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Vij perēkli cīrulis no saules stariem,
Un ausmu ķīvīte vij savai ligzdai klāt.
Ir zaķi sākuši pa novakariem
Pa olai nokrāsot un savos grozos krāt.
Pa sīkām saknītēm, pa lauku kailu
Nāk Lieldienas un vēlas kūmās stāt
Tam priekam, kurš sēd šūpolēs kā gailis,
Tam priekam, kurš ir visu gadu krāts.
Nāk Lieldienas ar sengaidīto vēsti,
Uz debesīm kas skatienus liek celt,
Kas asnu prieku dvēselē sauc dēstīt
Un pūpolkokos saules zeltu smelt.
Saules staru zeltainās rīkstes
Palu steidzīgos ūdeņus per,
Krastos pūpolu mākoņi mīksti
Dzelmē savus atspulgus ber.
Vēju šūpoles augšā un lejā
Līdz pat galotnēm sirdi nes līdz.
Tai caur Lieldienu gaismu no jauna
Atkal dāvāts tiek cerību rīts.

„Tīra Latvija sākas
Tavā galvā!”
Lielā Talka šogad norisināsies 20. aprīlī visā Latvijā un
tās vadmotīvs šogad ir „Tīra Latvija sākas Tavā galvā!”, kuras mērķis ir aicināt cilvēkus ne tikai sakopt apkārtni, bet
arī savā ikdienas dzīvē piemērot principus, kas atbilst Lielās Talkas galvenajam
mērķim – Latvija 2018. gadā ir tīrākā valsts pasaulē.
Bet tīru Latviju var darīt nevis tikai vācot atkritumus, bet to nepiesārņojot – ne
ar savu nepareizu rīcību, ne domāšanu. Mērķis ir mainīt cilvēku attieksmi, mainīt
viņu ikdienas paradumus – iesaistot akcijās, kas ir vienkāršas un visiem saprotamas, bet tai pašā laikā cilvēka veselībai un videi draudzīgas un domāt rosinošas.
Pat ja lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju nevēlas piedalīties Lielajā Talkā, tad
mēs varam šajā dienā vismaz mudināt cilvēkus rīkoties zaļāk, samazinot savas
ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Piemēram, šajā dienā izmazgāt veļu bez pulvera;
pamēģināt traukus nomazgāt bez ķīmijas, izmantojot tehnisko sodu; nelietot lieki elektroenerģiju; nebraukt ar mašīnu, bet braukt ar velosipēdu; iestādīt puķes
uz balkona; nelietot gaisa atsvaidzinātāju; nokrāsot kopā ar kaimiņiem pagalmā
beņķīti; iestādīt koku; palīdzēt līdzcilvēkiem u.tml. Savā ikdienas darbībā darīt
lietas, kas nāktu par labu viņu pašu veselībai un dabai, izmantojot vārdu priedēkli
„ne” – nebraukt ar mašīnu, neēst par daudz, nelietot medikamentus, nemēslot...
Aicināt ne tikai šajā vienā dienā, bet visu laiku ar cieņu attiekties pret talciniekiem
un viņu paveikto darbu.
Šogad Lielās Talkas mērķis ir pievērst uzmanību tieši tiem cilvēkiem, kas
talkā nepiedalās un pret zaļo domāšanu izturas ar skepsi, neticību, vienaldzību. Mūsu visu uzdevums ir uzrunāt šos cilvēkus – draugus, radus, kaimiņus,
kolēģus un aicināt iesaistīties ja ne Lielās Talkas akcijā, tad pašiem savā ikdienā
vairāk rūpēties par to, kas notiek viņiem apkārt.
Lielā Talka aicina pieteikt piesārņotākās vietas
Lielās Talkas organizatori no 11. marta, aicina Latvijas iedzīvotājus brīvprātīgi līdzdarboties talkas organizēšanā un noteikt piesārņotākās Latvijas vietas, kas
būtu jāsakopj Lielās Talkas laikā.
Pilnveidotajā Lielās Talkas oficiālajā mājas lapā www.talkas.lv sadaļā Kartes
ir pieejama īpaši izveidota karte, kurā iedzīvotāji ir aicināti atzīmēt Latvijā esošu
piesārņotu teritoriju. Šādi kopīgiem spēkiem tiks apzinātas piesārņotās vietas
dabā, kuras Lielās Talkas laikā, 20. aprīlī, būtu nepieciešams sakopt.
Atzīmētajā punktā ikviens interesents varēs organizēt kolektīvu talku, un pēc
18. marta, kad sāksies visu talkošanas vietu reģistrācija, pieteikt to kā savu talkošanas vietu.
Lai pieteikto piesārņoto vietu reģistrētu kā oficiālo talkošanas vietu, Lielā Talka
aicina interesentus iepazīties ar talkas atbildīgā pienākumiem: www.talkas.lv.
Cienījamie Jaunpils novada iedzīvotāji, ja Jums ir kādas idejas vai ierosinājumi par Lielās Talkas organizēšanu mūsu novadā, lūgums tos nosūtīt talkas koordinatorei Līgai Augulei uz e-pastu: liga.augule@jaunpils.lv
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Jaunpils iedzīvotāju forums 2013
2. martā Jaunpils vidusskolā norisinājās III Jaunpils iedzīvotāju forums. Saiets pulcēja 115 novada
iedzīvotājus, kas ir līdz šim lielākais apmeklētāju skaits – iepriekšējos divos forumos piedalījās mazāk
par simts cilvēkiem. Kā ierasts, mūsu pieredzi pārņemt, bija ieradušies arī viesi – šoreiz no Pūres un
Džūkstes pagastiem.
Jaunpils un Viesatu pagastu iedzīvotāji dienas garumā lēma par pašvaldībā risināmiem jautājumiem
dzīves uzlabošanai, paši piedāvāja risinājumus problēmām un paši veidoja darba grupas savu izvirzīto
uzdevumu veikšanai, lai lemtais nepaliktu tikai uz papīra, bet tiktu realizēts. Foruma mērķis tika
sasniegts – dienas beigās bija sastādīti četri projektu uzmetumi, kurus realizēt uzņēmušies aktīvi
Jaunpils novada iedzīvotāji.
Paralēli nopietnam darbam, protams, bija arī atslodzes mirkļi, kurus nodrošināja mūsu novadnieki.
Pirms darba cēliena sirsnīgu koncertprogrammu bija sagatavojusi jaunpilniece „trimdā” – šobrīd Tukumā dzīvojošā mūsu novadniece Agita Stutiņa, pēc sātīgām pusdienām miegam neļāva padoties Jaunpils
vidusskolas meiteņu aerobikas grupas, bet pēc spraigās darba dienas, ar jestru deju, nogurumu kliedēja
dejotāji no Viesatām. Garās dienas finālā foruma dalībniekiem bija iespēja degustēt mūsu mājas vīnu
ražotāju lolojumus kopā ar Jaunpils pienotavas, biedrības „Dzīvot zaļi” un Z/S „Jaundziras” sieriem.
Īpašu jautrību radīja pēdējā izklaide – loterija, kurā visas lozes bija pilnas un tukšām rokām neaizgāja
neviens.
Paldies visiem foruma dalībniekiem, kuri veltīja vienu dienu sava novada attīstībai!
Milzīgs paldies par nozīmīgā darba veikšanu mazo grupu vadītājiem – Dainai Mežraupai, Renātei
Zīvertei, Laurai Bierandei, Sandai Nikolajevai, Dacei Adiņai, Tamārai Juzupai, Ritai Grīnfogelei, Vijai
Zīvertei, Martai Grīnfeldei, Nadeždai Mokanu, Dzidrai Krastiņai, Līvai Rasai, Līgai Augulei, Aurikai
Bogatajai, Ligijai Rutkai un Zintai Arikai.
Īpašs paldies par atbalstu foruma organizēšanā SIA „Jaunpils pils”, Jaunpils vidusskolas kolektīvam
un skolēniem, PII „Zemenīte”, Jaunpils novada domes kolektīvam, A/S „Jaunpils pienotava”, SIA „Līvas
grupa”, SIA „Mārksmens” Jaunpils „Top!” veikalam, SIA „Bēnes PB”, A/S „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijai”, SIA „Niedres O”, SIA „Jaunā Jaunpils aptieka”, SIA „Īves grupa”, SIA „Mans
pavards”, SIA „Lestenes maiznīca”, Judītei Valainei un Z/S „Mežvīni”, Z/S „Jaundziras”, Z/S „Bērzkalni”,
biedrībai „Jaunpils RAC Rats”, biedrībai „Dzīpars”, pensionāru biedrībai „Jaunpils”, biedrībai „7 balles”,
biedrībai „Kultūras laboratorija”, biedrībai „Dzīvot zaļi”, Tukuma dārzkopības biedrības Jaunpils nodaļai, biedrībai „Par Stipru Latviju”, Austrai Sipeniecei, Zentai Plezerei, Rita Grīnfogelei, Artūram Lācim,
Edgaram Tumovam, Aldai Štolcerei, Olgai Kozlovskai.
Fotogaleriju „Jaunpils iedzīvotāju forums 2013” ir iespējams apskatīt www.jaunpils.lv, sadaļā –
Galerijas, mūsu facebook lapā un draugiem.lv/jaunpilsnovads/.
Tēmas, par kurām sprieda foruma dalībnieki 1. darba grupā
1. darba grupā foruma dalībnieki bija sadalīti pēc nejaušības principa un strādāja pie savas iedalītās
tēmas, kurai identificēja piecas zālē prezentējamas problēmas.

Nr.
p. k.

Tēma

Grupu vadītāji

Renāte Zīverte
Daina Mežraupa
Laura Bierande
2.
Aktīva brīvā laika pavadīšana, kultūra, sports
Sanda Nikolajeva
Dace Adiņa
3.
Tūrisms, novada tēls, vietējais produkts
Tamāra Juzupa
Rita Grīnfogele
4.
Izglītošanās iespējas visu vecumu iedzīvotājiem
Vija Zīverte
Marta
Grīnfelde
5.
Vide (labiekārtojums un mājoklis)
Nadežda Mokanu
Droša vide iedzīvotājiem
Dzidra Krastiņa
6.
(policija, ugunsdzēsība, iedzīvotāju līdzdalība kārtības uzturēšanā)
Līva Rasa
Līga
Augule
7.
Iespējas jauniešiem – līdzdarboties, sadarboties, tikt uzklausītiem
Aurika Bogataja
Ligija Rutka
8.
Mazo ciemu attīstība
Zinta Arika
Pēc darba 1. grupās notika prezentācijas. Katras grupas pārstāvis iepazīstināja ar darba grupā izvirzītajām problēmām par noteikto tēmu.
GruTēmas nosaukums
Problēmas
pas Nr.
Informācijas trūkums, pilnveidot tās izplatību (pašvaldība
informāciju ievieto e-vidē, papīra formā ar avīzes palīdzību,
no mutes mutē). Informācijas sniedzējam nav problēmas,
problēmas ir informācijas saņēmējam. Informācijas saņēmējam
jāpilnveido savas zināšanas mūsdienu tehnoloģijās;
Speciālistu trūkums (uzņēmējiem trūkst darbinieki ar attiecīgu
Pašvaldības, uzņēmēju
profesionālo izglītību)
1.
un iedzīvotāju sadarbība
Tuvāko uzņēmēju piesaistīšanās mazo ciemu attīstībā
(Mazajos ciemos iedzīvotāju skaits neliels, nekādu ražotni
neviens neuzcels, vienīgā sadarbība varētu būt ar esošajiem
uzņēmējiem – lauksaimniekiem)
Transporta iespējas ar pilsētu, iepirkšanās
Asfaltētu ceļu trūkums novadā
1.

Pašvaldības, uzņēmēju un iedzīvotāju sadarbība

(Turpinājums 2. lpp.)

