpakaļ, lai
visi interesenti var aizbraukt uz noslēguma koncertu un pikniku. Ja ir nepieciešams transports
mazo ciemu apmeklēšanai – informējiet mūs par to! Autobusam – obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot 63180960, 20204694 vai rakstot: baiba.rasa@jaunpils.lv
Aicinām visus novada iedzīvotājus šajā dienā braukt ciemos uz mazajiem ciemiem!
Plkst.

Vieta

Svētku dalībnieku karšu nodošana un uzlīmju skaitīšana

18:00

Viesatu un Tukuma ceļu
krustojums (pulcēšanās no
Jaunpils Pasta līdz krustoju
mam)

Svētku gājiens – aicinām piedalīties visus iedzīvotājus,
iestādes,
uzņēmumus,
organizācijas,
biedrības,
amatiermākslas kolektīvus u.c. Iespēja izcelties ar īpašu
apģērbu, aksesuāriem, kas raksturo tieši jūsu pārstāvēto
iestādi

19:00

Parks

Pašdarbnieku koncerts. Vadītājs Valters Krauze

21:00

Svētku aktīvāko dalībnieku apbalvošana

Pēc
21:00

Pārsteigums – 5 gadu jubilejas svētku tortes baudīšana

22:00

Balle ar grupu „Klaidonis”. Ieeja bezmaksas

No 22:00

Viesatu kolektīvi brauc uz Jurģiem un Levesti
Jaunpils kolektīvi brauc uz Sauli un Struteli
Kolektīvi satiekas Viesatu birzītē

Pasākuma aktivitātes veids

Āra kafejnīca „Līvas”*

Gājiena mērķis – novada ļaužu kopības un piederības sajūtas veidošana! Kopā mēs
esam daudz un stipri! Mēs dzīvojam atsevišķos pagastos – bet esam vienoti! Aicinām visus
novada iedzīvotājus: daudzdzīvokļu, privātmāju iedzīvotāji, biedrības, organizācijas, uzņē
mumi un iestādes, vienosimies kopīgā gājienā no krustcelēm līdz parkam, lai kopīgi baudītu
svētku koncertu, mielotos ar brīnumgardu svētku torti un lustīgi ballētos grupas „Klaidonis”
pavadījumā.
* kafejnīca par maksu
Svētku organizators: Jaunpils novada Dome

Pasākuma aktivitātes veids

11:00

Jurģu centrā pie bijušās
ēdnīcas, laukumā

Koncerts. Mīļi aicinām visus Jurģu iedzīvotājus uzņemt sava
ciema centrā ciemiņus

13:00

Leveste 2 mājas pagalmā

Koncerts. Mīļi aicinām visus Levestes iedzīvotājus uzņemt
sava ciema centrā ciemiņus

11:00

Saules centrā (pie bērnu
rotaļu laukuma)

Koncerts. Mīļi aicinām visus Saules iedzīvotājus uzņemt sava
ciema centrā ciemiņus

13:00

Struteles centrā

Koncerts. Mīļi aicinām visus Struteles iedzīvotājus uzņemt
savā ciemā ciemiņus

15:00

Viesatu birzītē

Jaunpils un Viesatu pašdarbnieku koncerts. Mīļi aicinām visus
Viesatu pagasta iedzīvotājus uzņemt savā ciemā ciemiņus

17:00

Viesatu birzītē

Ugunskurs, pikniks – kopā būšana. Jautras sarunas, lustīgas
dejas grupas „Jaunpils Elements” pavadījumā

Svētku atbalstītāji:

”Jaunpils Elements”

”Īves grupa”

Jaunpils Vēstis						
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 5

Domes sēdē
Par 2014. gada 24. aprīļa
Domes sēdi
• Apstiprināja SIA „Jaunpils Pils” gada pārskatu 2013. ga
dam. SIA „Jaunpils pils” 2013. gada peļņu LVL 14 829,00
(EUR 21 099,77) apmērā, novirzīja iepriekšējos gados radušos
zaudējumu segšanai.
• Apstiprināja PSIA „Jaunpils KS” gada pārskatu 2013. ga
dam.
• Apstiprināja PSIA „Jaunpils KS” un SIA „Jaunpils Pils”
valdes locekļa amatalgas.
• Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Dainas”.
• Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Vēsmas” zemes ga
balu 0,5 ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam piešķīra nosau
kumu „Jaunvēsmas”.
• Atļāva NĪVKR informācijas sistēmā reģistrēt zemes vienī
bas daļas nekustamajā īpašumā „Ķimsīši.”
• Mainīja nekustamā īpašuma „Dārtas” zemes vienības lie
tošanas mērķi.
• Nolēma veikt vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu Jaun
pils pagasta Jaunpils ciemata centrā, iebūvējot 17 jaunus ģeodē
ziskos punktus.
• Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Rogas” zemes gaba
lus 16,0 ha un 9,5 ha platībā.
• Nolēma sagatavot un iesniegt tiesā pieteikumus juridiskā
fakta konstatēšanai par nedzīvojamo telpu 90560070100008, ko
pējā platība 219,5 kv. m, „Leveste 2”, Leveste, Jaunpils pagastā,
Jaunpils novadā un „Jurģu ambulance” atzīšanu par bezīpaš
nieka mantu.
• Apstiprināja nekustamā īpašuma „Ziemeļi” zemes vienī
bas sadales projektu.
• Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 5 „Par grozījumiem
Jaunpils novada domes Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par ne
kustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā.”
• Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 4 „Par reklāmas iz
vietošanu publiskās vietās Jaunpils novada teritorijā”.
• Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 6 „Par grozījumiem
2012. gada 24. oktobra Saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par
braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēk
ņiem”
• Sociālajam dienestam atļāva apmaksāt vienai personai
čekus par ārstēšanās pakalpojumiem, aprēķinot 1/3 daļu no
iesniegtajiem čekiem par medikamentu iegādi un medicīnas
pakalpojumiem no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.
• Dome atbalstīja biedrības „Kultūras laboratorija” rīko
to bērnu un jauniešu kustību festivālu „Jaunpils 2014.” Bērnu

