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Tūrisma sezonas atklāšana
Mātes dienā - 10.maijā Jaunpilī notika tradicionālais Pavasara tirgus ar andelēšanos, kultūras un izklaides programmu!
Šogad ar tirgu tika atklāta arī Jaunpils tūrisma sezona!
Jau no plkst. 8:00 visi pirkt un pārdot gribētāji pulcējās uz stādu, mājražojumu, amatnieku darinājumu un citu saimniecībā noderīgu lietu tirgu Jaunpils centrā! No plkst. 10:00 darbojās krāmu
Andele, kurā bija aicināti pasākuma apmeklētāji nest pārdot vai
mainīt lietas, kas vairs pašam nebija nepieciešamas, bet varbūt noderēja kādam citam.

10. maijs bija Mātes diena, Pavasara tirgus diena un vēl tūrisma
sezonas atklāšana. Tie bija trīskārtīgi svētki, tādēļ no 11:00 visi tika
aicināti pulcēties uz koncertu un tūrisma sezonas atklāšanu laukumā pie kafejnīcas “Līvas”. Tradicionāli Jaunpilij jaunā sezona tika
atklāta ar lielgabala šāvienu!

Šogad kā jaunie tūrisma produkti tika pieteikti radošās darbnīcas – “7balles”, Jaunpils Amatu māja, lauku mājas “Rogas” un lauku
mājas “Vagas”. Laba vēlējumi veiksmīgai sezonai tika teikti arī citiem Jaunpils tūrisma nozares pārstāvjiem.
Svētku koncertā piedalījās Jaunpils vidusskolas skolēnu tautas
deju kolektīvi, Jaunpils kultūras nama līnijdejotājas un Viesatu folkloras kopa “Viesi”.

No plkst. 11:00 -14:00 laukumā starp Lestenes un Vēju ielu bija
pieejamas viduslaiku izklaides un spēles, kuras apmeklētājiem nodrošināja Jaunpils pils un viduslaiku sēta “Niedru Lija” .

Biedrības “7balles” darbnīcā pasākuma apmeklētājiem bija iespēja izgatavot kuģīšus, kurus turpat blakus varēja arī palaist ūdenī, bet darbnīcā “Zīmēsim, līmēsim un krāsosim” biedrības “Ka-
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menes” dalībnieču, atraktīvo jaunpilnieču - Jutas, Lienes un Līgas
vadībā varēja sagatavot dāvanas mammai.
No maija Jaunpils pils atsāka piedāvāt ekskursiju, kurā papildus
Jaunpils pilij tiek apskatīta arī Jaunpils baznīca, tādēļ apmeklētājiem bija iespēja doties tajā arī tūrisma sezonas atklāšanas dienā.
Viens no nozīmīgākajiem dienas notikumiem bija Jaunpils

simbolisko lentu grieza Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere un P/a “Jaunpils” direktore Kristīne Liepiņa.
Visas dienas garumā bija atvērta Jaunpils baznīca, kurā varēja
aplūkot restaurēto, grezno altāri. Šajā dienā bez maksas bija atvērts
arī Jaunpils muzeju, kurā papildus Laumas Liepas izstādei bija apskatāmas arī NARCISES no jaunpilnieku Zentas un Ulda Plezeru
dārza.

amatu mājas atklāšana, kurā piedalījās Jaunpils audēju kopa un
Viesatu folkloras kopa “Viesi”. Skanot latviešu tautas dziesmai,

Siltu maltīti varēja baudīt kafejnīcā „Līvas” un „Jaunpils pils
kroga” āra kafejnīcā.
Pasākumu organizēja Jaunpils kultūras nams, Jaunpils Amatu
māja un Jaunpils TIP.

Apceļošanas akcija „Apceļo Kurzemi 2015”
Akcija „ Apceļo Kurzemi” norisinās jau septīto gadu un šī gada
tēma ir „Kurzemes meistarstiķi”. Šajā apceļošanas akcijā iekļauti
tādi apskates objekti, darbnīcas un ražotāji, kuri raksturīgi tikai
Kurzemei vai ar kuriem īpaši lepojamies jeb, kā saka pie mums
Kurzemē, dižojamies!

Radošās darbnīcas 7 ballēs
Akcijas dalībnieku vidū ar 16. numuru ir mūsējie - biedrība „7

Balles”, kuri akcijas dalībniekiem piedāvā dažādas radošās aktivitātes: koka darbnīcu, sveču liešanu un naglu - dziju rakstu veidošanu.
Ieteicamo apskates objektu sarakstā ir arī Jaunpils audēju darbnīca.
Akcijas norisināsies no 2015.gada 1.maija līdz 30.septembrim.
Apceļošanas dalībnieku anketas var saņemt Kurzemes tūrisma informācijas centros vai
lejuplādēt www.kurzeme.lv.
Apceļošanas dalībniekam
jāsakrāj zīmodziņi no vismaz
12 apmeklētājiem akcijas objektiem. Papildus galvenajai
balvai – 200 EUR dāvanu
karte no aktīvās atpūtas preču
veikala „Gandrs”, būs iespēja laimēt 35 atbalstītāju balvas, kurās ir tādas balvas kā
izbrauciens ar gaisa balonu,
DIP-DAP skrejritenis, dāvanu karte no Liepājas teātri u.c. balvas.
Vairāk par akciju: www.kurzeme.lv

Akcija “Atvērtās dienas
laukos”
Latvijas lauku tūrisma asociācija ( turpmāk LLTA) “Lauku ceļotājs”
aicina piedalīties akcijā “Atvērtās dienas laukos”, kas notiks 2015. gada
13. - 14. jūnijā.
Akcijas mērķis ir popularizēt Latvijas lauku dzīvi, laukos audzētus,
ražotus, gatavotus produktus un pakalpojumus. Tās ietvaros 2 dienas
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saimniecības būs atvērtas apmeklētājiem, piedāvājot atlaides produktiem vai pakalpojumiem, ēdienu un dzērienu degustācijas, ekskursijas, radošas darbnīcas vai kādus citus īpašos piedāvājumus, ko
ikdienā šajās saimniecībās nav iespējams saņemt.
Akcijā piedalās arī Jaunpils puses lauku mājas “Rogas”, kurā
saimniece Veronika piedāvā izbaudīt piedāvājumu “Piena upes,
siera krasti, sviesta kalni”.

Jaunpils Amatu mājā
Kā jau tika minēts, maijā savu darbību
uzsāk Jaunpils Amatu māja audēja amata
meistares Velgas Pavlovskas vadībā. Jaunpils amatu mājā turpmāk ikdienā un tematiskos pasākumos viesus iepazīstinās ar
aušanas, audēja amata tradīcijām un latviešu kultūrvēsturisko mantojumu. Apmeklētājiem ir pieejama ekskursiju programma,
kurā tie tiks iepazīstināti ar aušanu, tās
vēsturi Latvijā, steļļu veidiem, auduma tapšanas procesu. Papildus ekskursijai varēs
piedalīties arī dažādās meistarklasēs bērniem, pieaugušajiem. Īpašs piedzīvojums ir
arī Kāzu ekskursija latviskā garā, kurā tiks
apskatīts meitas tradicionālais pūrs, tiks
vērpti mīlestības pavedieni, bet pirms došanās tālākos ceļos katram pārim tiks pasniegta dāvana saticīgai dzīvošanai.
Darba laiks ir no trešdienas līdz sestdienai 10:00 – 17:00, svētdienās 10:00 -16:00.
Ekskursijas vēlams pieteikt iepriekš pa
t.+371 28301408 vai +37126101458.
Viduslaiku sētā “Niedru lija”
No 1. jūnija viduslaiku sēta “Niedru
lija” darbosies katru dienu no 12:00 - 18:00.
Piedāvājumā atraktīvas izklaides viduslaiku garā - loka šaušana, šaušana ar arbaletu,
cirvja un šķēpa mešana, monētu kalšana un
citas izklaides. Ērtību nolūkos, ieteicams
pirms došanās sazināties pa tālruni: +371
26336513. Vairāk par piedāvājumu www.
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No 13. līdz 14. jūnijam Rogās būs iespēja līdzdarboties siera un
sviesta gatavošanā, iegādāties saimniecībā gatavotus bioloģiskus
piena produktus, doties ekskursijā pa bioloģisko saimniecību un
apskatīt tās iemītniekus, atpūsties un pavadīt dienu laukos – nesteidzīgā, mierpilnā un dabiskā vidē. Grupām, lielākām 5 cilvēkiem,
lūgums, iepriekš pieteikties pa tālruni +371 29199848.
Vairāk par akciju: www.celotajs.lv

JAUNUMI NOVADĀ
viduslaikos.lv.