Jaunpils Vēstis
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kr. Barona dzimtās vietas atdzīvināšana (taku izveidošana)
Jaunpils ezera sakārtošana (peldvietas, tualetes, apstādījumi,
platforma ezerā pie Pils)
Aktīva brīvā laika
pavadīšana, kultūra,
Biedrības „Dzīpars” ieejas pieejamība un suvenīru un
sports
Dzīpara darinājumu iegādes popularizēšana
Kartavkalna labiekārtošana par aktīvu atpūtas vietu
Deju zāle ar spoguļiem
Nav tūrisma maršruts pa Jaunpils novadu
Nav ikdienā pieejami gidi, kas izvadā un iepazīstina ar
Jaunpils novadu (iesaistīt brīvprātīgos)
Tūrisms, novada tēls,
vietējais produkts
Rast iespēju novada iedzīvotājiem iepazīt apskates objektus Jaunpilī
Grausti novadā, aizaudzis ezers, pārbraucamā tilta trūkums pie parka
Nepietiekams daudzums velosipēdu u. c. tūrisma inventārs Pilī
Mazajos ciemos trūkst sabiedriskais centrs (izglītošanās)
Trūkst mūzikas un mākslas izglītošanās iespējas Jaunpilī
Izglītošanās iespējas
Trūkst interešu izglītība iespējas zēniem
visu vecumu
(amatniecība, konstruēšana, tehnoloģijas)
iedzīvotājiem
Neaktīva starppaaudžu sadarbība
Nepieciešama bērnu dārza paplašināšana un modernizēšana
Privāto teritoriju un graustu sakārtošana
Jaunu koku stādīšana Jaunpils centrā un Viesatās pie kultūras nama
Cīņa ar latvāņiem
Vide (labiekārtojums un
Mežos jākopj kultūras, novada meža īpašnieku izglītošana ar
mājoklis)
domes un skolas līdzdalību
Apzināt un atjaunot gājēju celiņus, apgaismojumus un
daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošana
Informācijas trūkums par skursteņslauķiem un viņu aprīkojumu
Droša vide iedzīvotājiem Nenotiek profilaktiskās pārbaudes un apmācības iedzīvotājiem
(policija, ugunsdzēsība, par ugunsdrošību un elektrodrošību
Trūkst videonovērošana (stāvvietās u. c.)
iedzīvotāju līdzdalība
kārtības uzturēšanā)
Auto vadītāji neievēro ātruma ierobežojumus Jaunpils centrā
Gaismas sensoru trūkums pie „Jaunkalniem”
Radīt iespēju vērsties anonīmi (e-pasts, mājas lapa) par
problēmu situāciju risināšanu
Nav jauniešu centrs
Iespējas jauniešiem –
Trūkst profesionālās orientācijas iespējas (karjeras konsultanti,
līdzdarboties,
tikšanās ar uzņēmējiem)
sadarboties,
Jauniešu padomes trūkums
tikt uzklausītiem
Trūkst pasākumi jauniešiem, pašu jauniešu līdzdarbība,
aktivitātes un ierosmes pasākumu organizēšanai (bez pieaugušo
iejaukšanās)
Transporta trūkums uz kultūras, sporta un skolas pasākumiem
Mazo ciemu attīstība
vakaros
Novēlota informācija laikrakstā „Jaunpils Vēstīs”
Satikšanās telpu trūkums mazajos ciemos: Strutelē, Saulē,
Jurģos
Trūkst pašvaldības policijas profilaktisko pasākumu
Bērnu un jauniešu aktivitāšu laukumu, rotaļu laukumu trūkums
Levestē, Strutelē un Jurģos
Trūkst mājas vecākie daudzdzīvokļu mājās, informācijas par
elektriķu, santehnikas pakalpojumu sniedzējiem
Slikts ceļu stāvoklis starp mazajiem ciemiem

Rīcības grupas pārstāvji apkopoja izvirzītās problēmas un uz 2. darba grupu izvirzīja 5 problēmas,
kurām meklējami risinājumi:
1. Sabiedrisko centru izveide mazajos ciemos (vietējo uzņēmēju piesaiste). Grupu vada Dace Adiņa
un Ligija Rutka;
2. Jauniešu padomes izveide, jauniešu aktivizēšana. Grupu vada Līga Augule un Aurika Bogataja;
3. Uzņēmēju un skolas sadarbības modeļa veidošana. Grupu vada Renāte Zīverte un Daina Mežraupa;
4. Starppaaudžu sadarbība, vides sakārtošana. Grupu vada Nadežda Mokanu un Marta Grīnfelde;
5. Kopīpašumu apsaimniekošana. Grupu vada Laura Bierande un Līva Rasa.
Pēc darba 2 grupās tika prezentēti 3 izvirzīto problēmu risinājumi:
Problēmas risinājumi
GruTēmas nosaukums
pas Nr.
 Jurģos aktīvs koordinators – Ligita Guļevska,
Strutelē – Dzintra Dārziņa;
Sabiedrisko centru izveide
 Informācijas apmaiņa un aktivitātes pie Kaspara (biedrībā
1.
mazajos ciemos (vietējo
t balles). Koordinators Dzintra;
uzņēmēju piesaiste)
 Izbraukuma bibliotēka ar informācijas apmaiņu Strutelē
un Jurģos.
 Iesaistīt skolēnu padomi;
Jauniešu padomes izveide,
2.
 Informācijas popularizēšana;
jauniešu aktivizēšana
 Jauniešu personīga uzrunāšana.
 Uzņēmēju dienas pašvaldībā un skolā;
Uzņēmēju un skolas
 Profesionāļu iesaistīšana apmācības procesā – amatniecībā,
3.
sadarbības modeļa
tehnikā, lauksaimniecībā (iesaistīt skolu un biedrības);
veidošana
 Zēnu mājturības kabineta tehniskās bāzes uzlabošana,
iesaistot uzņēmējus.
 Organizēt starppaaudžu talkas labiekārtošanai un
apzaļumošanai (peldvietas, takas, parks, centri). Apzināt
Starppaaudžu sadarbība,
4.
vietējo uzņēmēju resursus labiekārtošanas darbu atbalstam;
vides sakārtošana
 Organizēt dažādus pasākumus līdzfinansējuma iegūšanai;
 Kopīgiem spēkiem realizēt ideju par spoguļu deju zāles izveidi.
 Dibināt biedrības, ievēlēt ieinteresētākās personas –
Kopīpašumu
mājas vecākos;
5.
apsaimniekošana
 Pašvaldības iesaistīšana problēmu risināšanā
(apsaimniekotājam iesniegt atskaites domē).
Foruma dalībnieki balsoja par idejām, kuras iedzīvotāji varētu realizēt.
1. vietā – Starppaaudžu talka (52 balsis)
2. vietā – Spoguļzāles izveide (45 balsis)
3. vietā – Informācijas apmaiņa un aktivitātes (24 balsis)
4. vietā – Jauniešu padomes aktivizēšana (22 balsis)
Pēc balsojuma, norisinājās foruma 3. posms jeb darbs 3 grupā – projekta uzmetumu sastādīšana.

Pēc darba 3 grupās notika projekta ideju prezentācija:
Nr.
p. k.

Projekta nosaukums

1.

„ Jaunietis – jaunietim”

2.

„ Sinhronas kustības dejā”

3.

„ Starppaaudžu sadarbība
vides sakārtošanai”

4.

„ Tikšanās vieta 7 balles”

Veicamie darbi
Projekta mērķis: Aktivizēt jauniešu darbību
Projekta uzdevumi:
 izveidot darba grupu;
 iesaistīt skolas padomi;
 atrast telpu – tikšanās vietu;
 iesaistīt uzņēmējus;
 izplatīt informāciju par jauniešu padomi;
 izzināt jauniešu vēlmes un vajadzības;
 sākt sadarbību ar jauniešu organizāciju „Ūdensrozes”;
 uzrunāt vidusskolas jauniešus.
Pieejamie resursi:
 kultūras nams;
 Rata telpas;
 Sociālie tīkli;
 Parks;
 Vieta sporta aktivitātēm.
Projekta īstenotāji:
 Karīna Gavariņa – vadītāja;
 Līvija Baranovska, vietniece;
 Kaspars Gulbis, vietnieks;
 Mārtiņš Barons;
 Marta Zvirbule.
Turpmākās aktivitātes:
 Skolas padomes un jauniešu padomes tikšanās 23. martā
Biedrības „Rats” telpās (informēs Karīna un Kaspars);
 Izveidot afišu, ziņot sociālajos tīklos par tikšanos.
Projekta mērķis: Izveidot deju zāli ar spoguļiem un aprīkojumu
Projekta uzdevumi:
 aptauja par zāles nepieciešamību novadā un
apkārtējos novados;
 saruna ar pašvaldību par telpām;
 meklēt finansējumu, dibināt biedrību.
Pieejamie resursi:
 Eiropas finansējums
Projekta īstenotāji:
 Sanda Nikolajeva, Aija Nikolajeva (koordinatore),
Mārtiņš Markēvičs, Zanda Madara Jurģe, Sigita Vate,
Renārs Lagzdiņš, Ralfs Sīmanis, Juris Grīnfelds,
Līga Šulce, Simona Egle.
Turpmākās aktivitātes:
 saruna ar pašvaldību par telpām: Sanda, Mārtiņš, Renārs;
 veikt aptauju;
 meklēt finansējumu.
Projekta mērķis: Paaudžu saliedēšana sakoptā vidē
– peldvieta Jaunpilī (Zinta, tālr. 29209173);
– Pils parks (Austra, tālr. 23614801);
– Viesatu upes krasta tūrisma taka (Guna, tālr. 29429310);
– Apzaļumošana Viesatu un Jaunpils centrā (Biruta Viesatās,
tālr. 28369562 Elga Jaunpilī, tālr. 63162884).
Projekta uzdevumi:
 saliedēšana;
 izveidot koordinējošo grupu;
 saskaņot ar pašvaldības attīstības plānu;
 darbus plānot atbilstoši izvēlētajiem objektiem;
 saskaņot ar privātīpašniekiem;
 apsekot objektus un iepazīt plānojumu;
 Eiropas finansējums.
Pieejamie resursi:
 cilvēki;
 fondu finansējums;
 vietējo zemnieku, uzņēmēju piesaiste;
 skolēni;
 individuālie darba instrumenti, tehnika, darba inventārs;
 transports;
 bukleti;
 mediji;
 Latvijas Valsts meži.
Projekta īstenotāji:
 novada ļaudis;
 5 darba grupas (viena ir koordinējošā) Velga, Elga,
Zinta, Guna;
 virsvadītāja Tamāra, Austra.
Turpmākās aktivitātes:
 Aprīlī sanāksme – visi sagatavojuši informāciju;
 Apsekoti objekti un iepazinušies ar pašvaldības attīstības plānu;
 Uzaicināti starppaaudžu pārstāvji.
Projekta mērķis: Informācijas apmaiņas un aktivitāšu vietas
izveide „7 balles”
Projekta uzdevumi:
 pavasarī izveidot rotaļu laukumu un to prezentēt;
 nozāģēto koku novirzīšana projekta īstenošanai;
 lapenes izveide;
 brīvprātīgā darba organizēšana talkas veidā.
Pieejamie resursi:
 kokapstrādes darbnīca;
 labirints;
 Struteles un Jaunpils iedzīvotāji.
Projekta īstenotāji:
 Koordinatore Dzintra / Strutelē;
 Koordinatori Zinta A. un Ineta /Jaunpilī.
Turpmākās aktivitātes:
 tikšanās „7 ballēs” aprīļa sākumā;
 darbu plānošana.
Ligija un Zinta informēs iedzīvotājus par iespēju līdzdarboties
šajā projektā.

Informāciju apkopoja Līga Eidmane-Kabaka
Jaunpils novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
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 Foruma atklāšana
 Mazo darba grupu vadītājas

 Visas izskanējušās domas piefiksēja „rakstveži”

 Muzikāls
sveiciens no
novadnieces
Agitas
Stutiņas

 Darbs mazajā grupā

 Rīcības
komitejas
pārstāvji izvēlas problēmas,
kuras virzīt
2. posmam –
risinājumu
meklēšanai

 Visas dienas laikā bija iespēja apskatīt novada biedrību veikumu izstādi

 Darbs mazajā grupā
 1. posma grupu darba prezentācija – konkrētajā tēmā identificētās problēmas

 Risinājumu prezentācija

 Balsojums par labākajiem
risinājumiem

 Darbs grupā – projekta uz
metuma gatavošana

 Projekta uzmetuma prezentācija

 Darba dienas noslēgumā nogurumu kliedēja dejotāji
no Viesatām ...un mājas vīnu degustācija kopā ar sieriem

 Dienu noslēdza loterija, kurā visas lozes bija pilnas
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Interešu izglītības iespējas skolā
Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana kā arī saturīga
brīvā laika pavadīšanas iespēja ārpus formālās izglītības, kuras laikā katrs pilnveido savas intereses.
Interešu izglītības mērķis ir attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus, nodrošināt iespējas radošai
pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai, nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu, veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū, nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē, iegūt praktiskam darbam
un dzīvei derīgu papildizglītību.
2012./2013. m. g. II semestra sākumā apciemojām mūsu skolas 12 piedāvātos pulciņus, kuros valda
rosīga gaisotne, jo katra pulciņa dalībnieki ne tikai vienkārši pavada laiku pēc stundām, bet arī gatavojas
konkursiem, skatēm, izstādēm, akcijām, skolas pasākumiem, īpaši maijā paredzētajām skolas dzimšanas dienas svinībām. Koristi, tautisko deju dejotāji, aerobikas apguvēji, skatuves runas un teātra pulciņa
dalībnieki ir skolas pasākumu stūrakmens, kas ar saviem priekšnesumiem priecē skolas biedrus, skolotājus, vecākus un viesus. Katru gadu janvārī šo pulciņu audzēkņi ar svētku programmu dodas iepriecināt pansionātu „Rauda” un „Ķīši” iemītniekus, piedalās novada mēroga pasākumos, kā arī izmēģina
spēkus skatēs un konkursos.
Čaklo roku pulciņa audzēkņi dažādās tehnikās gatavo rotājumus skolai, atbilstoši tuvojošos svētku
tematikai – tiek gan zīmēts, gan līmēts, gan griezts, gan tīts un vīts. Šī pulciņa audzēkņu rokās jebkurš
materiāls kļūst par mākslas darbu. Datoru nodarbību apmeklētāji apgūst prasmes veidot mākslas darbiņus dažādās datorprogrammās, kuri pēc tam tiek gan izstādīti skolā apskatei, gan sūtīti konkursiem,
gan dāvināti vecākiem, piemēram, Ziemassvētkos, bet šobrīd rit darbs pie skolas jubilejai veltītu darbiņu izstrādes. Datorpulciņa aktīvisti cītīgi strādāja arī pie virtuālās enciklopēdijas veidošanas, kuras