un jauniešu kustību festivāla „Jaunpils 2014.” 20 gada jubilejas
stenda izgatavošanai, piešķīra finansējumu EUR 100,00 apmērā.
• Apstiprināja Jaunpils novada domes gada pārskatu
2013. gadam.
• Apstiprināja degvielas mēneša normas pašvaldības un
pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuri personīgās automašīnas
lieto darba vajadzībām.
• Papildināja 28.11.2013. Domes sēdes Nr. 11 lēmumu Nr. 4
„Par atlīdzību privāto tālruņu lietotājiem”.
• Nepieciešamo finansējumu, 2014. gada 26. aprīļa Lielajā
talkā savākto atkritumu un lielgabarīta atkritumu transportēša
nai un ievešanai poligonā, apmaksās no dabas resursu nodokļa
pēc SIA „Eco Baltia/Vide” piestādītā rēķina.
• Jaunpils–Viesatu Mazpulku darbību, saskaņā ar izdevumu
tāmi 2014. gadam, atļāva nodrošināt no Jaunpils vidusskolas
budžeta līdzekļiem.
• Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu (zemi) „Levestes
klubs”, platība 0,208 ha, pielietojot pārdošanas veidu „par brīvu
cenu”. Atsavināšanas ierosinātājs ir persona, kurai pieder ēkas
īpašums uz minētā zemes gabala.
• Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu (zemi) „Ezeri”, pla
tība 0,5 ha, pielietojot pārdošanas veidu „par brīvu cenu”. Atsa
vināšanas ierosinātājs ir persona, kurai pieder ēkas īpašums uz
minētā zemes gabala.
• Lai veicinātu pašvaldību motivāciju īstenot lokālā līmeņa
pētījumus, kas novērtētu jauniešu dzīves kvalitāti un sniegtu
objektīvu informāciju par reālo situāciju pašvaldībā, Dome no
lēma piedalīties atklātā projektu konkursā „Ikgadējā monitorin
ga ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana
pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai.”
• Dome nolēma piedalīties Latvijas Pašvaldību savienība,
Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija,
Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionā
lās attīstības ministrija, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
un Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā izsludinātajā
konkursā „Eiropas Gada pašvaldība 2014”.
• Pamatojoties uz Jaunpils novada Domes 2014. gada 4.
februārī noslēgtā sadarbības līguma Nr. 05-15/02 ar Latvijas
Pašvaldību savienību par iesaistīšanos Norvēģijas finanšu ins
trumenta 2009.–2014. gada perioda programmas projekta „Liet
pratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlaboša
na”, Nr. 4.3-24/NFI/INP-004, pašvaldības mārketinga izstrādei,
izveidoja darba grupu šādā sastāvā: Ligita Gintere, Dace Adiņa,
Raivo Altenburgs, Jānis Krūmiņš, Raivis Pranis, Velga Pavlov
ska, Aigars Jakovels, Kaspars Leimanis, Ēriks Strautiņš, Pēteris
Baranovskis, Vija Zīverte, Baiba Rasa, Ita Lapsa, Dzidra Krasti
ņa, Jānis Liepiņš, Kristīne Liepiņa, Inga Krūtaine, Vita Petrova,
Andris Prikazs.

„Par grozījumiem 2013. gada 30. janvāra
Saistošajos noteikumos Nr. 1
„Par nekustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā”
Jaunpils novadā 2014. gada 24. aprīlī
Izdoti saskaņā ar LR likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2. panta 8.1 daļu un pārejas noteikumu 63. punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 46. pantu.

Izdarīt Jaunpils novada 2013. gada 30. janvāra saistošajos no
teikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā”
(turpmāk tekstā – „Noteikumi”) šādus grozījumus:
1. Izteikt Noteikumu 1.1. apakšpunktu šādā jaunā redakcijā:
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību.
2. Izteikt Noteikumu 2. punktu šādā jaunā redakcijā:
Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
(tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un
pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas,
maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īr
nieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašval
dību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās
daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu
īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai ze
mesgrāmatā), vai likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji.
3. Izslēgt Noteikumu 3. un 4. punktu.
4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
PIELIKUMS
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 5
„Par grozījumiem 2013. gada 30. janvāra Saistošajos noteikumos Nr. 1
„Par nekustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par grozījumiem
2013. gada 30. janvāra Saistošajos noteikumos Nr. 1
„Par nekustamā īpašuma nodokli Jaunpils novadā”
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta
Tiesības izdot šos saistošos noteikumus
nepieciešamības
piešķir likums „Par nekustamā īpašuma
pamatojums
nodokli” 2. panta 8.1 daļu un pārejas
noteikumu 63. punkts
2. Īss projekta satura
izklāsts

Eiropas Parlamenta vēlēšanas
2014. gada 24. maijā Latvijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kurās Latvijas pārstāvībai Eiropas Parlamentā
jāievēl astoņi deputāti. Šajās vēlēšanās Latvija būs viens vēlēšanu
apgabals.
Kandidātu sarakstu iesniegšana Eiropas Parlamenta vēlēša
nām notika no 5. līdz 20. martam. 2014. gada 24. maija Eiropas
Parlamenta vēlēšanām Centrālā vēlēšanu komisija ir reģistrējusi
14 partiju un partiju apvienību deputātu kandidātu sarakstus,
kuros kopā pieteikti 170 deputātu kandidāti.

Vēlētāju reģistrs

Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto vēlētā
ju reģistru, un balsošana notiek, izmantojot vēlētāju sarakstus.
Katrs vēlētājs vēlēšanām ir reģistrēts noteiktā vēlēšanu iecirknī
atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde katram vēlētājam uz
deklarētās dzīvesvietas adresi Latvijā pa pastu ir izsūtījusi pazi
ņojumu par to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts. Ja pazi
ņojums kādu iemeslu dēļ nav saņemts, noskaidrot, kurā vēlēša
nu iecirknī jābalso, iespējams tiešsaistē, Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes mājas lapā vai pa tālruni 67049999.
Līdz 29. aprīlim vēlētāji sākotnēji reģistrēto vēlēšanu
iecirkni varēja mainīt, izvēloties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni
Latvijā. Šobrīd iecirkņa maiņas pakalpojums ir slēgts, jo
ir uzsākta vēlētāju sarakstu sagatavošana vēlēšanu iecirkņiem.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir balss
tiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kā arī citu Eiropas Savienības
dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā (ziņas par kuriem ir
iekļautas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā). Balsstiesības Latvijā ir no
18 gadu vecuma.
Citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kuri vēlējās iz
mantot savas balsstiesības Latvijā, līdz 24. aprīlim varēja reģis
trēties vēlēšanām Centrālajā vēlēšanu komisijā, personiski vai
pa pastu iesniedzot attiecīgu iesniegumu. 2014. gada Eiropas
Parlamenta vēlēšanās šo iespēju izmantoja 325 citu ES dalībval
stu pilsoņi.

Balsošanas kārtība

Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā, 24. maijā, vēlēšanu iecir
kņi Jaunpils novadā Jaunpils sporta namā un Viesatu kultūras
namā būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.
No 21. līdz 23. maijam abos vēlēšanu iecirkņos dažas stun
das dienā notiks iepriekšējā balsošana:
• trešdien, 21. maijā – no pulksten 17.00 līdz 20.00,

2014. gada maijs

• ceturtdien, 22. maijā – no pulksten 9.00 līdz 12.00,
• piektdien, 23. maijā – no pulksten 10.00 līdz 16.00.
Balsošanas dokuments Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir pase
vai personas apliecība jeb identifikācijas karte.
No 19. maija vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties ar kandidātu
sarakstiem, ziņām par kandidātiem un priekšvēlēšanu program
mām.
No 19. maija vēlēšanu iecirkņos varēs pieteikt balsošanu
atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ
nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī.
Jaunpils novada dome 24. maijā nodrošinās transportu no
kļūšanai uz vēlēšanu iecirkņiem.