Jaunpils pilī
No maija Jaunpils pils atsāk piedāvāt
ekskursiju, kurā papildus Jaunpils pilij
tiek stāstīts par Jaunpils muižas apbūvi un
apskatīta Jaunpils baznīca. Ekskursijas ir
iespējams pieteikt Jaunpils pilī pa tālruni
+371 26101458.
Jaunpils pils kroga darba laiks ir pagarināts. Katru dienu no 10:00 -20:00 krodziņš
ir atvērts apmeklētājiem, izņemot gadījumus, kad pilī norisinās slēgta tipa pasākumi.
Jaunpils muzejā
No 1.maija ir mainīts arī Jaunpils muzeja ekspozīciju un izstāžu zāļu apmeklējuma
laiks. Tas ir no pirmdienas līdz ceturtdienai
11:00 - 18:00, piektdienās, sestdienās, svēt-

dienās 10:00 -20:00.
Brīvdienu mājā “Vagas”
Tuvojoties vasarai aizvien vairāk dāmas vēlas sev ērtus un garus svārkus, tādēļ
brīvdienu mājas “Vagas” saimnieces Rita
un Arta (biedrība “Dzīves un veselības skola dabā”), sadarbībā ar biedrību “7 balles”,
aicina sievietes uz garo svārku šūšanas pasākumu š.g. 05. jūnijā plkst. 17:00. Līdz jāņem savs audums, diega spolīte. Dalībnieces konsultēs profesionāla šuvēja. Vakarā
kopīgi pie ugunskura būs mandalu deja ar
pašu šūtajiem svārkiem. Iekustināsiet, iegriezīsiet sevi un jaunos svārkus, kā arī pārliecināsieties, kādus brīnumus dara svārki
un kleitas!!! Pieteikšanās un informācija
Rita 26295159, rita.grinfogele@gmail.com
Lai saulaina un veiksmīgas vasara gan
tiem, kas strādā un uzņem viesus, gan tiem,
kas atpūšas un dodas ciemos!
Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine
Jaunpils Tūrisma informācijas punkts
(Jaunpils TIP)
Tālr.: +317 28684484,
e-pasts: turisms@jaunpils.lv
www.jaunpils.lv/turisms.php
Foto: I. Krūtaine, Kurzemes Tūrisma
asociācija, LLTA “Lauku ceļotājs”
reklāmas foto, www.viduslaikos.lv

2015.gada 23. aprīļa Domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Apstiprināja deputāta mandātu Guntim Nikolajevam no Vēlētāju apvienības
„Mūsu novads” deputātu kandidātu saraksta.
- Gunti Nikolajevu ievēlēja Finanšu komitejas, Attīstības komitejas Iepirkumu
un Nekustamo īpašumu izsoles komisiju
sastāvā.
- Biedrībai „Kultūras laboratorija” dzēsa
nomas maksu par 2014.gadu EUR 87,24 apmērā. Fiksēja atlikušo ieguldījumu summu
uz 01.01.2015. EUR 13 458,21 apmērā.
- Dome lūgs Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības

padomei atļauju 2015. gadā ņemt aizņēmumu prioritārā kārtībā, pašvaldības autonomās funkcijas: veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai, EUR 17 414,00 ,(atbilstoši 5% kapitāldaļu lielumam) apmērā
no Valsts kases,projekta „Jauna datortomogrāfa iegāde SIA Tukuma slimnīcai” realizācijai. Aizņēmuma garantē ar pašvaldības
budžetu.
- Lai veicinātu starptautisko sadarbību,
kultūras, izglītības, uzņēmējdarbības, nevalstisko organizāciju u.c. jomās, nolēma
Apstiprināt dalību Pasaules Jaunpiļu aliansē (Newcastles of the world), noslēdzot
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sadarbības līgumu. Ikgadējo dalības maksa
aliansē EUR 1000, 00
- Apstiprināja Saistošos noteikumus
Nr. 4 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 3 ” „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam ”.
- Apstiprināja Jaunpils novada Domes
2014.gada pārskatu
- Apstiprināja Nolikumu Nr. 6 „Par
Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļu”
- Precizēja zemes platību nekustamajā
īpašumā „Liekņi”, pēc īpašuma sadalīšanas un robežu instrumentālās uzmērīšanas
turpinājums 4.lpp.
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dabā, zemes vienībās :
- Atdalīja no Jaunpils novada domei
piederošas neuzmērītas zemes vienības
„Kviesīšu - Gabaliņu” zemes gabala 38,1
ha patībā , zemi 33,4 ha. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Aigas”.
- Apstiprināja nekustamā īpašuma
„Jožu darbnīcas” sadales projektu. Atdalāmajam zemes gabalam Nr.2 0.56 ha platībā

piešķīra jaunu nosaukumu „Pīteri”.
- 2015.gada 26. marta lēmumā Nr. 54
„Par nekustamā īpašuma „Dekšņas” sadalīšanu, nosaukuma nomaiņu” veica grozījumus
- Apstiprināja Nolikumu Nr. 7 „Par
atklāto skiču ideju konkursu “Jaunpils novada administratīvās teritorijas centra publiskās ārtelpas labiekārtojuma koncepcija
un risinājumi””. Ar šī nolikuma stāšanos
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spēkā, spēku zaudēja 2015. gada 26. martā
apstiprinātais Nolikums Nr. 4 „Par atklāto skiču ideju konkursu “Jaunpils novada
administratīvās teritorijas centra publiskās
ārtelpas labiekārtojuma koncepcija un risinājumi””.
Ar Domes pieņemtajiem lēmumiem izvērstā veidā var iepazīties Domes mājas
lapā www.jaunpils.lv
Kancelejas vadītāja Ita Lapsa

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

Pārtikas
preču
komplekts

Higiēnas un
saimniecības
preču komplekts

Individuālo
mācību
piederumu
komplekti vai
skolas soma

Izziņa uz 1
mēnesi

1 paka kat- 1 paka katram
Viens
rai personai bērnam, kas nav
komplekts vai
sasniedzis 18 gadus skolas soma
kalendārā
Izziņa uz 3 Kopā 2
Kopā 1 paka uz
gada ietvamēnešiem pakas kat- izziņas periodu
ros katram
rai personai katram bērnam,
uz izziņas
kas nav sasniedzis bērnam
vecumā no
periodu
18 gadus
5-16 gadiem
Izziņa uz 6 Kopā 4
Kopā 2 pakas uz
mēnešiem pakas kat- izziņas periodu
rai personai katram bērnam,
uz izziņas
kas nav sasniedzis
periodu
18 gadus
Informāciju var saņemt Jaunpils novada sociālajā dienestā,
sociālā darbiniece Elīna Ūdre mob. 29446778

Labiekārtošanas nodaļas jaunumi
1. Pie novada kapsētām uzstādīti jaunie
informācijas stendi, kopā 9 gab.
2. Līdz maija vidum tiek plānots kapiem pievest smilti.
3. Uzsākta publisko zālienu pļaušana.
4. Pabeigta celmu frēzēšana Jaunpils
centra un pils parka teritorijā. Kopumā
izfrēzēti 180 celmi.
5. Līdz maija vidum tiek plānots iesēt
rekonstruējamo futbola laukumu.
6. No ziemā nozāģētajiem kokiem iegū-

ti 34 m3 baļķu, kas sazāģēti dēļos, pašvaldības vajadzībām. Nodrošināta malkas piegāde 15 trūcīgajiem novada iedzīvotājiem
kopumā 75 m3.
7. Aprīlī un maijā kapu digitalizācijas
projekta ietvaros, tiek uzmērīti kapi Jaunpils novada teritorijā. šogad līdz maijam
pabeigti Spriņģu, Rubuļu, Vītiņu un Lauka
kapu uzmērīšanas lauka darbi.
8. Pirms talkas izdalīti 1300 talkas maisi. Pēc Lielās talkas novadā savāki un aiz-

vesti uz atkritumu apsaimniekošanas poligonu aptuveni 300 maisi un izvesti 10 m3
lielgabarīta atkritumi.
9. 12. maijā Kartavkalnos tika organizēta ikgadējā sakopšanas taka sadarbībā ar
VAS “Latvijas valsts meži”. Paldies talkotājiem!
Gvido Leiburgs,
Labiekārtošanas nod.vadītājs