SKATUVES RUNA
Skolotāja: Tamāra Juzupa
Pulciņā darbojas 16 skolēni

Programmas īstenošanas uzdevumi
Nodrošināt skolēniem iespēju saturīgi aizpildīt
savu brīvo laiku;
Papildināt to bērnu, kas vēlas, prasmes un iemaņas vizuālajā mākslā un apgūt jaunu pieredzi
ar netradicionālām tehnikām;
Radīt interesi par dažādiem eksperimentiem,
veicinot bērnu tēlainu uztveri, attīstot bērnu fantāziju un kreativitāti;
Mācīt cienīt un novērtēt savu un cita darba rezultātus, palīdzēt novērtēt savas dotības, celt bērnu pašapziņu;
Dot iespēju bērniem ar saviem darbiem piedalīties skolas un ārpusskolas pasākumos.

sastādīšana gan šobrīd valsts mērogā ir apturēta. Arī zīmēšanas pulciņa audzēkņi dažādās tehnikās rada
mākslas darbus, kurus izstāda apskatei skolā, kā arī sūta uz konkursiem. Šobrīd aktuāls ir vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Kur saulīte rotājās”, kuram jāgatavo darbi, un, protams, top arī skolas
jubilejai veltīti darbiņi. Novadpētniecības pulciņa dalībnieki veic svarīgos skolas muzeja uzturēšanas un
papildināšanas pienākumus, organizē vienaudžiem patriotisma nedēļu, sadarbojas ar Jaunpils muzeju
un nepieciešamības gadījumā ir gatavi pulcēties jebkurā laikā, lai izvietotu ceļojošās izstādes skolas telpās. Patriotisko audzināšanu, pilsonisko apziņu, drošsirdību un fizisko sagatavotību ir iespējams izkopt
darbojoties jaunsargos, kas sāka darboties tikai no šī mācību gada. 12 skolēni ir
iesaistījušies Pirmās palīdzības pulciņā,
kur gan paši apgūst prasmes rīkoties kritiskās situācijās, gan arī māca to skolas
biedriem, katru gadu rīkojot Pirmās palīdzības sacensības. Tāpat arī skolēni izvēlas apmeklēt skolas piedāvātās futbola
nodarbības un sporta klubā „Jaunpils”
apgūt basketbola spēles prasmes.
Piedāvājam īsu ieskatu nodarbību
programmās, kuras pēc mācību stundām var apgūt Jaunpils vidusskolas audzēkņi.
1. kl. 20 skolēni
4.–6. kl. 18 skolēni

2.–3. kl. 19 bērni
8.–11. kl. 15 skolēni

AEROBIKA

„ČAKLĀS ROKAS”
Programmas aktualitāte
Skolēnu radošo spēju, verbālo un žestu valodas,
loģiskās domāšanas, emocionālās iztēles attīstīšana, veidot prasmi uzstāties auditorijas priekšā un
paust emocionālu attieksmi skatuves runas priekšnesumā, prezentācijas iemaņu veidošana.
Programmas īstenošanas mērķis
Sekmēt programmas dalībnieku vispusīgu attīstību un pilnveidošanos par brīvām, aktīvām,
sociāli atbildīgām radošām personām, popularizēt skatuves runu izglītojamo vidū.
Programmas īstenošanas uzdevumi
Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas
skatuves runā, veidot prezentācijas prasmes,
sekmēt intelektuālās, emocionālās, fiziskās un
verbālās darbības spējas, radīt labvēlīgu vidi,
veidojot uzvedības, savstarpējās saskarsmes un
individuālās darba iemaņas, paplašināt redzes
loku, radīt interesi par skatuves runu, attīstīt radošās spējas, veicināt piedalīšanos pasākumos,
nodrošināt iespēju parādīt sasniegto un saņemt
novērtējumu.
Darba formas nodarbībās
Teorētiskas, praktiskas un individuālas nodarbības, pasākumi, konkursi, svētki, koncerti, labdarības koncerti, prezentācijas materiālu apkopošana, scenāriju veidošana, jaunrades darbi.

ZĪMĒŠANAS PULCIŅŠ
Skolotāja: Ilze Dakša
Pulciņā darbojas 21skolēns

Programmas aktualitāte
Jaunpilī nav cita pulciņa, kurā bērni var papildināt un nostiprināt vizuālajā mākslā apgūtās
prasmes un eksperimentēt ar tehnikām, kuras nav
paredzēts apgūt skolas kursā. Pulciņā skolēni var
veidot darbus dažādiem vizuālās mākslas konkursiem, kolektīvā ģenerējot interesantas idejas un
saņemt vadītāja konsultāciju.
Programmas īstenošanas mērķis
Veicināt vispusīgas, izdomas bagātas un radošas personības veidošanos un veidot pamatu bērnu tālākai izglītībai un interešu attīstībai.

Skolotāja: Irēna Martuzāne
Pulciņā darbojas 98 skolēni

Skolotāja: Aurika Bogataja
Pulciņā darbojas 29 skolēni

Programmas aktualitāte
Rokdarbi ir viens no mācību priekšmetiem sākumskolā, kuros bērniem ir vislielākās iespējas sevi
attīstīt gan fiziski, gan garīgi. Izpildot dažādus rokdarbu veidus – pīšanu, vīšanu, veidošanu, locīšanu,
u. c., attīstās pirkstu sīkā muskulatūra, kas veicina
gan garīgo darbību, gan jaunu prasmju veidošanos.
Personības attīstībā sevišķi nozīmīgs ir darbs,
kura izpilde prasa nevis automātisku darbību, bet
gan domāšanu, analīzi, vispārināšanu un lēmumu
pieņemšanu. Augstākā pakāpe ir radošs darbs,
mākslinieciskā jaunrade.
Skolotājam ir svarīgi:
dažādot tēmas, darba veidus, pamatojoties uz
skolēnu vajadzībām, viņu interesēm;
līdzsvarot mācību metodes, paņēmienus, vienlaikus stimulējot noteiktu prasmju apguvi un skolēnu radošās aktivitātes pašizpausmi;
rast rokdarbu praktisku pielietojumu bērnu
darbiem skolā un ģimenē.
Programmas īstenošanas mērķis
Sekmēt skolēnu emocionālo un intelektuālo
attīstību, pilnveidot un attīstīt viņu radošās spējas,
interesi par mākslu.
Programmas īstenošanas uzdevumi
Radīt iespēju skolēnam:
– iepazīt raksturīgākos mākslas veidus, žanrus,
tehnikas;
– izmantot dažādas vizuālās mākslas tehnikas
un materiālus;
– iepazīt dažādus materiālus, apgūt prasmes to
apstrādē, vienlaikus vingrot un attīstot roku sīko
muskulatūru, gūt pieredzi izstrādājumu darināšanā un atklāt savas intereses un spējas;
– apzināties paša darinātā izstrādājuma vienreizīgumu, izjust to kā savas varēšanas un spēju
izpausmi, mācīties novērtēt.

TAUTAS DEJAS

Skolotāja: Irēna Liepiņa
Pulciņā darbojas 72 skolēni

Programmas īstenošanas mērķis
Sekmēt skolēnu veselības saglabāšanu un nostiprināšanu.
Radīt skolēnos izpratni par futbolu.
Veidot un pilnveidot prasmes un iemaņas futbolā.
Programmas īstenošanas uzdevumi
Pilnveidot skolēnu fizisko attīstību.
Izglītot skolēnus par veselīgu dzīvesveidu.
Apgūt futbola spēles tehniskos paņēmienus un
veidot izpratni par futbola taktiku.
Pilnveidot savas patstāvīgā darba prasmes un
prasmi sadarboties ar citiem.

1.–4. kl. 40 skolēni
pirmsskola 32 skolēni

5.–12. kl. 26 skolēni

Programmas aktualitāte
Tautas deju kolektīvu kustība Latvijā ir vērsta uz
mērķtiecīgu un kvalitatīvu māksliniecisku rezultātu – Latvijas skolu jaunatnes un deju svētkiem,
kas ir rezultējošais pasākums bērnu un jauniešu
mākslinieciskajā darbībā tautas deju jomā, kā arī
nozīmīgākais kultūras pasākums skolēniem Latvijā. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki veido,
attīsta un turpina saglabāt nākotnei stipru saikni ar
ilggadējām kultūrvēsturiskajām tautas tradīcijām.
Programmas īstenošanas mērķis
1. Radīt labvēlīgu vidi harmoniskas – fiziski,
garīgi, emocionāli radošas un pilsoniski aktīvas
personības attīstībai.
2. Radīt iespēju skolēniem iepazīties ar latviešu
horeogrāfisko folkloru.
3. Apgūt nepieciešamo repertuāru, gatavoties
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015. g.
Programmas īstenošanas uzdevumi
1. Radīt ikvienam audzēkņiem iespēju radošai
pašizpausmei un spēju izkopšanai kustību, deju
un skatuves kultūras jomā.
2. Veidot fiziski, garīgi un emocionāli vienotu
personību.
3. Veidot sociālās iemaņas un prasmes saskarsmē, veicinot sadarbības pieredzi un izpratni par
priekšrocībām, darbojoties komandā.
4. Nodrošināt iespēju apgūt latviešu tautas
deju pamatsoļus.
Sekmēt pareizas stājas, ritma izjūtas un koordinācijas attīstību.

FUTBOLS
Treneris: Artūrs Zaremba
Pulciņā darbojas 9 skolēni
Programmas aktualitāte
Bērniem un jauniešiem, lai sasniegtu dzīvē izvirzītos mērķus ir svarīgi ievērot režīmu. Ar sporta palīdzību bērnus un jauniešus var veiksmīgāk
ieinteresēt un aizraut sevis pilnveidošanā un režīma ievērošanā. Mūsdienu jaunatne daudz laika
pavada pie datora un televizora, tādējādi radot
sev liekā svara problēmas, tādējādi visiem iespējamiem līdzekļiem tie ir jāiesaista aktivitātēs.

Programmas aktualitāte
Aerobika ir viens no veselību veicinošiem vingrošanas veidiem. Tās pamatā ir vispārattīstošie
vingrinājumi, skriešana, palēcieni, dejas kustības,
ko izpilda ritmiskas mūzikas pavadījumā. Aerobika ir aktīvs atpūtas līdzeklis, kas sagatavo darbam, uzlabo veselību, stāju, gaitu, kustību kultūru, samazina lieko svaru. Skolēniem, darbojoties
aerobikas nodarbībās, ir iespēja aktīvi, veselīgi,
radoši un interesanti pavadīt brīvo laiku, uzlabojot savu stāju, koordināciju, veselību kopumā.
Programmas īstenošanas mērķis
1. Radīt iespējas bērniem un jauniešiem veidoties par vispusīgi attīstītu personību, kas
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izprot fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida nozīmi;
2. Sekmēt bērnu un jauniešu aktīvu iesaistīšanos aerobikas sporta aktivitātēs, pilnveidot
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu;
3. Nodrošināt jauniešu sporta meistarības
pilnveidošanas iespējas zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi aerobikā.
Programmas īstenošanas uzdevumi
1. Nodrošināt iespējas katram bērnam un jaunietim lietderīgi izmantot brīvo laiku, nodarboties ar aerobiku, kas sekmē veselības saglabāšanu
un nostiprināšanu;
2. Sekmēt pareizas stājas, muskuļu spēka attīstību, saišu elastību, kustību koordinācijas iemaņas, ritma izjūtu;
3. Pakāpeniski adaptēt skolēnus fiziskām slodzēm;
4. Rosināt interesi par aerobikas sporta veidu,
apgūt aerobikas pamatus un sekmēt mērķtiecīgu
izaugumu šajā sporta veidā.