2014. gada 24. maijā uz Eiroparlamenta
vēlēšanām kursēs transports
uz Jaunpils centru
ISUZU
Maršruts

Laiks

Struteles muiža

10.00

Struteles darbnīca

10.10

Saldenieku krustojums

10.12

Saule

10.20

Veclauki

10.25

Jaunpils
Atpakaļ (no veikala „TOP”
Stāvlaukuma – ISUZU) 11.40
ISUZU
Veclauki

11.00

Sviļi

11.05

Rogas

11.10

Jurģi

11.15

Leveste

11.25

Jaunpils
Atpakaļ (no veikala „TOP” stāvlaukuma –
ISUZU) 12.25
Informāciju sagatavoja Vija Rasa,
Jaunpils novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

3. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

1. Saskaņā grozījumiem likumā „Par
nekusta
1
mā īpašuma nodokli” 2. panta 8. punktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas
ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi,
uz kuras šī māja atrodas maksā daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas īrnieki un nomnieki, kuriem
īres un nomas līgumu slēgti ar pašvaldību,
vai personas, kuras īpašuma tiesības uz
dzīvojamo māju ieguvuša līdz dzīvojamās
mājas privatizācijai, vai dzīvokļa īpašuma
tiesiskie valdītāji (līdz īpašuma iereģistrēšanai
zemesgrāmatā)vai šā panta septītajā daļā
noteiktie nodokļa maksātāji.
2. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par nekus
tamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumi tika
papildināti ar 63. punktu, izdodot saistošos
noteikumus, kurus pieņem likuma “Par
pašvaldībām” 46. panta kārtībā, pašvaldībai
ir tiesības piemērot un noteikt nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību ar
2014. gadu
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā nav
finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu

4. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi uz
Nav
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Nosūtīt Saistošos noteikumus Nr. 5 „Par
grozījumiem 2013. gada 30. janvāra
administratīvajām
Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā
procedūrām
īpašuma nodokli Jaunpils novadā”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai,
publicēt portālā www.jaunpils.lv un
pašvaldības laikrakstā „Jaunpils Vēstis”
6. Informācija par
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav
konsultācijām ar
notikušas konsultācijas
privātpersonām
Atvaļinājumu laiks: jūlijs–augusts
Sakarā ar Domes un Domes iestāžu darbinieku atvaļinājumiem, daļa
darbinieki jūlijā un augustā nebūs sastopami Domē.
Jūlijā nenotiek arī Domes sēdes. Līdz 10. jūnijam iesniegtie doku
menti, par kuriem nepieciešams lēmums, tiks izskatīti jūnija Domes
sēdē. Par vēlāk iesniegtajiem dokumentiem, lēmumi tiks pieņemti au
gusta Domes sēdē.
Iedzīvotājus lūdzam sev interesējošos jautājumus nokārtot savlaicīgi.
Paldies par sapratni.
Informāciju sagatavoja: Ita Lapsa,
Kancelejas vadītāja
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Foto ieskats Lielās talkas norisē Jaunpils novadā

 Pensionāru
biedrība „Jaunpils” talko pie
Jaunpils pils

 „Vējiņu” un „Aizvēju” namu iedzīvotāji
sakopj savu teritoriju

Lieli un mazi talkotāji Levestē
 Ar pensionāru gādību
tiek sakopts arī Saulīškalns

 Jaunpils novada Domes darbinieki talko Elles
kalnā

 Biedrība „Kamenes” un viesatnieki
sakopj ceļmalas
 Viesatās tiek sakopts
gan centrs, gan nomales


Labsvārdu
ģimeni sastopam –
talkojot ceļmalās

 Čadīgie ļaudis gan no „Ošniekiem”, gan citām
mājām – Rāvos sakopj katru stūrīti

 Arī „Dzīļu” nama iedzīvotāji talko

 Saulē talko gan vecs, gan jauns

 Jaunpils Mednieku biedrības vīri sakopj šautuvi
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Pensionāru biedrībā „Jaunpils”…

Ar saules siltumu Lestenē
No 16. marta līdz 30. martam un 7. maija līdz 16. maijam biedrībai „Dzīpars” bija atvērta
rokdarbu izstāde Lestenes baznīcā.
Tā tika rīkota par godu 16. marta
leģionāru piemiņas dienai un 8. mai
ja Nacisma sagrāves un Otrā pasaules
kara upuru piemiņai. Šajās dienās notika
piemiņas brīži Lestenes Brāļu kapos un
Lestenes baznīcā. Kā ar saules siltumu šī
izstāde priecēja acis un sildīja sirdis ap
meklētājiem.
Pateicību par latviskuma, vienkār
šības un mīlestības piepildīto izstādi
saņēmām no Lestenes evaņģēliski lu
teriskās draudzes un pateicīgajiem ap
meklētājiem.

«Satiec savu meistaru!»
Jaunpils audēju darbnīcā
2014. gada 4., 5. un 6. aprīlī vairāk nekā 100 Latvijas pilsētās un novados norisinājās pasākums
«Satiec savu meistaru!», kuru apmeklēja vairāk nekā 3200 interesentu. Jau par tradīciju kļuvušais
pasākums atkal ļāva meistariem nodot savas zināšanas un pieredzi mācekļiem.
Šogad 6. aprīlī akcijā
«Satiec savu meistaru!»
pirmo reizi ciemos aici
nāja arī Jaunpils audēju
kopa un audēju ama
ta meistare Velga Pav
lovska, kuru apmeklēja
vairāk kā 50 interesentu.
Interesentiem bija vien
reizēja iespēja tikties ar
Jaunpils audēju kopas
dalībniecēm:
Emmu
Lā
ci, Martu Grīnfeldi,
Vitu Jauci, Daci Pobusu,
Ingunu Zoltneri, Elgu
Valaini, Zani Sapnovu,
Lindu Grāvīti. Pras
mes rakstaino cimdu,
zeķu, lakatu adīšanā de
monstrēs Ņina Bondare un Janīna Grovere. V. Pavlovska klātesošos iepazīstinās ar Jaunpils brunčiem
un to tapšanas vēsturi, bet noslēgumā pasākuma apmeklētājus kopā dziedāt un doties rotaļās aicinās
Viesatu folkloras kopa «Viesi».
Jaunpils audēju kopa darbojas no 1970. gada. Kopas vadītāja ir audēju amatmeistare Velga Pavlov
ska, kura savas zināšanas nodod 16 kopas dalībniecēm. Šobrīd Jaunpils audēju darbnīcā ir izvietotas
16 stelles, starp kurām darbojošās ir trizuļu, sviru un sagatavošanas procesā slavenās Viļumsona stel
les. Darbnīcas telpās ir apskatāma arī izstāde ar dalībnieču gatavajiem darbiem.

Ātradīšanas sacensības Pavasara gadatirgū
Novada svētku pirma
jā dienā 11. maijā biedrī
ba „Dzīpars” organizēja
ātradīšanas
sacensības.
Pieteicās piecas drosmi
nieces, kuras no vienādas
dzijas, ar vienāda numura
adatām uzsāka adīt zeķi
Deviņjūdžu
zābakiem.
Divdesmit minūtēs ar
simts
valdziņiem
uz
adatām pirmo vietu ieguva
Viktorija Bula. Otro vietu
Gunta Pahmurkina un
Zane Sapnova. Trešo vie
tu Sarmīte Grīnfogele un
Kristīne Pētersone.