Pašvaldības iepirkumi

Aprīļa mēnesī beidzās pretendentu
pieteikšanās Domes izsludinātajam iepirkumam par tiesībām veikt Rūšu strauta un
Pils ūdenskrātuves slūžu rekonstrukcijas
darbus. Esam izvēlējušies pretendentu šo
darbu veikšanai un pašreiz ir likumā noteiktais 10 dienu gaidīšanas periods. Un, ja
pārējiem pretendentiem nebūs pretenziju
par vērtēšanas rezultātiem, tad 12. maijā
slēgsim līgumu, lai lielie darbi var sākties,

jo termiņš, kurā viss ir jāpaveic ir ļoti īsslīdz 31 jūlijam.
Ir noslēdzies arī pieteikšanās termiņš
Domes izsludinātajam iepirkumam Sociālā
dienesta telpu rekonstrukcijas veikšanai.
Pašreiz vēl veicam pretendentu izvērtēšanu, saņemam skaidrojumus par piedāvājumiem gan rakstiski, gan tiekoties klātienē
ar iespējamajiem darbu veicējiem. Šo procesu plānojam pabeigt līdz 8. maijam.
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Notiek arī aptauja par izdevīgāko piedāvājumu gājēju celiņa seguma maiņai
Pils ielā atlikušajā posmā līdz ceļa Tukums
Auce gājēju pārejai un gājēju celiņam uz
Viesatu pagasta pārvaldes ēku.
Pils pagalmā sāk rosīties SIA Kaims
celtnieki, kurus kā šī projekta realizētājus
izvēlējāmies iepirkumā par vides pieejamības nodrošināšanu Jaunpils pils tualetēs.
Pēteris Baranovskis,
Jaunpils pašvaldības izpilddirektors
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Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere
pārstāv Latviju ES Padomes Reģionu komitejā
Eiropas Savienības (ES) Padome jau
26.01., apstiprināja jauno Latvijas delegāciju Reģionu komitejā (RK) nākamo
piecu gadu termiņam. Latvijas delegācijā
RK darbosies 14 pašvaldību politiķi, pārstāvot Latvijas pilsētu un novadu intereses ES.
Pretendentus Latvijas delegācijas sastāvam izvirzījusi Latvijas Pašvaldību savienības Dome, ņemot vērā gan dažādo pašvaldību veidu, gan līdzsvarotu Latvijas reģionālo pārstāvību un dzimumu līdztiesības
principu. Latvijas delegāciju apstiprinājusi
Latvijas valdība.
Jaunajā Latvijas delegācijā darbosies šādi locekļi: Kuldīgas novada domes
priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere,
Ventspils novada domes deputāts, Latvijas
Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris
Jaunsleinis, Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Jēkabpils
pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs, Rīgas domes Drošības, kārtības un
korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais; Ventspils
pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš.
Savukārt nepieciešamības gadījumā
viņus aizvietos septiņi aizstājēji: Liepājas
pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos
Gunārs Ansiņš; Valmieras pilsētas domes
priekšsēdētājs Jānis Baiks; Auces novada
domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis;
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs; Rundāles novada domes
priekšsēdētājs Aivars Okmanis; Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Olga Veidiņa; Pārgaujas novada
domes priekšsēdētājs Hardijs Vents.
Kas tad īsti ir Reģionu komiteja?
Eiropas Reģionu komiteja ir ES un reģionālo pārstāvju asambleja.
Vietējās un reģionālās pašvaldības atbild par ES politikas jomas lielākās daļas
īstenošanu, un aptuveni divas trešdaļas ES
tiesību aktu praksē tiek piemēroti vietējā līmenī. Tieši tādēļ 1994. gadā tika izveidota
Eiropas Reģionu komiteja, lai vietējās un
reģionālās pašvaldības varētu paust savu
viedokli par ierosinātajiem ES tiesību aktiem, lai tie būtu vairāk pielāgoti iedzīvotāju vajadzībām.
Eiropas līgumos noteikts, ka ar RK jā-

Latvijas delegācija Briselē
apspriežas visos gadījumos, kad priekšlikumiem varētu būt ietekme uz vietējo vai
reģionālo līmeni. Praksē tas nozīmē, ka apspriešanās ar RK notiek par lielāko daļu ES
tiesību aktiem.
Kā strādā Eiropas Reģionu komiteja?
Komitejā ir 350 locekļi un tik pat daudz
locekļu aizstājēju, kurus nominē dalībvalstis un apstiprina E Sav padome uz piecu
gadu termiņu.
Komitejas darbs ir sadalīts pa sešām komisijām, kas atspoguļo RK galvenās jomas:
- Teritoriālās kohēzijas politika (COTER)
- Ekonomikas politika (ECON)
- Vide, klimata pārmaiņas un enerģētika (ENVE)
- Sociālā politika, izglītība, nodarbinātība, pētniecība un kultūra (SEDEC). Šajā
komitejā darbojas L. Gintere.
- Pilsoniskums, pārvaldība, institucionālās lietas un ārlietas (CIVEX). Arī šajā
komisijā darbojas L. Gintere
- Dabas resursi (NAT)
Komisijās darbojas RK locekļi, kas izstrādā atzinumus par Eiropas Komisijas
priekšlikumiem. Atzinuma projektus apstiprina attiecīgajā komisijā, un tad kādā
no sešām plenārsesijām, kas notiek katru
gadu, par tiem balso visi RK locekļi.
Tā kā RK locekļi ikdienā dzīvo un strādā katrs savā reģionā un pilsētā, un tas dod
viņiem iespēju saglabāt saikni ar vietējo ie-
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dzīvotāju vajadzībām un vienlaikus ļauj arī
darīt zināmu iedzīvotāju viedokli Briselē.
16. -17. aprīļa plenārsesijā Briselē tikās
Eiropas Reģionu komitejas Latvijas delegācija un Latvijas pašvaldību pārstāvji un
žurnālisti
16. un 17. aprīlī Briselē noritēja ES Reģionu komitejas kārtējā plenārsesija, piedaloties Latvijas delegācijas locekļiem.
Šoreiz plenārsesijā bija iespēja piedalīties arī 15 pašvaldību pārstāvjiem un žurnālistiem no Latvijas. Plenārsesijā piedalījās arī Jaunpils novada Domes Sabiedrisko
Attiecību vadītāja Baiba Rasa.
111. plenārsesija bija īpaša ar to, ka
tās ietvaros tika pieņemti Latvijai būtiski
priekšlikumi ES teritoriālās stratēģijas “Eiropa 2020” izstrādē, kurus iniciējusi Latvijas prezidentūra. Priekšlikumu galvenais
mērķis ir panākt līdzsvarotāku reģionu attīstību, veicināt konkurētspēju, pievērst lielāku uzmanību vidējām un mazām pašvaldībām, kā arī to attīstības potenciālam. Dokumenta izveide ir svarīga, lai ES plānotie
atbalsta pasākumi tiktu efektīvi nodrošināti
dažādām teritorijām. Pašvaldības pārstāvjiem un žurnālistiem bija iespēja iepazīties
ar Reģionu komitejas darbu, lēmumpieņemšanas procesu. Vizītes laikā pašvaldību pārstāvji tikās arī ar Eiropas RK prezidentu Marku Markulu. Tikšanās galvenais
akcents tika likts uz ES kaimiņattiecību un
Austrumu partnerības jautājumiem.
turpinājums 6.lpp.
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Vizītes laikā notika tikšanās ar Latvijas vēstnieci Ilzi Juhansoni. Diskusijās tika
pausts viedoklis par Latvijas prezidentūras
ES Padomē darbu un aktivitātēm. Juhansone paveikto vērtē pozitīvi.
Pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja
tikties ar Latvijas deputātiem Eiropas Par-