DATORPULCIŅŠ
Skolotāja: Ilze Inkina
Pulciņā darbojas 21 skolēns

Programmas aktualitāte
Skolēniem, darbojoties ārpusstundu nodarbībās datorpulciņā, jādod iespēja izprast informācijas un komunikāciju tehnoloģiju straujos attīstības
tempus, vietu un lomu mūsdienu sabiedrībā, novērtēt tās nepieciešamību tālākizglītībā un nākamās profesijas izvēlē, kā arī sagatavot viņus datoru
izmantošanai citu mācību priekšmetu apguvei.
Programmas īstenošanas mērķis
Veicināt patstāvīgas, harmoniskas, radošas
personības veidošanos un attīstību, kas prot paust
savas domas un pārdzīvojumus datoru praktiskās
pielietošanas aktivitātēs, orientējas datoru tehnikas pasaules daudzveidībā un apzinās iegūto zināšanu un prasmju vērtību savā dzīvē.
Programmas īstenošanas uzdevumi
1. Nodrošināt katram bērnam un jaunietim
iespējas apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas
darbā ar datoru un grafisko redaktoru izmantošanas iespējām.
2. Attīstīt intereses, prasmes, iemaņas, spējas
datoru izmantošanā mācību procesā, sadzīvē un
radošas darbības pieredzi grafisko redaktoru izmantošanā.
3. Radīt iespējas apgūt un pilnveidot prasmes
un iemaņas darbā ar datoru.
4. Veidot darba drošības un darba kultūras iemaņas darbā ar datoru.
5. Sekmēt atbildīgas attieksmes veidošanos
pret datoru, sevi un citiem.
6. Izkopt saskarsmes un sadarbības spējas.
7. Mācīties atrast sev nepieciešamo informāciju no piedāvātā lielā informācijas apjoma.
8. Dot iespēju pulciņa dalībniekiem piedalīties
dažādos konkursos un pasākumos.

NOVADPĒTNIECĪBAS
PULCIŅŠ
Skolotāja: Andra Ķergalve
Pulciņā darbojas 12 skolēni
Programmas aktualitāte
Lai skolēnos audzinātu patriotisma jūtas un
mīlestību pret Latviju, jāsāk ar tuvāko vidi. Nepieciešams caur praktisku darbošanos dot iespēju
skolēniem iedziļināties skolas tapšanā un attīstībā
no 19. gs. līdz mūsdienām. Vienlaikus tas skolēniem ļaus uzlabot komunikācijas prasmes, spēju
darboties komandā un praktiskā darba iemaņas.
Programmas īstenošanas mērķis
Caur praktisku darbošanos veicināt patriotismu un dzimtenes mīlestību skolēnos.
Programmas īstenošanas uzdevumi
1. Pētīt Jaunpils vidusskolas vēsturi.
2. Vākt vēstures materiālus.
3. Mācīties sistematizēt savāktos materiālus.
4. Pilnveidot skolas vēstures telpas ekspozīciju.
5. Sagatavot ekspozīciju apskatei skolas pasākumos.

PIRMĀS
PALĪDZĪBAS PULCIŅŠ

„Kustību diena”
28. februārī Jaunpils novada vidusskolā „Kustību dienas” ietvaros skolēni demonstrēja savas
iestudētās deju kustības un horeogrāfiju. „Kustību dienas” mērķis bija aktīvi iesaistīt skolēnus
un jautrā veidā demonstrēt savas spējas gan dejošanā, gan aerobikā. Iepriekš sagatavotie krāšņie
kostīmi un tērpi paspilgtināja viņu priekšnesumus, ko skolotāji, vecāki un klātesošie vienaudži novērtēja un apbēra ar skaļām ovācijām un
aplausiem. Sporta zālē valdošā atmosfēra bija
prieka un jautrības pilna, kas uzlādēja visus klātesošos gan arī pašus dalībniekus ļaujot kustībām
vaļu. Sākot no mazākajām un beidzot ar lielākajām klasēm varēja vērot pašu skolēnu iestudētus
priekšnesumus, kurus viņi uzlaboja savās sporta
stundu nodarbībās. Visu klašu skolēni bija godam centušies, lai nodemonstrētu savas prasmes,
kas tika arī atzinīgi novērtētas un apbalvotas:

Skolotāja: Ineta Miķelsone
Pulciņā darbojas 12 skolēni

Programmas aktualitāte
Ir ļoti svarīgi, lai bērns justos droši gan mājās,
gan skolā, uz ceļa, pagalmā, pludmalē un citur. Šo
drošības sajūtu var dot pieaugušie, tomēr bieži dažādās dzīves situācijās skolēns ir viens, un viņam
pašam jārūpējas par sevi, par savu drošību. Viņam
jāapzinās riska situācija (vismaz daļēji), jāmāk no
tām izvairīties, jācenšas arī citu pasargāt no nelaimes gadījumiem, nepieciešamības gadījumā
jāprot sniegt pirmā palīdzība.
Programmas īstenošanas mērķis
Radīt ikvienam pulciņa dalībniekam iespēju
aktīvi iesaistīties veselības veicināšanas problēmu
risināšanā un veicināt apziņu, lai viņi atsevišķi un
komandā uzņemtos atbildību par cilvēka glābšanu nelaimes gadījumā.
Programmas īstenošanas uzdevumi
Palīdzēt apgūt skolēniem veselīga dzīvesveida
pamatus, apzināties veselības vērtību un nepieciešamību par to rūpēties.
Veidot izpratni par pirmās palīdzības rīcību
negadījumā.
Apgūt humānās, savstarpējas cieņas pilnas saskarsmes veidošanos un pirmās palīdzības sniegšanas prasmes.
Mācību gada noslēgumā organizēt pirmās palīdzības sacensības skolā, piedalīties veselības veicināšanas pasākumos.

TEĀTRA PULCIŅŠ
Skolotāja: Līga Gulbe
Pulciņā darbojas 12 skolēni

Programmas aktualitāte
Koris skolā ir pirmais solis dziedātājam uz lielajiem Dziesmu svētkiem, tāpēc jo īpaši svarīgas
ir korī iegūtās prasmes un iemaņas. Kora dziedāšana attīsta bērnu melodisko un harmonisko
dzirdi, emocionalitāti, kolektīva izjūtu, radošās
spējas. Arī no vecāku puses ir jūtams liels atbalsts,
jo ikviens vēlas redzēt savu atvasi Dziesmu svētku
kopkora rindās.
Programmas īstenošanas mērķis
Veicināt audzēkņa pilnveidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību
un veidot priekšnoteikumus tam, lai ikviens audzēknis spētu iesaistīties mūžizglītībā, piedaloties
mākslinieciskajā pašdarbībā, tādā veidā veidojot
pozitīvo kultūrvidi.
Programmas īstenošanas uzdevumi
1. Atraisīt muzikalitāti, uzkrāt muzikālo pieredzi:
• veidot vokālās iemaņas – stāju, elpu, skaņveidi, dikciju, artikulāciju;
• atraisīt muzikālo iztēli un fantāziju;
• attīstīt mūzikas uztveri;
• saklausīt mūzikas valodas elementus, saistot
tos ar mūzikas raksturu un tēlu;
• attīstīt radošās spējas.
2. Veidot muzikālās dzirdes iemaņas – melodisko un harmonisko dzirdi.
3. Attīstīt muzikālo domāšanu:
• gūt zināšanas par mūzikas izteiksmes līdzekļiem un mūzikas formu;
• veidot priekšstatu par mūzikas žanru un
stilu.

1.–4. kl. skolēni

5.–8. kl.
skolēni

9.–12. kl.
skolēni

1. vieta – 2a klase

1. vieta –
5. klase

1. vieta –
9. klase

2. vieta – 1. klase

2. vieta –
6. klase

2. vieta –
12. klase

3. vieta –
2.b klase

3. vieta –
8. klase

3. vieta –
11. klase

4. vieta – 4.a
klases meitenes

4. vieta –
7. klase

4. vieta –
10. klase

5. vieta – 4.b
klases meitenes
6. vieta – 3. klase
7. vieta – 4. klases
zēni

JAUNSARGI
Instruktors: Emīls Latišs
Pulciņā darbojas 20 skolēni
Programmas aktualitāte
Bērni, kas darbojas ar teātri, vairāk iepazīst sevi,
izkopj savas spējas un intereses, iemācās saprast
un novērtēt savu un citu bērnu vienreizīgumu un
dotības. Trenējot runu un aktiera meistarīgumu,
regulāri uzstājoties dažādos skolas un ārpusskolas
pasākumos, bērni sevi attīsta vispusīgi, gūst pieredzi un iemaņas uzstājoties un piedaloties dažādos
pasākumos. Līdz ar to, veidojas priekšnoteikumi
radošas, gudras, vispusīgas personības attīstībai.
Darbošanās pulciņā sekmē mācību darbu. Pilnvērtīgi tiek izmantots brīvais laiks, tiek sekmēta
skolēna aktivitāte un interese par nākotnes karjeras
izvēli un nostiprinātas iemaņas sadarbības, komunikācijas un saskarsmes jomā.
Programmas īstenošanas mērķis
Sekmēt programmas dalībnieku vispusīgu attīstību un pilnveidošanos par brīvām, aktīvām,
sociāli atbildīgām, radošām personībām.
Programmas īstenošanas uzdevumi
Paplašināt skolēnu spējas un interesi izkopjot
skatuves runas meistarību, saskarsmes iemaņas,
radošo darbību un komunikāciju.
Kontrolēt runas kultūru saskarsmē ar pieaugušajiem un vienaudžiem ikdienā un svētkos.
Bagātināt skolēnu emocionālo pasaules uztveri, attīstot viņu māksliniecisko jaunradi.
Piedalīties skolas, novada un valsts ar skolēnu
teātri saistītajos pasākumos.

KORIS
Skolotāja: Mārīte Kabaka
Pulciņā darbojas 81 skolēns
1.–4. kl. 48 skolēni
5.–9. kl. 33 skolēni

No novembra skolā interešu izglītības klāstu
papildina iespēja kļūt par jaunsargu. Jaunsardze
ir Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta
jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis
ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā,
patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma,
drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi
paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas.
Instruktora vadībā skolēni apgūst Pirmās
palīdzības pamatprasmes, ieroču izjaukšanu
un salikšanu, orientēšanos, pārgājienā došanās
pamatprincipus, kā arī izzina Latvijas Bruņoto
spēku vēsturi. Ja arī jaunietis tālāk neizvēlas militāro karjeru, iegūtās zināšanas tāpat ir noderīgas
ikdienas dzīvē.
Līga Eidmane-Kabaka,
Jaunpils novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pasākumi skolā aprīlī
Lasītprasmes veicināšanas pasākumi sākumskolā
2.04.–5.04. Joku un ačgārnību nedēļa.
5.04. Sarīkojuma deju konkurss 9.–12. klašu skolēniem, balle
8.04. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme
12.04. Skolēnu Parlamenta sanāksme
26.04. Kustību festivāls „Jaunpils 2013”
Vecāku sapulces klašu grupās
Līga Eidmane-Kabaka
Jaunpils novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Skolas ziņas
Projektu nedēļa
Jaunpils vidusskolā
Jaunpils vidusskolā, projektu nedēļas noslēgumā, skolēni
saviem skolas biedriem, demonstrēja izstrādātos darbus. Skolēniem projektu tēmas bija saistītas ar dabu, katra klase iemācīja
daudz ko jaunu saviem vienaudžiem. Tēmas bija visdažādākās,
bija redzama skolēnu centība un vēlme izzināt savas tēmas.
Projektu nedēļas noslēguma dienā bija divas kārtas: 1. kārtā
savus darbus prezentēja 1.–4. klase; 2. kārta – 5.–12. klase.
1. klase (audzinātāja A. Bogataja) stāstīja par kokiem.
2.a klase (audzinātāja L. Gulbe) stāstīja par skolotāju mājdzīvniekiem kā arī dzīvnieku bildes rādīja prezentācijas veidā.
2.b klase (audzinātāja T. Juzupa) stāstīja par dzīvniekiem, kā
arī par kukaiņiem. Skolēni arī iesaistīja zāles klātesošos uzdodot
dažādus jautājumus un liekot atminēt pareizās atbildes saistībā
ar viņu izvēlēto tēmu.
3. klases (audzinātāja A. Marčinkus) tēma bija „Ūdens”. Tika
stāstīts par upēm, ezeriem, okeāniem, jūrām. Arī šie aktīvie jaunieši iesaistīja zālē klātesošos. Uz jau iepriekš sagatavotām lapām bija zīmējumi ar upēm, ezeriem, lietu, sniegu, dīķiem u.c.,
lika atminēt zīmējumā dotos attēlus, kā arī liekot atminēt dotos
zīmējumus angļu valodā. Zālē bija jūtams dzīvīgums un visi aktīvi iesaistījās.
4a. klases (audzinātāja I. Skricka) tēma bija „Gaiss”, kurā tika
stāstīts par gaisa piesārņojumu, par gaisu tīrību centros un mežos, kādas ir to atšķirības, pētījumi un demonstrēti bērnu zīmējumi, kuros tika attēlots gaiss.
4b. klase (audzinātāja D. Mežraupa) arī stāstīja par „Gaisu”,
un tā piesārņojumu, tika stāstīts, kas rada šo piesārņojumu, precīzāk, bija stāstīts par putekļu radīto ietekmi un naftas termināliem.
Skolēni bija ļoti centušies un viņu prezentācijas vērtēja žūrija:
Direktors – J. Liepiņš,
Projektu nedēļas koordinatore – I. Miķelsone,
Skolēnu padomes pārstāve – U. Birģele,
Direktora vietniece izglītības jomā - G. Leimane,
Direktora vietniece audzināšanas darbā – I. Martuzāne.
Žūrijas vērtējumi tika publicēti koncerta laikā.
2. kārtā savus darbiņus prezentēja 5.–11. klase.
5.–6. klašu tēma bija – Mācāmies no dabas, savukārt,
7.–11. klases gatavojās skolas jubilejai un prezentēja dažādus darbiņus – skolas avīzi, bukletu, ekskursiju programmas, filmu par
skolu, prezentāciju par skolu, kā arī skolas noformēšanas darbus.
Pēc projektu nedēļas darbu prezentēšanas, tika rīkots koncerts, kur savas, dzejoļu skaitīšanas prasmes, tautiskās dejas,
aerobikas prasmes un teātra mākslu skolēniem, vecākiem un
viesiem rādīja paši skolēni.
Laura Bierande, Jaunpils novada domes
Sabiedrisko attiecību praktikante