Foto (Neatkarīgās Tukuma ziņas. J. Vītols)
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Biedrība „Dzīpars”

• Aprīļa mēnesī pieredzes apmaiņā pie
mums viesojās Jelgavas pensionāru biedrības
„Grāmatu draugu kopa” 22 cilvēki, un Mārupes
seniori 20 cilvēki. Viņus laipni uzņēmām, kā arī
iepazīstinājām ar Jaunpili, par ko īpašs paldies
muzeja Ligijai un Zintai. Tikām aicināti atbil
des vizītē viņu biedrībās.
• 25. aprīlī K. Ķergalvis pārstāvēja mūsu
biedrību Jelgavā Zemgales pensionāru konfe
rencē.
• 7. maijā mūsu biedrības pārstāvji uzai
cināti uz Teterevu fonda rīkotām mācībām Rīgā
iepazīstināt ar mūsu pieredzi projektu apguvē.
• 16. maijā Dobeles draugi aicina mūs uz
kārtējo Ceriņu ziedu balli Jaunbērzes kultūras
namā plkst. 18:00. Pieteikties līdz 12. maijam.
Izbraukšana plkst. 17:10.
• Lai pašu acīm redzētu, zinātu un iepazī
tu – ko un kā ražo vietējie uzņēmumi, aicinām
pieteikties bezmaksas ekskursiju tūrē 31. maijā
plkst. 9:00 pa Jaunpils novada uzņēmumiem –
SIA „Joži”, SIA „Līvas grupa”, A/S „KCMAS”,
SIA „Īves grupa”, SIA „Saules koka amatnieks”
un SIA „EGG KOKS”.
Lai veiksmīgi varētu saplānot autobusa

maršrutu, ekskursijai obligāta iepriekšēja
pieteikšanās līdz 12. maijam pie koordinato
riem.
• 6. jūnijā braucam ekskursijā pa Zemgali –
Rundāles pils, Mežotnes pils, Bauskas pils un
Tērvetes dabas parks. Nūjotājiem būs iespēja
no Rundāles aiznūjot līdz Mežotnei un Tērvetes
parku izstaigāt ar nūjām, tāpēc ņemiet līdzi
nūjas! Izbraucam plkst. 8:00 no pasta laukuma.
Pieteikties līdz 1. jūnijam, iemaksājot 10 € dalī
bas maksu pie koordinatoriem, vai pensionāru
telpās trešdienās.
• Sakarā ar Līgatnes papīrfabrikas maksāt
nespējas procesu, makulatūras pieņemšanu at
liekam uz nenoteiktu laiku.
• Piedalījāmies ar projektu „Dejo, dejo, pa
griezies…” Jaunpils novada projektu konkursā
„Darām paši!” un projekts atbalstīts – tērpi lī
nijdeju grupai „Vēlziedes”, kuras jau ar jauniem
tērpiem priecēs novada svētku dalībniekus.
• Esiet atsaucīgi un piedalieties Jaunpils
novada svētku pasākumos, sekojiet līdzi svētku
programmai!
Informāciju sagatavoja:
Austra Sipeniece

Pensionāri pārrunā savas problēmas
25. 04. 2014. Jelgavā notika Zemgales pen
sionāru pārstāvju konference. Tajā piedalījās
Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) valdes
priekšsēdētājs Andris Siliņš, labklājības ministrs
Uldis Augulis, Nacionālā veselības dienesta pār
stāve Daiga Vulfa un gandrīz 100 dalībnieku no
Zemgales reģiona pensionāru biedrībām. Viesi
atbildēja uz pensionāru jautājumiem.
Kā pozitīvs akcents izskanēja labklājības
ministra un Tiesībsarga kopīgais piedāvātais
risinājums netaisnības likvidēšanai attiecī
bā uz pensionāriem, kas pensionējušies no
2009. gada 1. janvāra. Gribas cerēt, ka vēlēšanu
gadā tas iegūs likuma spēku. Laba ziņa ir līdz
2015. gada 1. janvārim atklātā elektroenerģijas
brīvā tirgus atvēršana, kas panākta enerģiskas
pensionāru darbības rezultātā.
Ar 2014. gadu Latvija vairs nerēķina tā sau
camā patēriņa grozu. LPF piedāvātā pensionā
ru patēriņa groza vietā Valdība pašlaik izstrādā
citu variantu, ko iespējams nosauks par maz
nodrošinātā līmeni.
Visvairāk tika runāts par Saeimas un Val
dības divkosību. Vārdos sludinot cīņu par
sociālās nevienlīdzības mazināšanu, dzīvē
joprojām turpinās pretējais process. Lietuvā,
kur ir ierobežots maksimālais valsts vecuma
pensijas apmērs, sociālais nodoklis tiek aprē
ķināts no visas algas. Latvijā sociālais nodoklis
no algas, kas pārsniedz 30000 EUR no 2014.
gada 1. janvāra ir atcelts, bet piešķiramās valsts
pensijas apmērs nav ierobežots. Attīstītākajās
pasaules valstīs starpība starp valsts minimālo
un maksimālo pensiju nepārsniedz 3–5 reizes,
bet Latvijā ar 70 EUR minimālo un 7000 EUR

maksimālo mēneša valsts pensiju diapazons ir
100 reizes.
Arī no 01.10.2014. noteiktā pensiju indeksā
cija šo nevienlīdzību tikai palielinās: jau pirms
šīs indeksācijas starpība starp 285 EUR un
150 EUR pensijām ir 135 EUR, tad pēc indek
sācijas par varbūtējiem 35% šī starpība pieaugs
līdz 140 EUR. Saeimā nav vairākuma to depu
tātu, kas grib noteikt sociāli taisnīgāku iedzī
votāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu. Ar
nospiedošu pārsvaru mūsu ievēlētie tautas kal
pi ignorē dažādos variantus gan par progresīvā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu, gan
par neapliekamā minimuma atcelšanu algām,
kas pārsniedz 1000 EUR. Savukārt neaplieka
mā minimuma niecīgā paaugstināšana nozīmē
to, ka visu valsti no krīzes ārā velk vienīgi trūcī
go iedzīvotāju lielais vairākums.
Manuprāt, fakti, ka pensiju indeksāci
ja no summas līdz 285 EUR mēnesī sākot ar
01.10. 2014. attiecas uz visiem pensionāriem,
arī tiem, kuri saņem vairāk par 1000 EUR, ir
pretrunā ar Pensiju likumā deklarēto solidari
tātes principu.
Jelgavā tika runāts arī par citām mazo pensi
ju saņēmēju problēmām, taču punktu pastāvo
šajai netaisnībai šobrīd uzliek notikumi Ukrai
nā, kas var pasliktināt mūsu valsts ekonomisko
stāvokli un ierobežot vai pat apturēt labklājības
pieaugumu.
Par iespēju atgūt no pensijas ieturētā ienā
kuma nodokļa daļu pensionāriem, kas saņem
virs 235 EUR mēnesī, varu skaidrot individuāli,
tālrunis 29176520.
Informāciju sagatavoja: Kārlis Ķergalvis