AKTUALITĀTES
lamentā: Inesi Vaideri, Sandru Kalnieti,
Andreju Mamikinu. Vizītes laikā daudzkārt
izskanēja reģionu un vietējo pašvaldību attīstības, kā arī to sadarbības nozīme kopējā
ES attīstībā.
Briselē, RK telpās tika atklāta latviešu
mākslinieku gleznu, fotogrāfiju un keramikas izstāde „Māla, uguns un dabas radītie brīnumi”. Izstāde norisēja Latvijas
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prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
ietvaros, un tās apmeklētājiem sniegta iespēja iepazīties ar Latvijas kultūru, apskatot
Ušpeļu dzimtas gatavotos māla traukus, V.
Ušpeles gleznotās ainavas, kā arī Rēzeknes
novada fotokluba „ARTērija” uzņemtos keramikas gatavošanas procesa kadrus.
B. Rasa,
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Bijušie Viesatu pagasta deputāti S. Šteina, K. Šteins
un Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja L. Gintere
piedalījās konferencē “Vietējo padomju loma Latvijas
valsts neatkarības atgūšanā”
Latvijas Pašvaldību savienība kopā
ar Latvijas Zinātņu akadēmiju 21. aprīlī
rīkoja konferenci “Vietējo padomju loma
Latvijas valsts neatkarības atgūšanā”, kas
bija veltīta vēsturiskajai pašvaldību deputātu sanāksmei Daugavas stadionā.
Konferencē piedalījās LZA priekšsēdētājs O.Spārītis, tieslietu ministrs Dz. Rasnačs, ministru prezidentes parlamentārais
sekretārs R. Kols, Latvijas Tautas frontes
kādreizējais priekšsēdētājs D. Īvāns, LSP
priekšsēdis A.Jaunsleinis, kā arī ļoti daudzi
kādreizējie deputāti, kas bija klāt vēsturiskajā sanāksmē.
Pasākuma laikā interesenti tika iepazīstināti ar vairākiem Latvijas neatkarības atjaunošanai veltītiem jauniem izdevumiem,
tajā skaitā rakstu un fotogrāfiju krājumu
“Vietējo padomju deputātu loma Latvijas
neatkarības atjaunošanā”.
Par politisko situāciju Latvijā 1989.
-1990. gadā un neatkarības atgūšanas dažādām stratēģijām runāja T.Jundzis, LPS
padomnieks M. Pūķis uzstājās ar ziņojumu “Vietējo padomju loma Latvijas ceļā uz
neatkarību, A. Ērglis runāja par 1990. gada
21. aprīļa Vislatvijas tautas deputātu sapulces organizēšanu. Un V. Šteins uzstājās ar
ziņojumu par diskusiju pirmsākumiem par
administratīvi teritoriālo reformu.
Jāatgādina, ka 1990. gada 21. aprīlī Rīgā,
“Daugavas” stadionā, notika Vislatvijas tautas deputātu sapulce, kurā 8002 deputāti
nobalsoja par neatkarības dokumenta projektu un pieņēma aicinājumu. Būtībā tika
pasludināta Latvijas neatkarība, ko juridiski 1990. gada 4. maijā apstiprināja jaunievēlētā Augstākā Padome pirmajā sesijā.
Augstākās Padomes deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu
tika apstiprināta, «ņemot vērā Latvijas PSR
Augstākās Padomes 1989. gada 28. jūlija

K. Šteins, S. Šteina un L. Gintere 21.04. Latvijas Zinātņu akadēmijā
«Deklarāciju par Latvijas valsts suverenitāti», 1990. gada 15. februāra «Deklarāciju
jautājumā par Latvijas valstisko neatkarību» un 1990. gada 21. aprīļa Vislatvijas tautas deputātu sapulces Aicinājumu, ievērojot
Latvijas iedzīvotāju gribu, kas nepārprotami izpausta, ievēlot vairākumā tos deputātus, kuri savā priekšvēlēšanu programmā
izteikuši apņēmību atjaunot Latvijas Republikas valstisko neatkarību, nostājoties
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uz brīvas, demokrātiskas un neatkarīgas
Latvijas Republikas de facto atjaunošanas
ceļa».
Kā atceras L. Gintere, stadionā bija astoņi tūkstoši deputātu, toreiz valdīja vienotības un draudzības sajūta. Patriotiski runātāju teksti uzmundrināja ļaužu jūru, kuri
bija pulcējušies stadionā. No visa lielā pūļa,
balsojot par Latviju vien nieka 42 rokas
nepacēlās. Bet uz to balsotāju, kuri balsoja
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par neatkarību, tās tikko bija samanāmas.
Spilgti iespiedies atmiņā Latvijas himnas
skanējums.
Par maz mēs veltām uzmanību šim nozīmīgajam datumam, par to vairāk ir jārunā
un jāstāsta jaunajai paaudzei, pārliecināta ir
L. Gintere. Atceroties 21.aprīļa konferenci,

Pavasaris lēnām sāk iesilt, ziedēt un
priecēt. Bet ziņu apskatu iesākšu arPaldies talciniekiem, kuri jau tradicionāli 25.aprīlī strādāja Sparvu kapsētā un
kuriem svarīgs ir gan pats darba process un
darba rezultāts, gan arī senās talku tradīcijas ar kopā pasēdēšanu pie ugunskura pēc
krietni paveikta darba.
Diena ar mūžības dvesmu- ir vēsturiska izstāde- vēstījums par Latvijas neatkarības atjaunošanas laiku Latvijā un Jaunpilī.
Ar muzeja krājuma priekšmetu palīdzību
atainojam laiku kā dzīvojām 1990. gadā. Izstāde dod ieskatu atmodas laiku hronoloģijā. Pirmo reizi izstādē aplūkojama A. Lāča
fotogrāfija, kurā atainota sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanas brīdis pie Jaunpils
pils. Daudzus jaunpilniekus fotogrāfijā mēs
esam atpazinuši, bet ļoti labi būtu vēsturiski
dokumentēt visus šī brīža dalībniekus. Kā
vienmēr aktīvi izstāžu apmeklētāji ir Jaunpils vidusskolas audzēkņi kopā ar audzinātājām D. Adiņu un I. Skricku.
Ģertrūdes Zeiles gleznu izstāde Jaunpils muzeja apmeklētājus priecēs no 11.
maija, bet ar pašu mākslinieci būs iespējams tikties Muzeju nakts pasākumā. Gleznotāja visu radošo mūžu dzīvojusi Rīgā,
bet vienmēr ir saglabājusi garīgās saites ar

šogad sadarbībā ar Jaunpils muzeju, tiks rīkota bijušo un esošo deputātu tikšanās.
Viesatu pagasta padomes deputāts K.
Šteins atceras, ka diena bija saulaina un
silta. Bija jābrauc un braucām. Mēs, lauku
ļaudis, ticējām savam spēkam. Citi rajoni
bija ieradušies pat ar desmit autobusiem…

Jaunpils vēstis

7.

S. Šteina, toreizējā deputāte un bibliotēkas vadītāja visu cītīgi pieraksta dienasgrāmatā. Saglabājies arī pirms 25 gadiem
pierakstītais.
Baiba Rasa,
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Muzeja ziņas

Talka sparvu kapos
dzimto Naujeni Daugavpils pusē. Māksliniece priecē ar mākslinieciskās domas pārsteidzošo vienkāršību un satura dziļumu.
Izstādē ir skaistas un bagātīgas gleznas, kurās jūtama garīga saite ar Latgali.
Muzeju nakts 16. maijā šogad notiek
Raiņa un Aspazijas zīmē. Šogad muzeju
nakts norises Jaunpilī vieno nosaukums

”Katram citāds Rainis un Aspazija.....”. Pasākums ir bezmaksas un ir dāvana visiem
uzticamajiem un arī jaunajiem pasākuma
apmeklētājiem. Ar pasākuma programmu
var iepazīties arī interneta vietnēs. Uz tikšanos pasākumā!
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un
Zinta Arika

Jaunumi Jaunpils bibliotēkā
Priekšā lasīšana bērniem
Aprīlī aizvadīts otrais priekšā lasīšanas
cikls pirmskolas un sākumskolas bērniem.
14.aprīlī bērnudārza bērni noklausījās stāstiņu “Kur ņemt vienu apkampienu?” un vēlāk paši darināja pavasara saulīti.
15., 16. un 21.aprīlī H.K.Andersena
pasaku “Neglītais pīlēns” noklausījās 1.-2.
klašu skolēni. Pēc tam skolēni arī noskatījās multfilmu “Neglītais pīlēns” un radošajā
darbnīcā mēģināja uzburt savu skatījumu
par redzēto un dzirdēto.
Pavasara konference
17.aprīlī Jaunpils novada bibliotēku
darbinieces devās uz Pavasara konferenci
“Saule pati bērnu vada. Rainis. Aspazija.
Savas debestiņas.”
Konferencē visi klātesošie tika iepa-

zīstināti ar Anitas Paegles personālizstādi
“Brīnumainais pasaku dārzs”, ar latviešu un
tulkoto bērnu un jauniešu literatūru 2014.
gadā, ar to, kas notiek bērnu laikmetīgajā
teātrī, ar Valmieras bibliotēkas pieredzi
Sociālajā lasīšanā pusaudžiem un ar Pelču
pagasta bibliotēkas novadpētniecības projektiem bērniem.
Noslēgumā viesi no Kaļiņingradas padalījās ar savu pieredzi par lasīšanas veicināšanas projektiem bērnu bibliotēkā, kā arī
iepazīstināja ar labāko krievu bērnu mūsdienu literatūru.
Tikšanās ar latviešu kriminālromānu
rakstnieci
24.aprīlī Jaunpils bibliotēka savus lasītājus aicināja uz pasākumu “Romantiskie
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detektīvi” uz tikšanos ar detektīvu rakstnieci, publicisti Daci Judinu un dzejnieku,
komponistu Arturu Nīmani.