Muzeja ziņas
Marts ir pavasara mēnesis. Vēl mazliet
noskurināmies un esam pavasarī iekšā. Un
šogad, 20. martā plkst. 13:02 minūtēs tas atkal
būs klāt. Līdz ar atmodas brīdi, atdzīvojas visi
kukaiņi, ragaiņi un pat lāči pēc ziemas miega.
Latviešu tautas ticējumi vēsta, ka Māras dienā koki tāpat kā cilvēki jūt sāpes – tādēļ tos
nedrīkst cirst un lauzt. Cilvēki marta mēnesi gaida un paliek rosīgāki – arī uz ceļošanu,
tādēļ mēs gādājam, lai pavasarīgi un jauni
iespaidi būtu iegūstami arī muzejā. Pavasara
atnākšanu pasteidzina labi vārdi un idejas.
Jaunpils muzeja akreditācija ir brīdis,
kad novērtē padarīto un nepieciešamo iesaka. Pirmie 2013. gada mēneši mums bija ļoti
saspringti, jo muzeja darba akreditāciju varētu sadalīt vairākos posmos. Pirmkārt, aizvadīto piecu gadu izvērtējums un attīstības
stratēģijas un darbības programmas izveide
nākamajam periodam. Otrkārt, visas muzeja
dokumentācijas aktualizēšana, saskaņošana
un apstiprināšana. Treškārt, Jaunpils muzeja krājuma kā Latvijas Nacionālā krājuma
glabāšanas apstākļu un pieejamības nodro
šināšana. Sagatavotā dokumentācija tika
iesniegta Kultūras ministrijā izvērtēšanai.
12. martā komisija ieradās Jaunpils muzejā,
lai paveikto darbu vērtētu klātienē. Komisija atzinīgi novērtēja muzeja darbinieču
veikumu krājuma, pētniecības un komunikācijas darbā. Muzeja darbs tika vērtēts
pēc 112 punktiem. Komisijas pārstāvji tikās
ar Jaunpils novada domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri un Pašvaldības aģentūras
„Jaunpils” direktori Daigu Osīti. Komisijas
atzinības vārdos dalāmies ar visiem tiem
cilvēkiem, kuri mums ļoti daudz palīdzēja
sagatavošanās procesā – Jaunpils pašvaldības darbiniekiem, krājuma komisijas locekļiem, kolēģiem Pilī, mūsu muzeja draugiem,
kolēģiem Latvijas muzejos un ģimenēm par
sapratni un uzmundrinājuma vārdiem, par
reālu un praktisku palīdzēšanu. Muzejs šajos
gados mainījis atrašanās vietu un paplašinājis telpas un šobrīd atrodas Pils trīs stāvu
telpās. Izveidots muzeja krājums, no kura
vairāk kā 70 procenti pieejami digitālā vidē.
Pētnieciskā darba rezultātā izveidotas dažāda veida kartotēkas, izstādes un sagatavots
manuskripts grāmatai par Jaunpili. Jaunpils
muzejs atradis savu apmeklētāju loku – tie
ir gan paši jaunpilnieki, gan viesi no Latvijas novadiem un ārzemēm. Iespēju robežās
veikti restaurācijas darbi nozīmīgiem Jaunpils muzeja krājuma priekšmetiem.
Galīgais komisijas vērtējums tiks sniegts

Muzeju padomes valdes sēdē, kas notiks
marta beigās Kultūras ministrijā, kurā muzejs tiks akreditēts turpmākajiem pieciem
gadiem līdz 2018. gadam.

Izstāde. No 2. marta Jaunpils muzeja izstāžu zālē apskatāma Maijas Matīsas izstāde
„Skatījums”. Pati māksliniece par savu izstādi saka: „Izstādē esmu apkopojusi dažu
pēdējo gadu darbus. Skatījums uz lietām,
notikumiem, parādībām mums katram ir
savs. Ar kādu tas ir tuvāks, citam tas var būt
diametrāli pretējs. Neuzspiest, bet ieklausīties, ieskatīties, mēģināt saprast, protams, arī
pieņemt vai nepieņemt – tā ir daļa no dzīves. Varbūt pat dzīves interesantākā puse –
domu, viedokļu un jūtu apmaiņa. Visas
manas gleznas ir tapušas brīžos, kad citādi
nevaru, ir sakrājies tas, ko vajag izteikt. Es
sevi izsaku caur gleznām. Tajās ir gan mirkļa
burvība, gan gadiem krātu emociju uzplaiks-

nījums, gan atmiņas, gan pārdomas. Ir gleznas, kas top ātri un viegli, bet ir tādas, kas
ilgi nedodas rokās, to gars lidinās ap mani,
bet es nevaru un nevaru atrast īsto veidolu,
līdz kādā brīdī tas notiek. Tad zinu – darbs ir
pabeigts un sākas gleznas ceļš pie skatītāja.”
Mēneša glezna muzejā. Šogad esam
uzsākuši akciju, kuras laikā muzeja telpās
izstādīsim gleznas
no muzeja krājuma.
2013. gada 8. martā 125 gadu jubileja
apritēja Kārlim Ieviņam, kurš strādājis
Jaunpils skolā par
skolotāju no 1907.–
1914. gadam. Jaunpils muzeja krājumā
ir trīs Kārļa Ieviņa
gleznotas gleznas.
Šobrīd izstādīta K. Ieviņa glezna „Ziemas
tumsā”, gleznota 1969. gadā. Gleznas otrajā
pusē autora pašrocīgs uzraksts
„Ziemas tumsā, ziemas salā
Vai būs bēgļu ceļš reiz galā.”
Gleznu saglabāšanas un pieejamības nodrošināšanai šogad esam pievērsušas īpašu
uzmanību. Lai izvairītos no dārgās restaurācijas procesa gleznām, izgatavots speciāls
skapis gleznu izvietošanai.
Jaunumi pilskunga kabinetā. Esam
papildinājušas
Pilskunga kabineta
iekārtojumu atbilstoši izstrādātajam
interjeram. Iegādāta
atbilstoša vitrīna. Tā
soli pa solim veidojam pils telpu zudušo
interjeru.
Citas aktivitātes.
13. martā piedalījāmies Muzeju nozares
stratēģijas izstrādē un projekta apspriešanā.
Tika apspriesti četri nozares darbības aspekti – muzeji un izglītība, muzeji un reģionālā
attīstība, muzeji un sabiedrības vienotība,
muzeji un digitālā attīstība. Digitālo tehnoloģiju izmantošana muzeju darbībā paver
jaunas iespējas informācijas pieejamības
tuvināšanai apmeklētājiem, tādēļ tās esam
iecerējušas izmantot arī mūsu muzejā.
Ligija Rutka,
Jaunpils muzeja vadītāja
Foto: Jaunpils muzejs

Pensionāru biedrībā „Jaunpils”...
9. martā bija mūsu kārta uzņemt draugu kolektīvus Viesatu kultūras namā uz
kārtējo senioru draudzības vakaru. Šoreiz
pasākums tika organizēts ar starptautiskās
Sieviešu dienas tematiku. Bija gan Sieviešu
dienas apsveikumu retro kartiņu izstāde,
kura bija necerēti liela un atsauca patīkamas atmiņas. Bija pat apsveikumu kartiņas
no Latvijas pirmās neatkarības gadiem, interesanti un amizanti bija arī katra kolektīva vīriešu apsveikumi. Un tad pats pārsteidzošākais – Viesatu pašdarbības kolektīva
vīriešu apsveikuma koncertiņš, kurš tika
uzņemts ar lielu atsaucību. Tika apsveiktas
visas vakara sievietes ar pašu izgatavotiem
ziediem un arī ar retro apsveikumu kartiņām. Par to liels paldies kultūras nama vadītājai Agitai Kalviņai, kura neskatoties ar
aizņemtību piedalīšanos „Koru kari 3” to
visu organizēja. Pateicamies visiem Viesatu pagasta darbiniekiem, kuri palīdzēja.
Paldies Tālim Sipeniekam, Jānim Ņikiforovam, Arnim Lapsam par izpalīdzību pasākumā, aizvedot un atvedot galdus.
Lai mēs pienācīgi varētu uzņemt viesus,
lielu paldies sakām novada domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei par atbalstu it
visā, Jaunpils pils vadītājai Daigai Osītei,
Aivaram Miķelsonam, pils kroga saimniecei Sandrai Zariņai ar savu komandu, A/S
Jaunpils pienotavas kolektīvam un personīgi Jānim Ruskim, A/S Lestenes maiznīca,
personīgi Ilutai un Knutam Rautsepiem
par ziedotām uzkodām un našķiem, tējas un
kafijas galdu, kam bija liela piekrišana. Paldies arī muzeja meitenēm Ligijai un Zintai
par atbalstu. To visu novērtēja, atzinību un
pateicības vārdus teica arī mūsu viesi.
2. martā Jaunpils vidusskolā notika Jaunpils novada iedzīvotāju forums, kuru ap-

meklēja kupls skaits mūsu biedrības biedri,
gan palīdzot organizatoriskā darbā, gan arī
aktīvi iesaistoties foruma darbā, tā paužot
savu ieinteresētību novada dzīvē.
Jaunpils pienotava sāk tirgot savu produkciju jaunatklātā firmas veikaliņā, katru
darba dienu no plkst. 10:00–18:00, tāpēc
pensionāru biedrība pārtrauc tirgot saviem biedriem piena produktus. Izsakām
lielu paldies pienotavas kolektīvam par
lielo atbalstu 4 gadu garumā. Liels paldies no visiem, kas izmantoja šo atbalstu,
pienākas: Silvijai Lācei, kas organizēja
šo pasākumu, Judītei Kalmei, Lidijai un
Rolandam Zvaguļiem, Intai un Aivaram
Abāšiniem, Dzintrai un Arvīnam Dārziņiem, Ainai Luģei un Kazimiram Čiapus
un Ainai Āboliņai par nesavtīgo brīvprātīgo darbu!
Sakarā ar dzīves dārdzības nepārtrauktu
palielināšanos Latvijas pensionāru federācija aicina parakstīties par pensiju indeksāciju
2013. gadā pilnā apmērā par visu indeksācijas iesaldēšanas laiku 2009.–2012. gadam.
Parakstīties varat pensionāru telpās trešdienās no plkst. 10:00–12:00, pie koordināadz
26. martam, jo jāaizsūta uz Rīgu līdz 1.
aprīlim. Un gatavojieties maijā braukt uz
Rīgu piketēt pie Ministru kabineta, kad tie
tiks organizēti iesniegti. Laiks tiks paziņots
atsevišķi.
12. aprīlī plkst. 17:30 izbraucam uz
Valmieras teātra izrādi „Bezkaunīgie veči”
Slampes kultūras pilī. Pieteikties pie Austras, biļetes cena 5 Ls. Izrādes sākums
plkst. 19:00.
26. aprīlī Džūkstes kultūras namā
kārtējais draudzības vakars senioriem plkst.
19:00. Pieteikties līdz 20. aprīlim. Izbraucam
plkst. 18:00. Aicinājums piedalīties super-

konkursā „Eirovīzija Džūkstē”. Lūdzu idejas!
Austra Sipeniece
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Jaunpils kultūras ziņas
Sērsnu mēnesis – marts

Izceļot kādu no mēneša īpašībām, pirmo pavasara mēnesi senie
latvieši ir dēvējuši par Strazdu, Pūpolu, Sērsnu. Ar Pūpolu apzīmē
Dabas atmodu, jo šajā laikā atveras pirmie pumpuri – pūpoli. Strazda vārda nozīme ir sadzīviska, šajā laikā atlido pirmie putni – strazdi, pēc tam viņiem seko pārējie, bet ar Sērsnu – apzīmē Ziemas/
Pavasara gaisu, kuru visi elpo.
Ievērojamākās marta dienas ir 17. marts – Ģertrūdes diena un
25. marts – Pavasara Māra, saukta arī par Māriņas dienu, Māršu
dienu, Kāpostu Māru, Kāpostnieci, Kustoņu Māras, Gavēņu Māru,
Atmodas dienu un Zāļu dienu.