No 6. maija līdz 14. maijam
Viesatu kultūras namā
Tukuma muzeja ceļojošā izstāde

Dāmu kluba „Vīgriezes” aktivitātes
30. aprīlī dāmu kluba «Vīgriezes›› līnijde
jotājas devās sveikt Jaunpils kustību studiju
«Miks» un vadītāju Irēnu Martuzāni viņu
20 gadu jubilejas pasākumā. Mūsu novēlējums
bija, lai tā dejot gribēšanas dzirkstelīte viņos
nenodziest visus turpmākos dzīves gadus un,
ka dejot var jebkurā vecumā.
3. maija rīts atnāca auksts, bet saulains. Pa
teicoties Rīgas tūristu firmai un mūsu aktīva
jai Intai Kūmiņai 40 lieli un mazi jaunpilnieki
devās ekskursijā uz Lietuvu. Palangā apmek
lējām Dzintara galeriju, kurā ļoti interesan
ti pastāstīja par dzintara rašanās vēsturi, tā
iegūšanu, apstrādi. Bija pašiem iespēja izmē
ģināt dažādas dzintara apstrādes iekārtas par
to saņemot mazas balviņas. Ja bija vēlēšanas,
varēja iegādāties kādu dzintara izstrādājumu

sev piemiņai. Klaipēdā ar prāmi cēlāmies pāri
uz Kuršu kāpām, lai apmeklētu Delfināriju.
Daudziem brauciens ar prāmi bija pirmais
tāds piedzīvojums dzīvē. Pēc remonta darbu
ir atsācis Delfinārijs. Noskatījāmies ļoti inte
resantu un aizraujošu šovu, kurš patika gan
lielajiem, gan bērniem.
Diena tiešām bija jauka laika apstākļu ziņā!
Paldies visiem braucējiem par atsaucību. Pal
dies sakām arī mūsu aptiekas meitenēm Gunai
un Rasmai par kopīgo sadarbību.
Maija mēnesī dāmu klubs «Vīgriezes»
ņems aktīvu dalību dažādos pasākumos, kas
saistīti ar Jaunpils novada svētkiem.
Informāciju sagatavoja:
Dāmu kluba «Vīgriezes» vārdā Indra

Vēstules uz bērza tāss rakstītas Sibīrijā, ko saviem tuviniekiem sūtījuši represētie Latvijas un arī
Lietuvas iedzīvotāji, kas bija arestēti par pretpadomju uzskatiem vai izsūtīti par piederību zemnie
cībai, politiskajām partijām. Vēstules rakstītas uz bērza tāss, kas bieži vien bija vienīgais pieejamais
materiāls apcietinājuma un izsūtījuma vietās un tās ir uzskatāmas par retumu. Latvijas muzejos
saglabājušās tikai 19 no savulaik vairākiem desmitiem tūkstošu līdzīgām vēstulēm.
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Jaunpils vārds godam izskan pasaulē –
Ņūkāslu konferencē Nova Hradā, Čehijā
Ieskats konferences norisē

No 28. aprīļa līdz 4. maijam Jaunpils pašvaldības delegācija pie
dalījās Pasaules Ņūkāslu konferencē Nova Hradā (latviski – Jaun
pils) Čehijā. Šogad konferencē tika pārstāvētas 10 pasaules Ņūkāslas
no dažādiem kontinentiem. Galvenās tēmas diskusijai konferencē –
tūrisma attīstība, vēsturisko ēku izmantošana, kultūras mantojuma
saglabāšana, finansējuma piesaistīšana Ņūkāslām ar dažādu fondu
palīdzību, izglītība, uzņēmējdarbība, jauniešu bezdarbs u.c.

Jaunpils ieguvumi no dalības konferencē

Jaunpils delegācijas komandā bija deviņi cilvēki. Katrs bija atbil
dīgs par savu jomu. Jaunpils pils pārstāvji nodibināja ciešus sakarus
tūrisma jomā ar Čehijas, Vācijas, Dānijas, Japānas un Dienvidāfri
kas Ņūkāslām. Jaunpils vidusskolas pārstāve veiksmīgi strādāja pie
sakaru nodibināšanas ar Ņūkāslu skolām, īpaši ar Čehijas, Japānas
un Lielbritānijas skolām.
Jaunpils novada Domes pārstāvji aktīvi darbojās un meklēja
iespējas sadarbībai dažādās jomās. Būtiskākais ieguvums Jaunpils
pašvaldībai ir tas, ka – ar starptautiskas sadraudzības un kopīgu
projektu palīdzību, var rast risinājumu ne tikai kultūras mantojuma
saglabāšanai, pieredzes apmaiņai, bet arī tas, ka esot Ņūkāslu alian
ses sastāvā, ir iespējams piesaistīt dažādu fondu līdzekļus.
Pateicoties dalībai konferencē, pašvaldībai ir skaidrs plāns sais
tībā ar atvērtajiem projektiem ERASMUS + un Eiropa pilsoņiem
programmās. Gada beigās plānojam uzsākt sadarbību ar Čehiju. Arī
Nova Hradas mērs Vladimirs Kohrs ir ieinteresēts sadarboties ar
Jaunpils pašvaldību.
Tuvākajā nākotnē plānojam sadarboties ar jauniešu organizā
ciju no Lielbritānijas Upon Tyne Ņūkāslas. Šī organizācija aktīvi
darbojas un piesaista Eiropas Savienības finanses caur projektiem.
Nodrošina saviem jauniešiem pieredzes apmaiņas braucienus, rīko
nometnes un radošās darbnīcas. Aktīvi darbojas gan formālās, gan
neformālās izglītības jomā. Izglīto jauniešus uzņēmējdarbības un
biznesa jomā. Nodrošina jauniešiem iespēju apgūt valodas. Jauniešu
bezdarba problēma ir aktuāla gan Lielbritānijā, gan Latvijā.
Arī Dienvidāfrikas Ņūkāsla ir ieinteresēta sadarboties ar Jaunpi
li. Dienvidāfrikas delegācijas pārstāvji bija patīkami pārsteigti uzzi
not par Jaunpils bagātīgo kultūras mantojuma klāstu, viņi ir ieinte
resēti sadarboties tieši kultūras jomā.
Konferencē tika runāts arī par pašvaldības lomu uzņēmējdarbī
bas veicināšanā un jauniešu bezdarba mazināšanā, tika analizētas
uzņēmējdarbības situācijas pilsētās un novados. Tika apspriests jau
tājums par uzņēmēju sadarbības tīkla ieviešanu starp Ņūkāslām un
kopēja tirgus atvēršanu.

Daudz tika diskutēts par atšķirībām starp kohēzijas politikas at
šķirībām katrā Ņūkāslā.
Nova Hradas pašvaldība īpaši akcentēja jautājumu par „Dzelzs
priekškara” aizspriedumiem, barjerām, grūtībām un sasniegu
miem – par grūto laiku un ceļa posmu līdz demokrātijai.

Kā reklamējām Jaunpili starptautiskajā tirgū

Katrai no dalībvalstīm bija uzdots mājas darbs – sagatavot 3 pla
kātus par savu Ņūkāslu. To veiksmīgi izdarījām. 3. maijā, par godu
oficiālās tūrisma sezonas atklāšanai, pilsētas laukumā notika starp
tautisks tirgus. Tirgū pulcējās tūristi no visas pasaules, reģionālie un
vietējie tirgotāji, amatnieki. Katra Ņūkāslas delegācija bija atvedusi
līdzi vietējos ražojumus un reklāmas materiālus. Mēs, jaunpilnieki,
godam pārstāvējām Jaunpili un reklāma bija gana iespaidīga – in
teresentu pūļi pie mūsu stenda netrūka ne mirkli. Tērpti latviešu
tautas tērpos un Jaunpils pils viduslaiku kleitās – iepazīstinājām
ar Jaunpili, rādījām foto, piedāvājām iespēju degustēt Jaunpils Pie
notavas gardos sierus, smeķīgos kūpinājumus, latviešu saldumus,
rupjmaizi ar Jaunpils medu. Vietējo tirgotāju uzmanību piesaistīja
audēju kopas „Dzīpars” rokdarbu darinājumi. Tirgotāji gan tirgū
iegādājās, gan arī turpmāk uzsāks sadarbību ar „Dzīparu”. Tūristu
interese par Jaunpili bija neiedomājami liela. Un, protams, iepriekš
par mūsu Jaunpils esamību uz zemeslodes, lielākā daļa sastapto
cilvēku nebija pat nojautuši. Paldies A/S „Jaunpils Pienotavai” un
Z/S „Arājiem” par iespēju reklamēt Jaunpils produkciju! Jaunpils
vārds godam izskanēja plašajā pasaulē!