turpinājums 8.lpp.
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Pirmajā daļā autori lasīja Daces Judinas
grāmatu fragmentus, stāstīja kā atnākušas
idejas grāmatu sižetam, kā arī visiem klātesošajiem lika minēt detektīvmīklas, par ko
uzvarētāji saņēma grāmatas dāvinājumu.
Otrajā daļā abi autori lasīja dzejas un
esejas no kopkrājuma “Divi. Pusnakts sarunas” un spēlēja ģitārbalādes.
Muzeju nakts
16.maijā jau piekto reizi Jaunpils bibliotēka gaidīs Muzeju nakts apmeklētājus arī
savās telpās no plkst. 19.20 līdz plkst. 22.00.
Šā gada Muzeju nakts tēma – Rainis un Aspazija.
Jebkuram bibliotēkas apmeklētājam būs
iespēja radoši darboties – krāsot, zīmēt, līmēt, no plkst. 20.00 skatīties latviešu multfilmas ar Raiņa un Aspazijas dzeju.
Muzeju nakts pasākumā aicinām ikvienu iepazīties ar bibliotēkas sagatavoto izstādi “Rainis un Aspazija bērna acīm”, kura

tapusi sadarbībā ar 1.-4 klašu skolēniem un
audzinātājām. Par precīzu izstādes atrašanās vietu lūdzam sekot informācijai Muzeju nakts pasākuma programmā.
Jaunās grāmatas
Aprīlī bibliotēkā ienākušas jaunas grāmatas gan pirmskolas, gan skolas vecuma
bērniem, gan daiļliteratūra un uzziņu literatūra pieaugušajiem. Sīkāku informāciju par jaunumiem variet apskatīt galerijās
sociālajā saziņas vietnē Draugiem.lv http://
www.draugiem.lv/jaunpilsbiblioteka/. Gaidām visus lasītgribētājus bibliotēkā!
Izbraukuma bibliotēka
Izbraukuma bibliotēka pie lasītgribētājiem dosies 18.maijā.
Strutele (pie “Jaunsētām”) plkst. 10:45
Saule (centrā)		
plkst. 11:00
Jurģi (pie feldšerpunkta) plkst. 11:20
Leveste (pie veikala)
plkst. 12:00
Šoreiz grāmatas un citus izdevumus
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Jums neizsniegsim. Lūdzu sagatavojiet paņemtās grāmatas un žurnālus, lai atdotu
tos bibliotekārei, jo Izbraukuma bibliotēka
nākamreiz pie Jums dosies oktobrī. Vasaras
mēnešos laipni gaidām Jūs pie mums bibliotēkā.
Gleznošanas nodarbības
Sakarā ar pavasara darbiem gleznošanas nodarbības atsāksim septembra beigās
vai oktobra sākumā, kad aicināsim jau esošajiem gleznotājiem piepulcēties arī jaunus
interesentus, kuri vēlas iemācīties gleznot.
Sekojiet Jaunpils bibliotēkai!
Lai uzzinātu vairāk par jaunumiem
Jaunpils bibliotēkā, darba laika izmaiņām,
pasākumiem utml., seko un informē draugus sociālajā saziņas vietnē Draugiem.lv
http://www.draugiem.lv/jaunpilsbiblioteka/
Inga Papendika
Jaunpils bibliotēkas vadītāja

Jaunpils kultūras ziņas

Pasākumi.
10.maijā Jaunpils centrā lielu apmeklētāju skaitu pulcēja ikgadējais un tradicionālais pavasara tirgus. Kultūras programmā piedalījās Viesatu folkloras ansamblis
„Viesi”, Jaunpils vidusskolas 3.-4.kl. un 5.-7.
kl. deju kolektīvi, līnijdeju grupa „Vīgriezes”. Paldies visiem dejotājiem, dziedātājiem, daiļlasītājai Kristīnei un vadītājiem
Solveigai Krūmiņai, Irēnai Liepiņai, Valijai
Baumgartei, skaņotājam Mārim Krastiņam.
16.maijā Jaunpilī Muzeju nakts pasākums, bet Šlokenbekas muižā Jaunpils koris, dejotāji un aktieri piedalīsies multimediālā pasākumā „Manas ģimenes ceļš”
23. maijā Jaunpils kolektīvi sniegs koncertu mazajos ciemos – Levestē un Jurģos.
30.maijā sezonas noslēguma koncerts
un zaļumballe Jaunpils parka estrādē.
Zaļumballi spēlēs grupa „Novadnieki”
no Siguldas
http://www.draugiem.lv/novadnieki
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=9bLbhMbtB2g
https://www.youtube.com/user/almis25
31.maijā muzikāls pasākums bērniem

Jaunpils pilī ar „Pasaku nama” iemītniekiem.
20.jūnijā sadraudzības pasākums “Danči pilī” Jaunpils parka estrādē, kurā tiek aicināti piedalīties Latvijas pilsētu, novadu,
pagastu, kuru nosaukumā ir vārds “pils”,
vidējās paaudzes deju kolektīvi.
27.jūnijā VIII Ziemeļu – Baltijas valstu
Dziesmu svētki. Svētku ietvaros Jaunpilī
viesosies trīs igauņu kori:
- I.N.T.A. Mixed Choir (21) - Estonia;
- Kose Chamber choir (13)- Estonia;
- Mixed Choir “HÄNIKE SEGAKOOR”
(23) – Estonia;

Jaunpils pašdarbības mākslas kolektīvi.
Jaunpils kolektīvi šogad piedalījās Tukuma novada un starpnovadu rīkotajās
skatēs Tukumā. Gatavojoties skatēm katrs
kolektīvs saņēma nolikumu pēc kura tad
arī gatavoja skates repertuāru.
Pirmie uz skati 22.martā devās vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Jaunpils”(vadītājs
Jānis Liepiņš) un pēc žūrijas vērtējuma
ieguva I pakāpi. Jauniešu deju kolektīvs
“Atsperīte”(vadītāja Žanna Kļava) šajā sezonā pārgāja uz augstāku grupu (B grupu)

un skatē ieguva II pakāpi.
28.martā līnijdeju grupa „Vēlziedes” līnijdejotāju olimpiādē „Rīgas kauss 2015”
ieguva 2.vietu.
29.martā skatē savu veikumu rādīja
vokālie ansambļi. Vokālā grupa „Vocalica”
Aināra Plezera vadībā nopelnīja augstāko
pakāpi.
11.aprīlī koru skatē Jaunpils koris (vadītāja Lāsma Pommere) ieguva I pakāpi.
2.maijā Slampes kultūras pilī komēdiju festivālā „Vitamīns C” Jaunpils teātris
ieguva nomināciju „Atraktīvākais aktieru
ansamblis”
10.maijā Tukuma pilsētas kultūras
namā notika Tukuma novada un starpnovadu amatierteātru skate „Spēlmaņu laiks
2015”. Jaunpils teātris (režisors Māris Neilands) ar M.Neilanda lugu „Osis” ieguva III
pakāpi.
23.maijā JDK „Atsperīte” aicināts piedalīties sadraudzības pasākumā „Sadancis
Pūrē”.
Novēlu veiksmi un panākumus arī
turpmāk.
Kultūras nama vadītāja
Silva Nordena

22.maijā plkst. 13:30 Jaunpils vidusskolas Olimpiāžu laureātu un mācību
sasniegumu izcilnieku sumināšanas pasākums un
Tukuma Mūzikas skolas koncerts Jaunpils kultūras nama lielajā zālē.
www.jaunpils.lv
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Kurš putniņš agri ceļas, agri slauka deguntiņu!
Marts un aprīlis nes sev līdzi dabas atmošanos un pavasari, taču mazpulcēniem
tas ir laiks, kad jāizlemj individuālo projektu tēmas, jāaizpilda darba lapas un jānoslēdz līgums ar vecākiem. Šopavasar ir
izstrādāti un Mazpulku padomei pieteikti
28 individuālie projekti. Četri mazpulcēni izvēlējās sadarboties ar Valsts Priekuļu
laukaugu selekcijas institūtu un izpētīt dažādas zirņu šķirnes. Sēklu bērniem iedeva
selekcijas institūts. Trīs mazpulcēni izvēlējās veidot savu biznesu sadarbībā ar z/s
„Ezerkauliņi” un audzēt sarkanos sīpolus.
Marts ir bagāts ar latvisko tradīciju dienām. Lasījām par Ģertrūdes dienu jeb Kukaiņu dienu ,Benedikta jeb Lielo Kukaiņu
dienu un izzinājām seno latviešu laika un
dabas vērojumu nozīmi cilvēka ikdienā
sakārtotas vides pilnveidē. Runājām un izzinājām par Lielo dienu un Lieldienām un
noskaidrojām, kāda ir atšķirība starp šiem
svētkiem, kuri ir vairāk latviskāki.. Mūsu
nodarbība notikās Zaļajā ceturtdienā, tāpēc
kopīgi pārrunājām, ko drīkst šajā dienā darīt, ko nedrīkst.
Kopīgi nodarbībās mācījāmies atpazīt puķes, veidojām puķu kolāžas. Astoņi
mazpulcēni iesēja podiņos samtenes un tagad tikai atliek rūpēties par stādiņiem. Šajā
nodarbībā mūs atbalstīja skolas dārzniece,
kura atļāva bērniem darboties mazajā siltumnīcā.