13. aprīlī plkst. 18:00
pils Lielajā zālē rādīs animācijas filmu „Dinomamma”. Trīs draugi nokļūst
Juras laikmetā, tieši Tiranozaura ligzdā. Notiek tā, ka
gigantiskās ķirzakas mātīte
uztver bērnus kā savus mazuļus. Piedzīvojumi, neparastas situācijas pārsteigs
trīs draugus ik uz soļa! Filma būs latviešu valodā.

tāma jaunatvērtajā Liepājas muzeja izstāžu zālē (Liepājā, Kūrmājas prospektā 16/18). Izstādē žūrijas komisija atlasīs darbus, kuri
tiks izstādīti XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku
Tautas lietišķās mākslas izstādē, kura būs apskatāma Rīgas pilsētas izstāžu zālē „Rīgas Mākslas telpa” no 2013. gada 21. jūnija.

13. aprīļa vakarā plkst. 19:30 demonstrēs jaunāko latviešu filmu „Mammu, es Tevi mīlu”. Tās režisors ir Jānis Nords, bet galveno
varoni Raimondu filmā atveido Kristofers Konovalovs no Cēsīm,
savukārt, viņa mammas lomā iejutusies aktrise Vita Vārpiņa.

Gan februārī, gan martā pašdarbības kolektīvi devās ciemos
pie saviem sadraudzības kolektīviem citos novados. 23. februārī
JDK „Atsperīte” piedalījās sadraudzības pasākumā „Sadancis”
Penkules kultūras namā, bet VPDK „Jaunpils” 9. martā piedalījās sadraudzības kolektīva VPDK „Druva” rīkotajā festivālā „Trejdeksnis – 2013” Druvas kultūras namā. Jaunpils koris 16. martā
viesojās ciemos pie draugu kolektīva – jauktā kora „Skulte” Skultes
kultūras namā.
6. aprīlī senioru līnijdeju grupa „Vēlziedes” piedalīsies Latvijas
līnijdejotāju olimpiādē „Rīgas kauss 2013”. Šī būs jau otrā līnijdejotāju olimpiāde Latvijas līnijdejotājiem.

Ģertrūdes diena ir pirmā no kustoņu un kukaiņu dienām, kad
neko nedrīkst nest no meža mājās, lai nenāk čūskas, bet Pavasara
Māras dienā ēdienu kartē ir jābūt kāpostiem un klimpām. Ticējumi
stāsta, ka kāds laiks ir Mārās, tāds pastāvēs vēl 40 dienas.

Gatavojoties XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju
svētkiem, Jaunpils koris 11. aprīlī piedalīsies Tukuma apriņķa
koru kopmēģinājumā Tukuma kultūras namā, bet JDK „Atsperīte” un VPDK „Jaunpils” 14. aprīlī dosies uz otro dižkoncertu
Tukumā.

Šogad nozīmīga diena ir 31. marts – pavasara saulgrieži – Lieldienas, kad diena un nakts ir vienādā garumā. Šādu pilnīgu gaismas
uzvaru pār tumsu senlatvieši iesāka dēvēt par Lieldienu jeb Lieladienu, kur diena ir kļuvusi lielāka par nakti. Lieldienas svinēja trīs,
garajā gadā pat visas četras dienas.

Visiem pazīstama tradīcija vēsta, ka Pūpolsvētdienā, kas šogad ir
24. martā, ir jāveic pēršana ar pūpolu zariem, tad veselība būs visu
gadu līdz pat nākamajai Pūpolnīcai.

Pasākumi un koncerti

„Esiet apaļi kā pūpoli, apaļi kā pūpoli,
lai slimībā ārā, veselība iekšā!”

Dažas dienas pirms Pavasara Māras – 23. martā 30 gadu jubileju
svinēs vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jaunpils”. Par godu jubilejai
deju kolektīvs visus ielūdz uz svētku koncertu “Deja – mans ceļš uz
Tevi!” 23. martā plkst. 19:00 Jaunpils pilī. Īpaši aicināti ir bijušie
dejotāji, kuriem lūgums ir pieteikties iepriekš – t. 29296334.

Filma ir dinamisks attiecību trilleris par trīspadsmitgadīgu Rīgas skolnieku Raimondu un viņa māti. Kāda šķietami nenozīmīga
piezīme skolā iesāk piedzīvojumiem bagātu nedēļu Raimonda dzīvē. Raimonds aizbēg no mājām, iekuļas apšaubāmā afērā ar lokālo
prostitūtu, nonāk policijas redzeslokā un visbeidzot atrisina samilzušo konfliktu gan ar mammu, gan savu labāko draugu.
Biļetes cena – 1,00 Ls.
24. aprīlī plkst. 12:30 īpaši bērni ir aicināti uz Liliputu cirku,
kurā skatītājus priecēs suņi, baloži, triku meistari un, protams, klauni. Biļetes cena – 2,00 Ls. Bērniem līdz 3 gadiem ieeja bezmaksas.

Lieldienās, 31. martā plkst. 14:00 Jaunpils pils pagalmā svinēsim Pavasara saulgriežus pasākumā „Lieldienu prieki maziem un
lieliem”. Tajā Latvju dančus dejos VPDK „Jaunpils” un JDK „Atsperīte”. Būs olu krāsošana un vārīšana, skaistāko līdzpaņemto Lieldienu olu konkurss, olu kaujas, rotaļas, ticējumi, mīklas un citas
Lieldienu paražas. Lai pietiktu spēks rotaļām, izklaidēm un citām
lustēm, Pils saimniece cienās ar gardo Lieldienu zupu.
Otrajās Lieldienās, 1. aprīlī plkst. 15.00 Jaunpils pilī viesosies
aktrise Lāsma Kugrēna uzvedumā „Jaucības un nejaucības” pēc
rakstnieces Andas Līces grāmatu motīviem. Rakstnieces A. Līces,
ar brīnišķīgo humora izjūtu piepildītos stāstus par katram mums
pazīstamām izjūtām, stāsta Nacionālā teātra aktrise Lāsma Kugrēna. Ar viņu kopā izrādē spēlē aktrises dēli Jānis Mūrnieks un Jēkabs
Reinis, bet ģitāru draiski un smeldzīgi spēlē Andas Līces meita Elīna. Izrādes režisore ir Virdžīnija Lejiņa.

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi

23. februārī senioru ansamblis „Pīlādzītis” un vokālais ansamblis „Vocalica” piedalījās Ansambļu skatē Tukumā Raiņa ģimnāzijā. Tajā piedalījās bērnu, senioru, jauniešu un jauktie ansambļi no Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novada – kopumā
28 kolektīvi. Viņu sniegumu vērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā
bija mūzikas speciālisti – Romāns Vanags, Ilona Heniņa un Rūdolfs Bacāns.

Senioru ansamblis „Pīlādzītis” skatē izpildīja 2 acapella latviešu
tautas dziesmas – „Daudz, daudz ir ceļu druviņā” un „Kad rudzus
pļauj” G. Ordelovska apdarē, un A. Reinika, U. Kavickas dziesmu
„Mana valoda”, iegūstot II pakāpes diplomu. Vokālais ansamblis
„Vocalica” ieguva augstāko novērtējumu un I pakāpes diplomu.

Biļetes iepriekšpārdošanā līdz 27. martam – 3,00 Ls, vēlāk un
pasākuma dienā – 5,00 Ls.

No 8.–24. martam Liepājas muzejā ir atklāta izstāde, kurā ir
apskatāmi dažādu žanru tautas lietišķās mākslas darbi no vēsturiskā Kurzemes novada. Tajā ar saviem darbiem piedalās arī
Jaunpils lietišķās mākslas biedrība „Dzīpars”. Izstāde būs apska-

Inga Krūtaine,
Kultūras pasākumu organizatore
Foto: Jaunpils kultūras nams,
„Neatkarīgās Tukuma ziņas”,
lietišķās mākslas biedrība „Dzīpars”

Zemgali pārstāv Dobeles
Violetais Ceriņu koris!
TV3 šovā Koru Kari, Zemgali pārstāv Dobeles Violetais
Ceriņu koris, kura sastāvā ir mūsu novadniece, Viesatu kultūras nama vadītāja Agita Kalviņa. Pirmajā koncertā – 03.03.,
Dobeles Violetais Ceriņu koris ierindojās pirmajā vietā.
Turēsim īkšķus un balsosim par MŪSU kori!
Esam vienoti, jo tikai kopībā būs mūsu spēks!
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Mūsdienu Latvijas garšas ekspedīcija
Jaunpils pilī
Jau no janvāra kanāla TV3 skatītāji savos ekrānos svētdienas vakaros varēja vērot raidījumu „Mūsdienu Latvijas garša”, kurā raidījuma
dalībnieki – 9 pavāri, prezentēja savu Mūsdienu Latvijas garšu un sacentās par meistarīgākā pavāra titulu. Savu meistarību 10. marta raidījumā demonstrēja arī Jaunpils pils Viduslaiku kroga šefpavāre Sandra
Zariņa.
Viņa, ģimenes un kolēģu mudināta, pieteica savu dalību „Mūsdienu
Latvijas garšas” ekspedīcijā.
Pils kroga šefpavāre savu pavāres meistarību ir ieguvusi strādājot
viesu namā „Rožmalas”, „Līvu Akvaparkā”, viesnīcas „Rīga” restorānā
un citur. Jau 5 gadus Jaunpils pilī Sandra ar saviem palīgiem gādā, lai
apmeklētāji ikdienā var nobaudīt viduslaikiem un latviešu virtuvei
raksturīgus ēdienus pils krogā!
Jau ierodoties pilī garšas ekspertus: šefpavāru Māri Jansonu, zemnieku Mareku Bērziņu, viesmīlības eksperti, grāmatas „Dzīves garša” autori Ilzi Jurkāni un raidījuma vadītāju, diriģentu Intu Teterovski
sagaidīja brālis Teodors, kurš par godu viesiem un par prieku pils saimei izšāva no senā zviedru lielgabala.
Pirms bagātīgā mūka mielasta, kuru izvēlējās nobaudīt garšas eksperti, brālis Teodors aicināja viņus pateikties par šo maltīti! Visi četri
viesi bija patīkami pārsteigti par
mielasta bagātību un gardumu!
Īpaši tika slavētas alū marinētās
cūkgaļas ribiņas!
Latvijas Mūsdienu garša tika
degustēta Sandras konkursa ēdienā – ceptā cūkgaļas filejā pildītā
ar zaļumu sviestu un pasniegtu
ar sviestā glazētiem dārzeņiem,
pelēko zirņu – kaņepju biezeni un
saldā krējuma mērci.
Pēc gardās maltītes eksperti
pils kroga šefpavāres sniegumu
novērtēja ļoti labi, piešķirot 14 no
15 karotītēm, līdz ar to Sandrai
dodot iespēju cīnīties par iekļūšanu finālā, kurā, saņemot augstāko

Aicina piedalīties virtuālā spēlē
bibliotēkās un sacensties par
„Sudraba lasi”
No šī gada 15. marta līdz 7. aprīlim, visu Latvijas publisko bibliotēku
apmeklētāji aicināti iesaistīties virtuālā
spēlē „Izzini Latvijas monētās iekaltās
kultūrzīmes”. Spēle risināsies interneta
portālā letonika.lv un ļaus iepazīt daļu
no Latvijas Bankas jubilejas un piemiņas monētās atspoguļotajām Latvijas
vērtībām – notikumiem, panākumiem,
cilvēkiem, kultūras zīmēm. Sekmīgākos spēles dalībniekus un aktīvākās
bibliotēkas gaida godalgas – jaunie,
šī gada 5. martā klajā laistie „Sudraba
laši” 20 latu nominālvērtībā un pārsteiguma balvas.
Lai piedalītos spēlē, ikvienam interesantam jādodas uz savu tuvāko
bibliotēku, kur, izmantojot brīvpieejas
datorus un internetu, jāatver mājas
lapa www.letonika.lv, kurā atradīsies
saite uz spēli „Izzini Latvijas monētās

iekaltās kultūrzīmes”. Atbildes uz spēles jautājumiem ikviens varēs atrast
turpat – datubāzē Letonika, kas visās
publiskajās bibliotēkās to apmeklētājiem tiek piedāvāta bez maksas. Sīkāku
informāciju par spēli un tās noteikumiem varēs iegūt spēles Nolikumā vai
jautājot savai bibliotekārei. Spēle bibliotēkās noslēgsies 7. aprīlī.
Spēles dalībniekiem ar Latvijas
Bankas atbalstu tiks piešķirtas 10 individuālās godalgas – 20 latu monētas „Sudraba lasis” pirmajiem pieciem
sekmīgākajiem spēlētājiem (par labāko
rezultātu) un pārsteiguma balvas vēl
pieciem spēles dalībniekiem. Savukārt bibliotēkām godalgas – „Sudraba laši” – tiks piešķirtas par aktīvāko
līdzdalību, nosakot uzvarētāju katrā no
5 reģioniem – Kurzemē, Zemgalē, Latgalē, Vidzemē, Rīgas reģionā.