Tūrisma iespējas un labās prakses piemēri
Nova Hradā

Nova Hradas mērs V. Kohrs konferences dalībniekus iepazīsti
nāja ar labās prakses piemēriem savā pilsētā gan tūrisma jomā, gan
fondu piesaistes ēku renovācijai u.c. Bija iespēja apmeklēt 13. gs.
Veco pili, kura atrodas pilsētas centrā. Pilī apskatāma Buquoy
dzimtas vēstures izstāde. Pils pagalmā notiek viduslaiku bruņinieku
performances, festivāli un dažnedažādi pasākumi.

stila teātra zāle ar 120 sēdvietām, kura savu pirmatnīgo izskatu ir
saglabājusi līdz pat mūsdienām. Līdzīgi kā Jaunpils pils, arī šī pils
pēc 1955. gada ir tikusi izmantota kā lauksaimniecības skola. Šobrīd
pils pirmajā stāvā atrodas Akadēmija un Universitātes centrs, kurā
darbojas zinātnieki no visas pasaules. Pils telpas sabiedrībai ir atvēr
tas tikai koncertu un izstāžu laikā.

Pie Čehijas-Austrijas robežas atrodas Brīvdabas muzejs „Aiz
dzelzs priekškara”. Muzeja ekspozīcija darbojas ar mērķi pastāstīt
un parādīt par robežas darbību no 1918. gada līdz 2008. gadam, kad
Čehija iestājās Šengenas zonā. Lielākā daļa no izstādes ir par Aukstā
kara laiku (1948-1989).
Nova Hradā atrodas klosteris (1698), kurš pēc nopostīšanas līdz
drupām tika renovēts ar tēva Bonifiliusa palīdzību. Arī mūsdienās
klosteri apdzīvo gan mūķenes, gan mūki. Tas kalpo arī kā tūristu
apskates objekts.
Nova Hrada ir jauka vieta dzīvošanai un pievilcīgs tūristu ga
lamērķis, jo darbojas gan viesnīcas ar Welness piedāvājumu, gan
krodziņi, vietējie veikali, dabas takas kājāmgājējiem un riteņbraucē
jiem. Pilsētas parkā ir uzstādīta skeitparka trase, labiekārtots parks.
Ir pašiem sava skola, Universitāte... un atsaucīgi cilvēki. Visā visu
mā – gluži kā mūsu Jaunpils.
2014. gada 4. maijā Ņūkāslu vadītāji svinīgi parakstīja Alianses sadarbības deklarāciju, vienojoties turpināt sadarbību, lai
meklētu kopīgus risinājumus katras Ņūkāslas attīstībai.

Īpaši vēlos atzīmēt čehu veiksmīgo piemēru – vecās smēdes
izmantošanā. Smēde darbojas kā biedrība, piedāvājot šo vietu ap
meklēt tūristiem – iemēģināt roku metālkalšanā, piemēram, izkalt
pašam savu naglu. Smēde notiek dažāda rakstura pasākumi un va
saras mēnešos tā ir atvērta sabiedrībai.
Apbrīnas vērts stāsts ir par Buqouy Chateau neoklasicisma pili.
Celta 1806. gadā kā Buqouy dzimtas rezidence. Pilī atrodas ampīra

Sāksim vingrot
Sākot ar maija mēnesi, katrā „Jaunpils Vēstis” numurā, tiks publi
cēti dažāda veida vingrinājumi, kurus pielietojot var samazināt risku
saslimt ar dažāda rakstura kustības balsta aparāta slimībām vai uzlabot
pašsajūtu pēc ikdienas darbiem.
Pirmie ir stiepšanās vingrinājumi visam ķermenim.
Daži ieteikumi pildot vingrinājumus:
• Vingrojiet katru dienu, padarot to par savu ieradumu. To var da
rīt jebkurā jums ērtā diennakts laikā, piemēram, vakarā, lai mazinātu
rīta stīvumu.
• Šeit aprakstītie vingrinājumi ir stiepjošie, kas nodrošina locīta
vu kustīgumu. Lai palielinātu muskuļu spēku, nepieciešami izturības
vingrinājumi, kā, piemēram, braukšana ar velosipēdu, nūjošana vai
paātrināta staigāšana.
• Stingri jāseko līdzi, lai vingrinājumi nerada sāpes (drīkst būt vel
koša sajūta muskuļos). Ja tās rodas, jāatpūšas vai jāpielāgo vingrinā
jums savām spējām (LĪDZ sāpēm). Katra kustība jāveic lēnām.
• Katru vingrinājumu
izpildiet apmēram 10 rei
zes. Pusaudži līdz 20 rei
zēm.
• Pie katra vingrināju
ma jāveic dziļa ieelpa caur
degunu un dziļa izelpa caur
muti.
1. Pozā pie cipara viens –
ieelpa. Pie cipara divi – izel
pa.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Rasa, Sabiedrisko attiecību vadītāja

Jaunpils vidusskolas
skolotāji cīnās pret
zemajām algām

2. Uz izelpu noliec ķermeņa augšda
ļu pēc iespējas zemāk.
Uz ieelpu atgriežas sākuma stāvoklī.
Kājas visu vingrinājuma laiku sagla
bāt pilnīgi taisni.
4. Rokas stiept uz augšu, kājas uz
leju. Papēži nostiepti. Jostas daļa piespiesta pie zemes. Uz izelpu pastiepties, uz ieelpu atbrīvoties.
Guļot uz muguras, ar rokām pārmaiņus pievelciet vienu, tad
otru celi pie vēdera. Pievelkot
celi, otru kāju turiet taisnu.
Vingrojumus sagatavoja:
Andris Prikazs

Jaunpils vidusskolas arodbiedrības biedru
delegāti Aurika Bogataja, Maruta Zūkure, Sa
nita Kondrāte, Artūrs Zaremba, Andris Krū
miņš, Tamāra Juzupa 12. maijā kopā ar vismaz
7000 skolotāju no visas Latvijas pulcējās Rīgā,
lai protestētu pret zemajām algām, ko šobrīd
saņem. Pedagogi organizētā gājienā devās uz
Doma laukumu. Pa ceļam sākotnēji klusā akcija
pārvērtās skaļā svilpju skaņu un plaukšķināšanas
jūrā. Doma laukumā sanākušos protestētājus
uzrunāja arī valdības pārstāvji, tomēr Ministru
prezidentes uzruna protesta dalībniekos izraisīja
neapmierinātību. Arodbiedrības darbs turpinā
sies, lai sekmētu pedagogu darba novērtējumu.
Jaunpils vidusskolas AK izsaka pateicību
Jaunpils novada Domei un personīgi Ligitai Gin
terei un Jaunpils vidusskolas vadībai, un kolē
ģiem par atbalstu piketam.
Izsakām pateicību šoferim Staņislavam Bu
gaičukam par veiksmīgu Tukuma un Jaunpils
starpnovadu arodbiedrības delegātu nogādāšanu
uz piketu un atpakaļ.