Tuvojoties Lielajai talkai, arī mazpulcēni labprāt devās sapost mazās skolas apkārtni.
30. aprīlī Staļģenē notikās 20. Vislatvijas
Mazpulku sporta spēles. Kopā piedalījās 75
komandas no visas Latvijas. Mūsu mazpulku pārstāvēja 2 komandas: jaunākajā grupā
komandas nosaukums „Zibenīgie”- Annija
Rasa, Aivija Ņikiforova, Valters Brūders
un Kristofers Bierands; vidējā grupā komandas nosaukums „Zaļie jaunpilnieki”
-Anna Krista Dakša, Daiga Medvecka,
Rainers Pašulis, Patriks Grīnfogelis. Mazpulcēni sacentās gan komandu spēlēs gan

individuālajās sacensībās. Abas kopmantas
saņēma Pateicības par piedalīšanos, bet individuālajās sacensībās „Glāžu piramīda”
gan Anna Krista Dakša, gan Rainers Pašulis
savā vecuma grupā ieguva 1. vietu un saņēma Diplomus. Apsveicam!
Klāt maijs- ziedu un smaržu mēnesi!
Lai veicas pēdējos pārbaudes darbos un
laicīgi visu iestādīt un iesēt, lai var sākt novērojumus. LAI MUMS KOPĪGI VEICAS
PAVEIKT IECERĒTO!
Jaunpils- Viesatu Mazpulka vadītāja
Līga Bierande

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”

12. maijā plkst. 9:30 vingrotāju grupas
sezonas noslēdzošā nodarbība biedrībā “7
balles”.
22. maijā plkst.18:00 mūsu Dobeles
draugi rīko kārtējo atpūtas vakaru senioriem Jaunbērzes kultūras namā. Izbraucam
17:10 no pasta laukuma. Pieteikties līdz 18.
maijam.
23. maijā plkst. 18:00 Šlokenbekas
muižā Smārdes senioru klubiņš ielūdz uz
savu 10 gadu jubilejas pasākumu. Pieteikties līdz 18. maijam, tad paziņos par izbraukšanu.
9. jūnijā plkst. 8:30 no pasta laukuma
izbraucam ekskursijā uz Jelgavu un pēc tam

uz Baskāju taku Valgumā. Pieteikties pensionāru telpās, samaksājot 15 EUR.
27. jūnijā plkst.18:00 kārtējais senioru draudzības pasākums Bikstu kultūras
namā.
Novada domes projekta konkursa “Darām paši” mūsu projekts “Atver sirdi priekam” ir apstiprināts un tajā ir paredzētas
mūžizglītības nodarbības mūsu pazīstamās
un iecienītās pasniedzējas Dainas Reinfeldes vadībā.
7. jūlijā plkst. 13:00 “Rata” telpās pirmā nodarbība. Projekta ietvaros ir paredzēts transports kursu dalībnieku atvešanai
un aizvešanai. Kafijas pauzes izdevumus

segsim paši. Tie, kas vēlas piedalīties lūgti
pieteikties gan pensionāru telpās, gan pie
saviem koordinātoriem un dot ziņu par
transporta izmantošanu. Par nākošajām
nodarbībām informēsim pēc 1. nodarbības.
31. jūlijā draudzības pasākums Engurē.
Sākam pieņemt makulatūru trešdienās
dežūru laikā no plkst. 10:00 – 12:00.
Jūnija mēnesī jāsamaksā biedru nauda 5
EUR par 2015. gadu.
Pateicamies mūsu biedrības biedrei
Vitai Leitei par kārtējo dāvinājumu un sirsnīgi sveicam viņu 55 gadu dzīves jubilejā,
vēlam viņai izturību un veiksmi turpmākajās dzīves gaitās.
Austra Sipeniece

PATEICĪBA
Viesatu pārvalde izsaka lielu paldies Strautiņu ģimenei
par dāvāto melnzemi puķu dobēm pie kultūras nama!
www.jaunpils.lv
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Dāmu kluba “Vīgriezes” aktualitātes
Pagājis aprīļa mēnesis, kurš bijis darbīgs
arī dāmām no biedrības “Vīgriezes”.
6. aprīlī piedalījāmies Lieldienu pasākumā Jaunpils pils pagalmā, kur gan lieli gan
mazi apmeklētāji varēja marmorizēt sveču
oliņas sev patīkamā krāsā.
19.aprīlī bija kārtējais teātra brauciens
uz Rīgas Nacionālo teātri. Teātru sezonu
noslēgsim ar izrādi Dailes teātrī 10. jūnijā
ar izrādi “Hameleona rotaļas - Spanovska

ballīte”.
24.aprīlī dāmas piedalījās bibliotekas
rīkotajā pasākumā “Romantiskie detektīvi”.
Paldies bibliotekas meitenēm par uzaicinājumu.
25.aprīlī dāmas no biedrības “Vigriezes” čakli talkoja Jaunpils parkā. Žēl, ka bija
tik maza atsaucība no iedzīvotāju puses, jo
darba tur ir vēl ļoti daudz, lai tas kļūtu acīm
baudāms gan pašu iedzīvotājiem, gan vie-

siem. Paldies Smelteres kundzei par garšīgo
pusdienu zupu!
30. aprīlī ar svecīšu marmorizēšanu
kuplinājām Jaunpils “Kustību festivālu”.
Tagad aktīvi gatavojamies daudziem
maija mēneša pasākumiem!
Lai visiem jauks pavasaris un ievu ziedēšanas laiks !
Dāmu kluba “Vīgriezes” vārdā - Indra

Foto ieskats BĒRNU UN JAUNIEŠU KUSTĪBU
FESTIVĀLA „JAUNPILS 2015” NORISĒ
Šogad pasākums kopā jau 21 gadu pulcēja vairāk kā 700 dalībnieku no tuvākiem un tālākiem novadiem. Fascinējoši deju priekšnesumiem pat ar akrobātikas elementiem, spilgtiem tērpiem un smaidu gan pašu mazāko ķiparu, gan vidusskolas vecuma jauniešu sejās.
Pasākuma devīze “Atbrīvo seju smaidam” bija redzama katra dalībnieka priekšnesumā. Foto un video mājas lapā www.jaunpils.lv!
Pēc uzstāšanās bērni un jaunieši piedalījās radošajās darbnīcās, fotografējās, devās ekskursijā pa pils pagrabiem, kā arī iekustināja
brīvās deju skatuves grīdu. Vakarpusē notika diskotēka.
Paldies visiem dalībniekiem, brīvprātīgajiem palīgiem, jauniešiem un pasākuma atbalstītājiem: Jaunpils novada Domei, biedrībai
Zaļā josta”, Swedbankai, Tukuma ledushallei, MC DUS, kafejnīcai ”Līvas”, a/s “Jaunpils pienotava, Jaunpils vidusskolai, i/k „Niedres.O”,
Tukuma tūrisma centram, SIA ”Lestenes maiznīca”, Berga foto, Irlavas konditorejai un P/a „Jaunpils”!
Uz tikšanos nākošgad!
Baiba Rasa, Sabiedrisko Attiecību vadītāja. Foto:B. Rasa

Pasākuma organizētāja I.Martuzāne un žūrijas
komisijas loceklis R. Altenburgs

Šovgrupa MIX

Jaunpils dejotāji “Ķiparini 2”