Latvijas Tautas frontei – 25
Iespēja dalīties ar atmiņām un piedalīties grāmatas tapšanā

vērtējumu – 15 karotītes, jau bija
iekļuvusi Mālpils muižas šefpavāre
Aija Gabrāne un Mārcienas muižas
šefpavārs Aivis Kauliņš.
14 karotītes bija saņēmuši kopā
3 pavāri: Jaunpils pils krodziņa šefpavāre Sandra; konceptrestorāna
„Viesistaba Vingate” virspavārs Reinis Čerņajevs un “MaMa” restorāna
šefpavāre Terēze Kondrate. Finālā
tika tikai viens no viņiem – šefpavāre Terēze Kondrate, kuru eksperti
izvēlējās atlases kārtībā.
Visiem trim finālistiem vispirms

2013. gads ir Latvijas Tautas frontes
(LTF) jubilejas gads. Pirms 25 gadiem
17. septembrī nodibinājās LTF Tukuma rajona nodaļa un 8.–9. oktobrī Rīgā
notika LTF 1. kongress, kas pieņēma
LTF Programmu, Statūtus un lēmumu
par LTF nodibināšanu.
Lai pieminētu šos notikumus, godinātu daudzos LTF dibināšanas aktīvistus un stiprinātu sabiedrības vēsturisko
atmiņu, tiek gatavota izdošanai grāmata
„LTF Tukuma rajonā. Cerētais un sasniegtais”. Tajā būs ietverta toreizējo
notikumu hronoloģija, fotogrāfijas, LTF
Tukuma nodaļas svarīgākie lēmumi, dokumenti, notikumu dalībnieku atmiņas,
kā arī analīze par Tautas frontes mērķiem
un to īstenojumu brīvajā Latvijā. Tiks

dota iespēja brīvi izteikties plašam autoru lokam, pārstāvjiem no katra toreizējā
Tukuma rajona ciemata, pilsētas.
Grāmatas oficiālais izdevējs, projekta īstenotājs ir pasākuma iniciatoru dibināta bezpeļņas organizācija
biedrība „Vēsturiskā atmiņa”.
Grāmatas materiāli šobrīd tiek apkopoti un publicēti biedrības mājas
lapā: www.ltf.tukums.lv. Ikviens tā laika liecinieks tiek aicināts iepazīties ar
mājas lapā ievietoto hroniku, atmiņu
stāstiem, fotogrāfijām un iesūtīt savus
komentārus vai papildinājumus, lai
grāmata taptu pilnīga.
Informāciju un fotogrāfijas lūdzu
sūtiet uz e-pasta adresi: vesturiska.atmina@inbox.lv

Būsim draudzīgi pret dabu un sevi!
Jaunpils novada pašvaldība atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta.
Dedzinot kūlu tiek apdraudēti cilvēku
īpašumi, veselība un dzīvība. Dedzināšana nodara būtisku kaitējumu arī dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai.
Aicinām vecākus un skolotājus izglītot bērnus par kūlas dedzināšanas
iespējamajām sekām, pievēršot uzmanības jautājumiem par ugunsdrošību.
Pašvaldības policija atgādina, ka kūlas
dedzināšana ir ne tikai bīstama dzīvī-

bai un kaitīga apkārtējai videi, bet arī
pretlikumīga.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 179. pants nosaka, ka fiziskām
personām par kūlas dedzināšanu var
tikt uzlikts 200 līdz 500 latu liels naudas sods vai arī vainīgajai personai var
tikt piemērots līdz 15 diennaktīm ilgs
administratīvais arests.
Lai mazinātu un novērstu kūlas dedzināšanu, pašvaldības teritorijā plānoti reidi.

Viesatu dejotāji un teātris iegūst
Grand Prix kausu festivālā „Ko prot
tavā mazajā pagastiņā”

bija sevi jāpierāda uzdevumā „Aklie ēdieni” un pēc tam divi labākie tika izvirzīti uz pavāru dueli, kurā bija jāgatavo ēdiens no
produktu kastē paslēptiem 4 produktiem. Pārbaudījuma rezultātā uzvarēja un meistarīgākā pavāra titulu ieguva Mālpils muižas
šefpavāre Aija Gabrāne.
Pils kroga šefpavāre Sandra Zariņa ir gandarīta par padarīto
un ekspertu vērtējumu. Viņa izsaka vislielāko pateicību Kristīnei, Dainai, Ženijai un Modrim, kuri palīdzēja rūpēties par
„Mūsdiena Latvijas garša” ekspertu un radošās grupas labsajūtu
un vēderpriekiem, kā arī Dacei, Zanei un Inesei, pils biroja meitenēm: Daigai, Silvai, Inesei, Ingai, Kristīnei, Mārītei, Ligitai un
Renātei, Ausmai un Aivaram. Paldies arī šuvējai Nadeždai par
atsaucību un izpalīdzību.

16. martā notika pašdarbnieku festivāls „Ko prot tavā mazajā pagastiņā”. Tā rosinātāja un vadītāja ir Tumes kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Liene
Bēniņa. Šogad festivāls notika jau 12. reizi. Tajā piedalījās Tumes, Pūres, Irlavas,
Viesatu, Zentenes, Tukuma un Lielplatones mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi,
kuri dziedāja, dejoja un
spēlēja teātri.
Jau otro gadu festivālā piedalījās arī Viesatu amatieru teātris
„Pupuķis”, kura dalībnieki šogad skatītājus
priecēja ar Kristīnes
Štrāles – Dreikas lugu
„Kā
Ziemeļmeitas
brauca puisi lūkoties”.
Pārsteigums pasākuma
dalībniekiem un žūrijai
bija Viesatu deju kolektīva puiši, kuri dejoja Tiroliešu puišu deju.

Tie, kas neredzēja ekspedīcijas „Mūsdienu Latvijas garša” viesošanos Jaunpils pilī un citus raidījumus, var tos noskatīties: TV3Play.
Informāciju sagatavoja
Inga Krūtaine, Jaunpils pils
reklāmas speciāliste
Foto: Jaunpils pils

Visus kolektīvus vērtēja žūrija, piešķirot tiem I un II pakāpes diplomus un lielo Grand Prix kausu, kuru šogad saņēma
Viesatu pagasta deju kolektīvs un amatieru
teātris „Pupuķis”!
Agita Kalviņa,
Viesatu kultūras nama vadītāja
Foto: Inese Rašmane
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Projekti

Biedrības „Lauku partnerība „Upe 8””
paziņojums
Biedrība „Lauku partnerība „Upe 8”” izsludina atklāta kon
kursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Rīcības program
mas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.–2013. gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īste
nošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013. gada 15. aprīļa līdz 2013. gada 15. maijam.
4. kārtā pieejamais publiskais finansējums 19830,03 LVL.
Attīstības stratēģijas darbības teritorija Jaunpils novads un Tuku
ma novada Tumes, Džūkstes, Jaunsātu, Degoles un Lestenes pagasti.
Konkurss izsludināts:
Aktivitātē: Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.
4. rīcība: „Esošā tūrisma potenciāla veicināšana”. Pieejamais
finansējums – 1830,03 LVL.
Mērķis: Veicināt tūrisma attīstību biedrības teritorijā.
Risinājumi: Tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana
personām ar funkcionāliem traucējumiem, vides aizsardzības in
vestīcijas tūrisma objektā, pakalpojumi zivsaimniecībai.
Aktivitātē: Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjau
nošana un attīstība.
6. rīcība: „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība, nodrošinot kultūras un sporta infrastruktūras objektu pieejamību
visiem partnerības teritorijas iedzīvotājiem”. Pieejamais finansē
jums – 18000,00 LVL.
Mērķis: sakārtot kultūras un sporta infrastruktūru un tās ele
mentus biedrības teritorijā.
Risinājumi: Veicināt maza mēroga infrastruktūras sakārtošanu,
padarot to pievilcīgu dzīvošanai un brīvā laika pavadīšanai.
Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai kopēji visām rīcībām:
Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta at
bilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz
2 (0 = „neatbilst”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti
labi”). Kritērijs Nr. 1 tiek vērtēts saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 78.
28.1.2.2. punktu – 0 vai 2 punkti.(0 – neatbilst, 2 – atbilst).

Nr.
p. k.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maksi
mālais
punktu
skaits 18

Kritērijs
Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz at
tīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība
un nepieciešamība veikt pārmaiņas. Projekts
atbilst attīstības stratēģijas izvirzītajām priori
tātēm, pasākumiem un rīcībai.
Uzturēšana. C. daļā, aprakstā ir redzams,
kā atbalsta pretendents uzturēs rezultātu pēc
projekta ieviešanas. Ir saprotami ieņēmumu
avoti. Ja ir partneri, ir notikusi vienošanās, ir
aprakstīta sadarbība.
Projekta izstrādē iesaistīti vietējie iedzīvo
tāji. Vai projektu izstrādājis viens cilvēks vai
cilvēku grupa.
Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzī
votāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību sasnieg
šanu.
Projekta rezultātu ietekme uz nodarbinā
tību – jaunu darba vietu radīšana un/vai jau
esošo saglabāšana
C.3.2. aprakstīts, kā projekts ieviesīs jauni
nājumu teritorijā, vai attīstīs esošo aktivitāti.
Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi re
zultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādī
tāji.
Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un
atbilstošas rezultātiem.
Publiskā pieejamība. C.3. vai c.31. ir ap
rakstīts, kā projekta rezultāts ir pieejams iedzī
votājiem pēc projekta ieviešanas.

2

2

2

2

Maksimālais iegūstamo punktu skaits – 18 punkti. Minimālais
punktu skaits, lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu ir 10.
Ja vairāki projekti būs ieguvuši vienādu punktu skaitu, tiek pie
mērots specifiskais kritērijs:
Projekta iesniedzēja realizēto projektu skaits Partnerībā: 3 un
vairāk projekti – 0 punkti, 1 vai 2 projekti – 0,5 punkts, 0 projek
ti – 1 punkts. Šo sadaļu aizpilda administratīvais vadītājs vērtēšanas
komisijas sēdes laikā projektiem ar vienādu punktu skaitu vienas
rīcības ietvaros.
Gadījumā, ja pēc specifiskā kritērija pielietošanas ir projekti
ar vienādu punktu skaitu, vērtēšanas komisija patur sev tiesības pie
vienāda punktu skaita atbalstīt tās pašvaldības teritorijas vietējās
iniciatīvas grupas projektu, kas ir vienīgais savā teritorijā, lai nodro
šinātu vienmērīgu teritoriju attīstību.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju rīcību mērķiem, plānotajām dar
bībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu
pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrībā „Lauku part
nerība „Upe 8””, Jaunpils pagasts, „Ērģelnieki”, Jaunpils pašvaldības
mājas lapā: www.jaunpils.lv un LAD mājas lapā: www.lad.gov.lv.

2

Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrībā „Lauku partnerība
„Upe 8””, Jaunpils pagasts, „Ērģelnieki”.

2

Kontaktinformācija: Biedrības „Lauku partnerība „Upe 8”” EZF
programmas administratīvā vadītāja Dzidra Krastiņa, tel: 29199878,
e-pasts: dzidra.krastina@jaunpils.lv.

2
2

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta
formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar
laika zīmogu. Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā,
projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu
lad@lad.gov.lv.