AK pr. Tamāra Juzupa

Jaunpils Vēstis						
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Muzeja aprīļa ziņas
Dzīvīgais, skanīgais, krāsainais, ziedošais – visi šie vārdi attiecināmi uz aprīļa mēnesi
Jaunpils kultūrvēsturisko mantojuma „pērles” kā patīkamu pārsteigumu 6. aprīlī valsts
folkloras ansambļu skatē Dobelē atrādīja Olaines folkloras kopa, kuras vadītāja ir mūsu
novadniece Silvija Silāre. Kādi tad īsi ir jaunpilnieku tikumi un netikumi, sarunvalodas īpat
nības varēsiet dzirdēt arī Muzeju nakts pasākumā, kad pie mums viesosies Olaines folkloras
kopa ar šo programmu. Jaunpils vārds izskanēs arī nākamajā gadā folkloras festivāla laikā.

Mēneša fotogrāfijas izvietojumā avīzītē dzīve ienesa savas korekcijas. Bijām ieplānojušas
ievietot attēlu no pirmās Muzeju nakts pasākuma pirms desmit gadiem. Aprīļa beigās sēru
ziņa vēstīja, ka aizsaulē aizgājusi iemīļota teātra māksliniece Vera Singajevska, kas neskaitā
mas reizes Jaunpilī vadījusi Bērnības svētku pasākumus Jaunpilī un daudziem jaunpilniekiem
ir goda krustmāte. Tā nu šoreiz ievietojam divas mēneša fotogrāfijas.

Mākslas pieturvietas Jaunpilī. Mākslinieks vienmēr vēro dabas noskaņas ainavas, cilvē
kus, situācijas. Dažkārt skiču burtnīcā tiek uzvilktas pāris līnijas vai ierakstīts teksts radošajos
darbos. Jaunpils mazajās Mākslas dienās radošo darbu krāsainību un mīlestību uz mākslu
atklāja divas izstādes.
13. aprīlī jeb Pūpolsvētdienā Jaunpils muzeju izstāžu zālē bija tikšanās ar krustdūriena
tehnikā radīto darbu autori Annu Saulīti. Annas kundze ar savu lielisko un izsmeļošo stāstī
jumu ieveda šo apbrīnas vērto darbu radīšanas procesā. Aizraušanās ar gleznu reprodukciju
izšūšanu aizsākta 2004. gadā un šobrīd izšūto darbu skaits jau iesniedzas trešajā desmitā.
Savukārt no 24. aprīļa izstādes zālē pavasarīgu košumu rada Ainas Liepas netradicionālo
darbu izstāde. Sirdij un acīm tīkamas glezniņas un dekorus Ainas kundze jau gadiem ilgi
veido no dabas materiā
liem savas iedvesmas un
fantāzijas rosināta, kur
interesants krāsas un fak
tūras salikums kopā ar
rūpīgu izpildījumu vēsta
par autores neizsmeļamo
fantāziju. Jau krietnu laiku
Ainas kundze raksta dze
ju, kuru var izlasīt dzejas
izdevumā „Zemgales vā
celīte”.

Paldies talciniekiem! 26. aprīļa talka Sparvu kapsētā nu jau tradicionāli pulcēja domu
biedru grupu. Kā katru gadu sakopām slavenās Jaunpils mācītāju Bernevicu dzimtas atdusas
vietu un pārējo teritoriju. Kā jau talkā noslēgumā neizpalika ne desiņu, ne pīrāgu, ne jautru
sarunu, ne asprātību, ne jautru smieklu.

Muzeju nakts ir klāt! 2014. gada 17. maijā noslēgsies Muzeju nakts trīs gadu cikls, kas
iezīmēja trejkrāsaino dzintara tapšanas ceļu. Iepriekšējos gados godinājām dzintara auklē
tājus – zilo jūru un zaļo mežu. Šogad sārtajam dzintaram jāiemirdzas visā tā spožumā. To
ko mēs mīlam un ar ko lepojamies, mēs nosaucam dzintara vārdā – tāpēc mums ir Dzintra
un Dzintars un mūsu zeme ir Dzintarzeme. Mēs valkājam dzintara rotas, lietojam dzinta
ra smaržas, dziedam dzintara koros un mūziku klausāmies dzintara koncertzālē. Dzintara
dziesmas vieno paaudzes Latvijā un latviešus visā plašajā pasaulē. Mūsu senči, darinot pie
kariņus, krelles un kulta priekšmetus savu pieķeršanos dzintaram ir apliecinājuši jau pirms
vairākiem tūkstošiem gadu. Dzintara brīnumainās spējas izsenis ir novērtējuši arī dziednieki,
ārsti un astrologi. Šodienas zinātnieki, mākslinieki un komponisti joprojām smeļas iedvesmu
dzintara struktūrā, krāsā un zaigojumā. Muzeju nakts pasākumā mums ir iespēja veidot savu
stāstu – par sīkstu tautu, kurai pieder sava Dzintarzeme, kurā dzīvo cilvēki ar tām īpašībām,
kas piemīt dzintaram. Jaunpils Muzeju nakts programmu kuplinās cilvēki, kuri Jaunpilī dzīvo
vai dzīvojuši – tās ir mūsu dzintara āderītes. Lai šī Muzeju nakts ir vēl viens mīlestības aplie
cinājums mūsu brīnumainajam saules akmenim un cilvēkiem.
Esiet gaidīti 17. maijā Muzeju nakts pasākumā!
Informāciju sagatavoja: Ligija Rutka, Jaunpils muzeja vadītāja
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Ieskats Pavasara gadatirgus – pirmās
Jaunpils novada svētku dienas norisēs
Šogad Pavasara gadatirgū pirkt un pārdot gribētājiem bija iespēja ne tikai andelēties un kau
lēties, bet kā jau tirgum un svētkiem piederas -– arī izklaidēties. Ar Pavasara gadatirgu tika at
klāta Jaunpils novada svētku pirmā diena – piecu gadu dzimšanas diena. Svētkus atklāja Jaun
pils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, uzsverot, ka Jaunpils var lepoties ar darbīgiem
cilvēkiem. „Nevis vieta ceļ cilvēku, bet cilvēks ceļ vietu”, šo teicienu vistiešākajā veidā var at
tiecināt uz Jaunpili, ar lep
numu par savu novadu,
teic priekšsēdētāja Ligita
Gintere.
Kā ik gadu, arī šogad,
skatītāju un klausītāju sir
dis priecēja mūsu pašu de
jotāji. „Man izauga divas
vārpas” dancoja VDPK
„Jaunpils”. „Cita tautas
dziesmas” ritmos dancī
leca JDK „Atsperīte”. Līnij
dejotāju grupa „Vēlziedes”
kopīgā deju solī kustējās
„Visi ciema suņi rēja” pava
dījumā. Un Suitu sievas no
Alsungas apdziedāja gan de
jotājus un skatītājus, gan tir
gotājus. Par to, lai visiem būtu
lustīgs prāts, rūpējās pasāku
ma vadītājs Kaspars Sīmanis.
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Jaunpils novada Domes un pašvaldības
darbinieki apgūst zināšanas par
mārketinga stratēģijas izstrādes gaitu
Š. g. 23. aprīlī Jaunpilī notika Latvijas Pašvaldību savienības organizēts seminārs
projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros.
Semināru uzsākot, projekta vadošā eksperte Ligita Pudža, iepazīstināja dalībniekus ar
projektu un plānotajām aktivitātēm. Turpinājumā viens no vadošajiem projekta eksper
tiem Māris Pūķis Dr. oec., dr.phys. detalizēti izklāstīja stratēģiskā vadības procesa teoriju,
mārketinga izstrādes nepieciešamību un ieviešanas mehānismu. Stratēģiskā plānošana ir
visa pamatā, lai veiksmīgi vadītu gan uzņēmumu, gan pašvaldību. Sanāksmē tika runāts
arī par uzņēmējdarbības veicināšanu pašvaldībās.
Kā jau tika minēts marta un aprīļa avīzē – Jaunpils novada pašvaldība veidos savu mār
ketinga stratēģiju. Projektā ir iesaistījušās dažāda mēroga pašvaldības. Lai nostiprinātu
Jaunpils pašvaldības lietpratīgu pārvaldību, „mācīties salīdzinot” sistēmas ietvaros tiks ie
kļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana un kā pamats tiks izveidots pašval
dības mārketings. Šim nolūkam tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā ir visi Jaunpils
novada Domes deputāti, daļa darbinieku, kultūras, izglītības, tūrisma jomas pārstāvji.
Mārketings kalpos kā viena no stratēģiskās vadīšanas formām.
Projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots,
izmantojot 2 111 820 eiro piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.– 2014. gada
perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas
un Norvēģijas valsts vietējām un reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot
ilgtspējīgu „mācīties salīdzinot” sistēmu, kas balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datubāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, „mācīties salīdzinot” sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī
pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu
kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Bērniem bija īpaši daudz
aktivitāšu, kurās piedalīties.
Sportiskākie varēja pār
baudīt ātrumu, veiklību un
spēku kopā ar Andri Pri
kazu. Mazākie varēja lēkāt
pa gaisa pili un rotaļāties
ar Sandru Ķiņķeri un Ievu
Štolceri.Iekāpt un nofoto
grafēties milzīgajā SIA „Joži”
traktorā, ugunsdzēsēju auto
un mazajā Jaunpils novada
Domes multifunkcionārajā
traktorā varēja visi tirgus
apmeklētāji.
Informācija sagatavoja:
Baiba Rasa, Sabiedrisko attiecību vadītāja