Deju studija TIPU TAPU

www.jaunpils.lv
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Pārbaudi krūtis lai dzīvotu
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas
ieradīsies Jaunpilī 29.maijā.
Mobilais mamogrāfs strādās pie ģ.ā. A.Puzaka prakses “Jaunkalnos”,Jaunpilī.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros
izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55
(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru)
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@mamografija.lv

Ikvienai sievietei regulāri ir jāveic pašizmeklēšanās. Tas nozīmē, ka sievietei pašai
regulāri jātausta savas krūtis reizi mēnesī.
Sievietēm, kurām ir regulārs menstruālais
cikls, kuras lieto hormonu kontracepciju
vai hormonu aizstājtabletes un tiek novērota regulāra asiņošana vai smērēšanās,
piemērotākais pārbaudes laiks ir pirmās 10
dienas no menstruālās asiņošanas brīža, jo
šajā laikā fizioloģiski krūtis ir vismīkstākās,
tādējādi arī vispiemērotākās pārbaudei.
Savukārt sievietēm, kurām menstruāciju
vairs nav, nepieciešamība pēc pārbaudes
jāizvērtē dinamiski, jo menopauzes stadijā
pārbaudes laiks nav būtisks.
Jāmin, ka diezgan straujš saslimstības
gadījumu skaita pieaugums ir vērojams
tieši pēc 35 gadu vecuma, tamdēļ sievietēm šajā vecuma grupā krūšu veselībai
vajadzētu pievērst īpašu uzmanību, veicot
pārbaudes reizi gadā vai pēc sūdzībām, bet
jaunākām sievietēm jāveic regulāra krūšu
pašpārbaude, kā arī pie ārsta uz pārbaudēm
jādodas reizi divos gados.
Krūšu pašpārbaude ir pašiniciatīva,
kura palīdz noteikt veidojumus krūtīs, visbiežāk pie ārsta vēršas tieši tās sievietes,
kuras aizdomīgus veidojumus sataustījušas
pašas.
Lai arī saslimstība ar krūts vēzi daudzās
ES dalībvalstīs ir lielāka nekā Latvijā, D.
Baltiņa apgalvo, ka saslimstība šeit pieaug.
Populācija Latvijā noveco – krūts vēzis, neskatoties uz to, ka ir traģiski gadījumi arī
jaunām sievietēm, pamatā visvairāk novērojams sievietēm pēc 50 gadu vecuma.

Pateicoties tam, ka ir pieejamas kvalitatīvas
diagnostikas iespējas un sievietes ir informētas par pārbaudes iespējām, pieaug to
sieviešu skaits, kuras zina, ka ir tāda ultrasonogrāfija, mamogrāfija, atzīst onkoloģe –
ķīmijterapeite Dr.habil.med. Dace Baltiņa,
RSU asoc. profesore, RAKUS galvenā speciāliste.
Kā rodas audzējs?
Audzējs rodas no tā, ka piena dziedzera šūnas dažādu iemeslu dēļ sāk strauji un
nepareizi dalīties, ieaugot blakus audos un
izplatoties pa ķermeni. Labdabīga audzēja
gadījumā arī konstatē šūnu savairošanos,
bet process ir lokāls un neizplatās uz apkārtējiem audiem.
Krūts vēža stadijas
0stadija: audzēja pirmsākums. Lai arī
pagaidām nekas vēl neliecina par vēža šūnu
negatīvo ietekmi uz veselību, rentgenoloģiski tas jau ir saredzams. I stadija: krūts
vēzis ir sācis attīstīties. Audzējs (veidojums
krūtī) ir samērā neliels – līdz 2 cm diametrā.
Izteikti palielināti limfmezgli parasti netiek
novēroti. Krūts vēzis, kas atklāts I stadijā,
90% gadījumu ir pilnībā izārstējams. II stadija: audzēja izmērs ir 2-5 cm diametrā. Ja
tas ir mazāks par 2 cm diametrā un ja arī
audzēja skartās puses rokas padusē parādās
palielināti limfmezgli, tas ir pieskaitāms otrajai stadijai. III stadija: audzējs nereti pārsniedz 5 cm diametrā, taču var būt arī mazāks. Krūts vēzi III stadijā raksturo: vairāki
palielināti limfmezgli ne tikai padusē, bet
arī citos tuvākajos audos; krūts vēzis sācis
bojāt arī citas organisma struktūras – krūts
ādu, krūškurvja sienu vai iekšējos piena
dziedzeru limfmezglus. IV stadija: krūts
vēzis ir izplatījies arī uz citiem iekšējiem
orgāniem (plaušām, kauliem u. c.).
Saslimšanas riska faktori
Krūts vēzis, tāpat kā lielākā daļa vēža
formu, rodas kā dabiskas novecošanas sekas, un to ierosina novecošanās dēļ uzkrātie

www.jaunpils.lv

gēnu bojājumi. Visbiežāk tas sastopams 5565 gadu. Lai gan bioloģiskie riska faktori
nav ietekmējami, tos zinot, sieviete labāk
spēj apzināties savu situāciju un ikdienā sekot līdzi veselībai.
Dzimums
Neliels risks saslimt ar krūts vēzi ir arī
vīriešiem, tomēr vairāk kā 99% krūts vēža
gadījumu skar tieši sievietes.
Vecums
Krūts vēzis – tāpat kā citas vēžas formas
– pārsvarā attīstās pēc 50 gadu vecuma.
Ģimenes slimību vēsture
Krūts vēzis mammai, māsai vai meitai
dubulto saslimšanas risku, īpaši, ja asinsradinieces ar to slimojušas līdz 45 gadu vecumam.
Reproduktīvā sistēma
Vairākas nianses sievietes dzīves ciklā
var kļūt par riska faktoriem krūts vēža attīstībai: mēnešreižu sākšanās pirms 12 gadu
vecuma, pirmā grūtniecība pēc 30 gadu vecuma, menopauzes sākšanās pēc 55 gadu
vecuma.
Ar dzīvesveidu saistīto riska faktoru samazināšana būtiski uzlabo sievietes vispārējo veselību, kā arī mazina iespēju saslimt
ar krūts vēzi.
Ķermeņa svars
Palielināts ķermeņa svars – īpaši pēc
menopauzes – tiek uzskatīts par vienu no
būtiskiem riska faktoriem. Sekojiet līdzi savam ķermeņa masas indeksam un ar ārstu
pārrunājiet veicamos pasākumus, lai atgūtu
optimālu svaru.
Pārtika
Ierobežojiet sarkanās gaļas un dzīvnieku izcelsmes tauku – tostarp piena tauku
– patēriņu uzturā. Lietojiet bioloģiski tīrus
produktus ar izsekojamu izcelsmi.
Fiziskās aktivitātes
Fiziskas aktivitātes vismaz trīs četras
stundas nedēļā samazinās krūts vēža risku
turpinājums 12.lpp.
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turpinājums no 11.lpp.

par 40%.
Alkohola patēriņš
Pētījumi liecina, ka sievietēm, kas lieto
alkoholiskos dzērienus, ir augstāks risks saslimt ar krūts vēzi. Jo vairāk alkohola tiek
patērēts, jo risks ir augstāks.
Bērna zīdīšana ar krūti
Jaundzimušā zīdīšana ievērojami samazina risku saslimt ar krūts vēzi. Ja vien ir
tāda iespēja, barojiet bērnu ar krūti vismaz
pirmos četrus mēnešus.
Smēķēšana
Lai pierādītu tiešu tabakas saistību ar
krūts vēzi, vēl tiek veikti pētījumi, tomēr
onkologi iesaka – atmetiet smēķēšanu!
Interesanti fakti par krūts vēzi*
Augstāka krūts vēža sastopamība ir attīstītajās valstīs, bet zemāka – mazāk attīstītajās valstīs.
Kreisajā krūtī vēzis attīstās biežāk nekā
labajā.
Pirmā mastektomija (krūts un paduses
limfmezglu izoperēšana) tikusi reģistrēta