2

Biedrības „Lauku partnerība „Upe 8””
paziņojums
Biedrība „Lauku partnerība ”Upe 8”” izsludina atklāta kon
kursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu „Dzīves kvalitātes
uzlabošana lauku partnerības „Upe 8” darbības teritorijā” ievie
šanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstī
bas programmas 2007.–2013. gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģijas” ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013. gada 15. aprīļa līdz 2013. gada 15. maijam.
5. kārtā pieejamais publiskais finansējums 73918,67 LVL.
Attīstības stratēģijas darbības teritorija Jaunpils novads un Tuku
ma novada Tumes, Džūkstes, Jaunsātu, Degoles un Lestenes pagasti.
Konkurss izsludināts:
413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitā
tes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās”
6.2. aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas teh
noloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācī
bu un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita
brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvo
tājiem.
2. rīcība: Dabas, kultūras, senu amatu/amatniecības un vēsturis
kā mantojuma saglabāšana un attīstība, kā arī dabas resursu saudzīga
un ilgtspējīga izmantošana. Pieejamais finansējums – 16147,96 LVL.
Mērķis: Radīt iespējas realizēt vietējo tradīciju, amatu prasmes
un dabas mantojuma kopšanas un saglabāšanas aktivitātes.
Risinājumi: Esošo parku, apstādījumu un atpūtas zonu sakār
tošana, pilnveidošana un jaunu ierīkošana. Dabas un izziņas takas,
kultūras infrastruktūras nodrošinājums, atbalsts tautastērpu iegā
dei.
3. rīcība: Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierī
košana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem. Pieejamais finan
sējums – 52396,51 LVL.
Mērķis: Aktivizēt iedzīvotājus sakārtotas, augstas kvalitātes dzī
ves vides veidošanai laukos.
Risinājumi: Brīvā laika pavadīšanas telpu ierīkošana un labie
kārtošana dažādām interešu grupām.
Jaunu un esošo kultūras, sporta un atpūtas infrastruktūras ob
jektu izveidošana un labiekārtošana.
Dažāda veida aprīkojuma iegāde (mēbeles, atskaņošanas tehni
ka, spēļu galdi, sporta inventārs u.c.)
Teritorijas labiekārtošana, celiņu izbūve, apgaismojuma ierīko
šana, atkritumu urnas, soliņi, atpūtas vietu ierīkošana.
411. pasākuma “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”
5. rīcība: Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde
un pārstrāde mājas apstākļos.
Pieejamais finansējums – 5374,20 LVL.
Mērķis: Attīstīt lauksaimniecības produktu ražošanu, pirmap
strādi un pārstrādi mājas apstākļos biedrības „Lauku partnerība
„Upe 8”” darbības teritorijā un atbalstīt mājražotājus, kas būtu ga
tavi ražot, pārstrādāt un piedāvāt tirgum vietējos identitātes pro
duktus.
Risinājumi: Iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde, informāci
jas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādī
šana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai,
pirmapstrādei un pārstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražo

tās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūrau
gu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu
un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.
Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai:
Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta at
bilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz
2 (0 = „ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti
labi”). Kritērijs Nr. 1 tiek vērtēts saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 33.
30.2.2. punktu – 0 vai 2 punkti. (0 – neatbilst, 2 – atbilst).
2. un 3. Rīcībā iesniegtie projekta iesniegumi tiks vērtēti pēc se
kojošiem kopīgiem kritērijiem:
Nr.
p. k.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kritērijs
Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz at
tīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība
un nepieciešamība veikt pārmaiņas. Projekts
atbilst attīstības stratēģijas izvirzītajām priori
tātēm, pasākumiem un rīcībai.
Projekta ilgtspēja (kā projektā parādīta re
zultātu dzīvotspēja).
Vietējo iedzīvotāju iesaistīšana projekta
izstrādē.
Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju
(t. sk. mērķa grupu) vajadzību sasniegšanu.
Projekta rezultātu ietekme uz nodarbinā
tību – jaunu darba vietu radīšana un/vai jau
esošo saglabāšana.
Projekta idejas novitāte teritorijā.
Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezul
tāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji.
Projekta budžeta pārskatāmība un detali
zācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem
uzdevumiem, to samērojamība ar plānota
jiem rezultātiem.
Plānotās aktivitātes projekta publicitātei
un informācijas izplatīšanai.

Maksimā
lais punktu
skaits 18
2

5. Rīcībā iesniegtie projekta iesniegumi tiks vērtēti pēc sekojo
šiem kopīgiem kritērijiem:
Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta at
bilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz
2 (0 = „ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti
labi”). Kritērijs Nr. 1 tiek vērtēts saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 764.
43.1.2. punktu – 0 vai 2 punkti. (0 – neatbilst, 2 – atbilst).
Nr.
p. k.

1.

2.

2

3.

2

4.

2
2
2
2
2
2

Maksimālais iegūstamo punktu skaits – 18 punkti. Minimālais
punktu skaits, lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu ir 10.
Ja vairāki projekti būs ieguvuši vienādu punktu skaitu, tiek pie
mērots specifiskais kritērijs:
Projekta iesniedzēja realizēto projektu skaits Partnerībā: 3 un
vairāk projekti – 0 punkti, 1 vai 2 projekti – 1 punkts, 0 projek
ti – 2 punkti. Šo sadaļu aizpilda administratīvais vadītājs vērtēšanas
komisijas sēdes laikā projektiem ar vienādu punktu skaitu vienas
rīcības ietvaros.
Gadījumā, ja pēc specifiskā kritērija pielietošanas ir projekti
ar vienādu punktu skaitu, vērtēšanas komisija patur sev tiesības pie
vienāda punktu skaita atbalstīt tās pašvaldības teritorijas vietējās
iniciatīvas grupas projektu, kas ir vienīgais savā teritorijā, lai nodro
šinātu vienmērīgu teritoriju attīstību.

Kritērijs
Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz at
tīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība
un nepieciešamība veikt pārmaiņas. Projekts
atbilst attīstības stratēģijas izvirzītajām priori
tātēm, pasākumiem un rīcībai.
Projekta rezultātu ietekme uz nodarbinā
tību – jaunu darba vietu radīšana un/vai jau
esošo saglabāšana.
C.3.2. aprakstīts, kā projekts ieviesīs jauni
nājumu teritorijā.
Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un
atbilstošas rezultātiem.

Maksimā
lais punktu
skaits 8
2

2
2
2

Maksimālais iegūstamo punktu skaits – 8 punkti. Minimālais
punktu skaits, lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu ir 4.
Ja 5. rīcībā vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, tiek
piemērots specifiskais kritērijs:
Projekts paredz preču vai pakalpojumu radīšanu (ideālā gadīju
mā tas ir, pilns ražošanas cikls: no izejvielām līdz galaproduktam).
Maksimālais punktu skaits – 2.
Projekts paredz lauksaimniecības produktu pārstrādi, kuras rezul
tātā rodas videi draudzīgs atlikums. Maksimālais punktu skaits – 2.
Ja pēc specifiskā kritērija pielietošanas ir projekti ar vienādu
punktu skaitu, vērtēšanas komisija patur sev tiesības pie vienāda
punktu skaita atbalstīt tās pašvaldības teritorijas vietējās iniciatīvas
grupas projektu, kas ir vienīgais savā teritorijā, lai nodrošinātu vien
mērīgu teritoriju attīstību.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju rīcību mērķiem, plānotajām dar
bībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu
pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrībā „Lauku part
nerība „Upe 8””, Jaunpils pagasts, „Ērģelnieki”, Jaunpils pašvaldības
mājas lapā: www.jaunpils.lv un LAD mājas lapā: www.lad.gov.lv
Kontaktinformācija: Biedrības „Lauku partnerība „Upe 8”” ELFLA
programmas administratīvā vadītāja Dzidra Krastiņa, tel: 29199878,
e-pasts: dzidra.krastina@jaunpils.lv.
Projektu ies niegumi jāiesniedz biedrībā „Lauku partnerība „Upe 8””,
Jaunpils pagasts, „Ērģelnieki”, kontakttālrunis 29199878.
Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniska dokumenta
formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar
laika zīmogu. Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā,
projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu
lad@lad.gov.lv.

Jaunpils Vēstis
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Jaunpils pils izsludina konkursu
„Jaunpils pils suvenīrs”
Lai veicinātu Jaunpils pils at
pazīstamību, atbalstot Jaunpils no
vada iedzīvotāju iniciatīvas, SIA
„Jaunpils pils” izsludina konkursu
„Jaunpils pils suvenīrs”. Konkursa
uzdevumi ir iegūt iespējami labākas
idejas suvenīriem ar Jaunpils pils
vārdu un veicināt Jaunpils novada
iedzīvotājus, skolēnus, māksliniekus,
amatniekus, sabiedriskās organizā
cijas, komercuzņēmumus piedalīties
Jaunpils pils popularizēšanā.
Konkursa norises laiks – no
2013. gada 1. aprīļa līdz 2013. gada
30. aprīlim, bet konkursa priekšli
kumu iesniegšana ir no 2013. gada
1. aprīļa līdz 2013. gada 28. aprīlim.
Pretendentiem ir jāiesniedz lat
viešu valodā paskaidrojuma raksts,
kas ietver suvenīra aprakstu, mate
riālu, izmēru un aptuvenās izmaksas,
un ziņas par dalībnieku, iesniedza
mas pēc vienotas formas, kas pie
vienota konkursa nolikumam, kuru
var skatīt Jaunpils pils mājas lapā
www.jaunpilspils.lv un Jaunpils nova
da domes mājas lapā www.jaunpils.lv.
Atbilstoši ideju konkursa nolikuma
prasībām noformēts idejas priekš
likums vienā eksemplārā jāiesniedz
Jaunpils pils birojā (3. stāvā), Jaunpi
lī, vai jānosūta pa e-pastu uz adresi:

Jaunpils pils
info@jaunpilspils.lv, nodrošinot, ka
idejas priekšlikums tiek saņemts ne
vēlāk kā līdz 2013. gada 28. aprīlim
plkst. 17:00. Konkursa pretenden
ti idejas prezentēšanai var iesniegt
paraugu vai kādus citus vizuālos
materiālus.
Iesniegtos priekšlikumus izskatīs
žūrijas komisija 4 cilvēku sastāvā. Ko
misijas lēmums tiks publicēts Jaunpils
pils www.jaunpilspils.lv un Jaunpils
domes mājas lapā www.jaunpils.lv ne

vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā
no konkursa beigu datuma. Trīs vis
augstāk novērtētie ideju priekšlikumu
iesniedzēji tiks apbalvoti.
Interesenti jautājumus par konkur
su var iesniegt, sūtot Jaunpils pils
administrācijai pa e-pastu:
info@jaunpilspils.lv vai
zvanot pa tel. +371 26101458.
Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine,
Reklāmas speciāliste

Apsveikumi

tikai uz vienu nieka brīdi atbrīvot rokas
no smagumu nešanas
un nesteidzīgi izlaist pirkstus caur matiem
caur mākoņu skreju
caur vēju
caur nemiera trīsā, sirdī –
tikai uz nieka brīdi –
un just kā rokas kļūst putna spārni
un kā no smaguma atbrīvota dvēsele
atkal uz mirkli pārtop bezsvara taurenī
un stirnā
tālumus dzirdīgā
/M. Laukmane/

Jaunpils novada dome sveic
marta jubilārus
nozīmīgās jubilejās:

Paziņojumi
1. aprīlī plkst. 12.00 Viesatu birzītē
iešūpināsim Lieldienas.

Andri Gudrupu, Violu Lūsi,
Ivaru Šteinu, Gunti Gulbi,
Māri Pūguli, Imantu Siliņu,
Antoņinu Tamošaiteni,
Artūru Zelli, Alfonu Pašuli,
Rašitu Ahmadejevu,
Spodru Lielpinku,
Proskoviju Mucenieci,
Josifu Aleksejenoku,
Nadeždu Ariko, Nikolaju Beķi,
Mirdzu Bērziņu, Eleonoru Lūsi,
Dzidru Ļūļu, Irmu Poni,
Ritu Rutku!

13. aprīlī plkst. 18.00

Viesatu kultūras namā sadraudzības festivāls

„Prieks kopā būt!”.
Būs iespēja vērot sava novada un kaimiņu
pašdarbnieku kolektīvus.
Pēc pasākuma balle.

Ir darināta šī pasaule
No karuseļiem
No zvaniem
No degunradžiem
No tramvajiem
No tēta
No mammas
No manis.
/N. Kovaļevska/

Jaunpils novada dome
sveic vecākus ar
Jāņa Antuzeviča,
Adriānas Jēkabsones,
Viktorijas Oses,
Patrīcijas Zorinas,
Jēkaba Sieriņa piedzimšanu!

No viena acu skata
Tik viegli kļuva man!
No viena mīļa vārda
Viss tālums dzidri skan.
Nekas vairs nav par grūtu,
Es zemi aizmirsis.
Pie pleciem spārnus jūtu
Un skūpstu debesis.
/J. Ziemeļnieks/

Jaunpils novada dome sveic
jaunlaulātos
Vitāliju Rosļakovu
un
Jekaterinu Morozovu!

Sludinājumi
 Pērk zemi vai zemnieku saimniecību, arī nomā. Tālrunis uzziņām 29144114.

Jaunpils novada domes izdevums. Atbildīgā par izdevumu Inga Papendika, t. 63182195. Talsu tipogrāfijas izpildījums. Pas. nr. 0677. Metiens 950 eks.