RAC „Rats” aktivitātes

Gan bērni, gan pieaugušie bija laip
ni aicināti darboties radošajās darbnī
cās. Biedrībā „7balles” pie Anetes un
Kaspara varēja izgatavot koka vējdzir
navas. Pie „Vīgriezēm” Indras un Intas
bija iespēja marmorizēt sveces. „Ratā”
Inta Finka mācīja kā dekupāžas teh
nikā izgatavot meistardarbus. Visi
interesenti varēja aplūkot Intas darbu
izstādi – izrādās, ka pat kurpēm, ar de
kupāžas palīdzību, var piešķirt jaunu
un unikālu dizainu.
Kā izgatavo skaistus papīra ziedus
un citas lietas – rādīja Jaunpils vidus
skolas rokdarbu meistares Melita Raš
mane un Aurika Bogataja.
Kā izgatavot jaukas un pavasarīgas
apsveikuma kartiņas, varēja mācīties
pie „Kamenēm” Sandras un Ilzes.

Kaut arī aprīlis ir visīstākais pavasara
mēnesis, kad sākušies dārza darbi, „Ratā”
notika visdažādākās nodarbības.
Ilgi gaidīta viešņa bija Mārīte Gailīte, kas
mums jau pazīstama no iepriekšējiem ga
diem kā viena no zinošākajām speciālistēm
dārzkopības jautājumos. Šoreiz Mārītes
lekcija sastāvēja no 2 daļām: gurķu audzē
šana uz lauka un siltumnīcā; un kā atvieglot
darbus dārzā. Abas tēmas tik interesantas,
ka jautājumu pēc lekcijas bija ļoti daudz.
Paldies par izpalīdzēšanu Ilzei un šoferītim
Vairim – uz autobusu Mārīte tomēr paspē
ja. Klausītāji uzzināja dažādas nianses par
melno plēvju pielietojumu dārzos, par kūd
ras renēm, par dažādām laistīšanas iespē
jām siltumnīcās, par redīsu sēšanu kastēs.
Kad lektore ķērās pie gurķu tēmas, klausītā
ju rokas kustējās divtik ātri, tomēr nespēja
pierakstīt visu dzirdēto: šķirnes, dēsti, mēs
lojumi, kaitēkļi un to apkarošana, laistīša
na, vākšana, uzglabāšana... Gaidīsim Mārīti
atkal pie mums rudenī ar tikpat detalizētu
arī citu dārzeņu apskati.
Īpašs pasākums bija „Kleopatras skaistu
ma noslēpumi”, kura laikā jogas un arom
terapijas speciāliste Evita Sundare rādīja,
stāstīja un visām dalībniecēm lika pašām
izmēģināt gan sejas masāžu, gan dažādas
maskas sejai un rokām. Nodarbība bija
piesātināta ar jaunu informāciju, bet kā
piedeva līdzi nāca pozitīvas emocijas ilgam
laikam.
Turpinājās KIF projekta ietvaros plā
notās nodarbības dekupāžā – tādu krāš
ņumu un krūzīšu, kastīšu, vāžu, pat kurp

ju izrotāšanu „Rata” telpas pieredzēja
pirmo reizi.
Katru otrdienas vakaru pulcējās fotogra
fēšanas entuziasti, kurus dažādās gudrībās
apmācīja fotomākslinieks Uģis Grantiņš.
Īpaša diena bija 29. aprīlis – pie mums ar
ļoti vispusīgu nodarbību viesojās daiļdārz
niece Dace Lukševica. Kaut arī pasākums
bija garš – 6 stundas, laiks pagāja nemanot.
Katrs apgalvojums, piemērs tika papildi
nāts ar attēliem, demonstrēti visdažādā
kie koki, krūmi, krāšņumaugi, skaidrotas
to augšanas īpatnības, saderība ar citiem
augiem. Ļoti interesanti bija fotogrāfijās
vērot, kā dārzs mainās vairāku gadu garu
mā, kā mainās stādījumi. Pēc nodarbības
varēja iegādāties dažādus prezentācijā re
dzētos krāšņumaugus. Sadarbība ar Daci
turpināsies jau jūnijā – tā būs viņas vadīta
ekskursija pa skaistākajiem Tukuma puses
daiļdārziem, rādot praksē dažādus dārza
veidošanas knifus.
2. jūnijā atkārtosim nodarbību „Kleo
patras skaistuma noslēpumi”, aici
nāti gan bijuši dalībnieki, gan jau
ni interesenti, lai starojoši skaistas
sagaidītu izlaidumus un citus svētkus.
Paldies visiem, kas sadarbojas ar „Ratu”,
nāk uz nodarbībām, pasākumiem – mēs
strādājam jaunpilniekiem, bet esam atvērti
arī kaimiņiem. Priecājamies par katru, kurš
grib mācīties, grib iegūt jaunas prasmes un
iemaņas, dzīvot interesantāk.
Gaidām jaunas idejas, ieteikumus jau
nākošās sezonas nodarbībām. Veidosim to
kopīgi!