Bizantijā 548. gadā pirms mūsu ēras.
Ir aprēķināts, ja katra sieviete pēc 50
gadu vecuma veiktu mamogrāfiju, mirstību
no krūts vēža šajā vecuma grupā varētu samazināt par vairāk nekā 25 %.
Krūts vēža risks palielinās, ja ilgāk par
5 gadiem tiek lietota hormonālā kontracepcija. Savukārt sievietēm, kurām veikta
histerektomija (pilnīga vai daļēja dzemdes
izņemšana) un kuras lieto estrogēnu saturošus medikamentus, risks ir mazāks.
Agrāk krūts vēzi sauca par „mūķeņu slimību”, jo starp mūķenēm novērojama augstāka saslimstība.
Katru gadu tiek diagnosticēti apmēram
1,2 miljoni jauni krūts vēža gadījumi visā
pasaulē.
Pasaulē 75 % sieviešu pēc 50 gadu vecuma slimo ar krūts vēzi.
Pastāv hipotēze, ka sievietēm kreilēm ir
augstāks krūts vēža attīstības risks, jo novērojama augstāka dažu steroīdo hormonu
ekspozīcija.
*Informācijas avots: www.doctus.
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lv,Labi un mazāk zināmi fakti par krūts vēzi
no ASV veiktajiem pētījumiem
Agrīna diagnostika ievērojami palielina
pilnīgas izveseļošanās iespējas.
20 - 50 gadu vecumā
sievietēm katru mēnesi jāveic krūšu
pašizmeklēšana, bet vismaz reizi trīs gados
- krūšu izmeklēšana pie ārsta. Ja ārsts nepiedāvā krūšu apskati, atgādiniet viņam to!
50 - 69 gadu vecumā
sievietēm reizi 2 gados valsts nodrošina krūts veselības bezmaksas profilaktisko
pārbaudi. Šī iespēja ir jāizmanto!
Vairāk informācijas par krūts vēža
savlaicīgas atklāšanas programmu: http://
www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi/veza-savlaicigas-atklasanas-programma
Vai zvaniet pa Nacionālā veselības
dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234
Baiba Rasa, Reģionālā krūts veselības
vēstnese/Sabiedrisko Attiecību vadītāja

23. maijā “Mazo ciemu diena”
Levestē
Plkst. 11:00 Jaunpils pašdarbnieku koncerts Levestē
Plkst. 12:00 “Levestes Spico” telpās pieaugušajiem Jaunpils muzejs piedāvās skatīties nesen digitalizētās dokumentālās filmas par “Dzirksteli”, savukārt bērniem un
jauniešiem no plkst. 12:00 Liene Jurēvica ar
palīgiem organizēs radošās darbnīcas!
Jurģos
Plkst. 13:00 Jaunpils pašdarbnieku
mākslas kolektīvu koncerts
Plkst. 14:00 Jaunpils bibliotēkas vadītājas Ingas Papendikas un palīgu organizētās
radošās darbnīcas

Strutelē
Plkst. 11:00 R. Ariko “Kumelīšu” sētas
pagalmā Viesatu pašdarbnieku koncerts
Plkst. 12:00 iedrības “7 balles” radošās
darbnīcas Kaspara Brikuļa vadībā
Saulē
Plkst.13:00 Viesatu pašadarbnieku koncerts pie “vecās ēdnīcas”
Plkst. 14:00 Radošās darbnīcas Jaunpils
vsk. pirmsskolas čaklo rokdarbnieču vadībā
Rāvos
Plkst. 15:00 Viesatu pašdarbnieku koncerts pie vecās Rāvu skolas “Rūšu” mājas
pagalmā

Plkst. 16:00 biedrības “Kamene” organizētās radošās darbnīcas
Aicinām visus iedzīvotājus šajā dienā
braukt ciemos uz mazajiem ciemiem!
Aicinām mājiniekus uzņemt savā ciemā
ciemiņus, pašu pagatavotam veldzējošam
dzērienam un gardam pīrāgam noteikti būs
piekrišana!
Lai gan lielie, gan mazie varētu darboties radošajās darbnīcās, katrā pasākuma
vietā būtu vajadzīgs vismaz viens galds.
Noderēs arī soli vai beņkīši!
Sīkāka informācija zvanot
Baibai Rasai, 20204694

Pavasara maratons Birzītē
Viesatās
31.maijā plkst. 11.00
Birzītē

Pavasara maratons- ar uzdevumu bērniem un pieaugušajiem!
Distances garums 2 km
Uzdevumi izvietoti Birzītē
2 km distancē piedalās no 7 gadu vecuma
Līdz 7 gadu vecumam maratons Birzītē
pa apli

Uz tikšanos Birzītē!
www.jaunpils.lv

LIELĀ TALKA
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Jaunpils vēstis 13.

Foto ieskats Lielās talkas norisē
25.aprīļa rīts pienāca mazliet drūms un nomācies, taču talcinieku apņemšanās sakopt savu māju pagalmus, lika uzspīdēt
siltajai pavasara saulītei. Šajā dienā talkoja gan lieli, gan mazi Jaunpils novada iedzīvotāji. Paldies visiem, kas piedalījās
novada sakopšanas darbos! Paldies T. Smelterei par gardo talkas zupu!
Baiba Rasa, Sabiedrisko Attiecību vadītāja, Foto:B.Rasa

Dāmu klubs Vīgriezes Jaunpils parkā

Talcinieki Levestē

Pensionāru biedrība “Jaunpils” sakopj pagraba telpas

Talka “Vējiņu” pagalmā

Arī “Tērces” tiek sapostas

Paši aktīvākie talcinieki novadā-Rāvu puses ļaudis, kuri ne
tikai sakopuši savus privātos pagalmus, bet jau vairākus gadus pēc kārtas kopā satīra ceļmalas. Šogad tapis arī tiltiņš pār
grāvi uz Rāvu kapiem.

www.jaunpils.lv
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Dziedi māmiņa “Aijā žūžu”,
Visu mūžu Tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs,
Lāča bērns, kas medu prasīs!

Īsta mīlestība cilvēku vērš
radības brīnumā.
		
Z. Mauriņa

/Latv.tautasdz./

JAUNPILS NOVADA DOME
SVEIC JAUNLAULĀTOS:

Sveicam vecākus ar bērniņu

Edmundu Jurcānu un Jekaterinu Škarstāni
Gati Gajevski un Tatjanu Malaševsku
Maksimu Iļjinu un Viktoriju Ivanovu!

Toma Bērzkalna – Liepkalna,
Ralfa un Rodrigo Gricmaņu piedzimšanu!

Un tādas lielas laimes nemaz nav.
Ja jums to vēl, tad ziniet: tie ir nieki.
Ir tikai tādas mazas laimītes.
Ir tikai tādi mazi ikdienības prieki.
		
/I. Ziedonis/

Tie savādi skumīgie mirkļi…
Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
(K. Apškrūma)
Skumjā brīdī domās esam ar Justīni un viņas ģimeni, opīti zaudējot.
Kl. audzinātāja Daina un klasesbiedri
Mana ēna vēl silta.
Pavisam nesen te biju.
Tukšums vēl pilns.
Klusums vēl skaļš.
/G.Godiņš/

Jaunpils novada Dome nozīmīgās
jubilejās sveic maija gaviļniekus:
Dakšu Ilzi, Rostoku Ivaru, Smuļko Edgaru,
Stankus Mārīti, Minderi Astru, Siliņu Maigu,
Zaharovu Ainu, Birģeli Dzidru, Butkeviču Eduardu,
Freimani Irēnu, Jauci Imantu, Krauču Dzidru,
Siliņu Ausmu, Siliņu Laimoni!

Izsakām līdzjūtību Vitālijam Zorikam tēvu zemes klēpī guldot.
“Vējiņu” un “Aizvēju” māju iedzīvotāji
Aiz Tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.

29.maijā 2015.g pl.20.00 ROGĀS
bijušā k-za Dzirkstele kolhoznieku salidojums.
dalības maksa 10 EUR. Spēlēs Juris Pavlovs.
Pieteikties līdz 20.maijam
pie Marutas Šaripo veikalā -tel. 20211074
Haralds Kozlovskis 2.iec Saulē -26435224
Vera Smirnova Rogās -29199848
JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa,

Visdziļākā līdzjūtība mūsu biedrības biedrei Aldonai Zorikai
dzīvesbiedru Viktoru zaudējot.
Pensionāru Biedrība “Jaunpils”

Vairs tikšanās gaišuma nebūs,
Ir atdots un paņemts viss.
(Ā. Elksne)

Tajās lapās,
Ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.
(Z. Purvs)

Pensionāru Biedrība “Jaunpils” izsaka
dziļu līdzjūtību mūsu biedriem Malvīnei
Prokofjevai , Jānim Smirnovam māsu
Broņislavu un Ziedonim Mitulim brāli
Aleksandru, pavadot mūžībā.

JAUNPILS NOVADA DOME
IZSAKA LĪDZJŪTĪBU PIEDERĪGAJIEM

t. 63180960, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests:
SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”.
Metiens 950 eks.

www.jaunpils.lv

Viktoru Zoriku, Artūru Ansbergu,
Līviju Kupšu un Artūru Zelli aizsaulē pavadot.

