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Tiekas pasaulē unikālākās
alianses-Jaunpiļu pārstāvji

Līdz ar rudenīgi viegli sārtdzeltenu nokrāsu Latvijas koku vainagos, laika posmā no 19.-23. septembrim otrpus Atlantijas okeānam –tālajā Kanādā, kopā pulcējās teju simts vispasaules Jaunpiļu
pārstāvji. Gatavošanās dalībai konferencē noritēja kopš 2015. gada
nogales un Jaunpils pašvaldības vārds jau trešo reizi godam izskanēja Pasaules Jaunpiļu konferencē, šoreiz “Ņūkāslā” Klaringtonas
pašvaldībā, Ontario, Kanādā. Mūsu Jaunpili pārstāvēja Jaunpils
novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere un Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Baiba Rasa, savukārt jauniešu
konferencē piedalījās jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Zariņa.
“Ņūkāsla” Klaringtonas pašvaldībā, Ontario atrodas aptuveni
80 km uz austrumiem no Toronto. Kopš 1856. gada tā bija mazs
ciemats, vēlāk kopš 1990. gada, kad sākās jaunu dzīvojamo namu
celtniecību cikls, strauji pieauga arī iedzīvotāju skaits.
Vēsturiski ciemata vēsture saistās ar Daniela Meisija vārdu, kas
bija zemnieku un lauksaimniecības tehnikas ražotājs – viņš radīja Ņūkāslas lauksaimniecības tehnikas rūpnīcu un kļuva pasaules
slavens-visiem zināmās “Massey-Harris Massey-Ferguson” uzņēmuma dibinātājs. Kā stāsta vietējie iedzīvotāji, vēsturiski ciematā
galvenā nodarbošanās bija lauksaimniecība: liellopu, cūku audzēšana, kā arī ābolu graudu, kukurūzas audzēšana.
Ciematā ir skaista pilsētas zāle, Klarkas vidusskola, Ņukāslas
publiskā pamatskola, katoļu pamatskola, pasts, baznīca, daži laukumi, vairāki mazi parki, seši restorāni, Tima Hortona atpūtas
komplekss, ledus arēna, ugunsdzēsēju depo, pārtikas veikali, jahtu
piestātne/osta pie Ontario ezera un golfa laukums

“Novadniek, Tev taču ir,
ko teikt!” - ar šiem vārdiem

aicinām ikvienu
Jaunpils novada iedzīvotāju
uz kārtējo, nu jau ceturto Jaunpils
iedzīvotāju forumu
šī gada 5.novembrī
Tiksimies, lai:
- Skatītos, klausītos un vērtētu, kā notikusi darbība iepriekšējos forumos izteikto problēmu risināšanai;
- Dalītos pieredzē ar iedzīvotāju grupām, kuras īstenojušas
forumā nolemtos projektus;
- Runātu par šodienas aktuālajiem un steidzīgi risināmiem
jautājumiem, kā arī pasapņotu “kā būtu, ja būtu” ;
- Satiktos ar līdzīgi domājošiem un uzsāktu jaunu ideju īstenošanu;
- Labi un saturīgi pavadītu laiku.
Foruma rīcības komiteja jau uzsākusi aktīvu sagatavošanas
darbu, taču vēl gaidīti ir daudzi palīgi gan kā mazo grupu
vadītāji (būs apmācība), gan foruma materiālu sagatavotāji
un dažādu citu darbiņu veicēji. Šī ir laba iespēja jauniešiem
papildināt savas brīvprātīgā darba prasmes un sadarbības iespējas. Jaunieti, gaidām Tavu zvanu vai e-pastu ar vārdiem
“Esmu gatavs palīdzēt foruma rīkošanā!” .
Pirmais Iedzīvotāju foruma Latvijā notika 2002.gadā, Jaunpilī – 2004.gadā. Kopš šī laika Iedzīvotāju forumu kustība
Latvijā ir attīstījusies un paplašinājusies, vairākās vietās, arī
pie mums Jaunpils novadā, kļūdama par labu tradīciju, lai ne
tikai apzinātu iedzīvotāju problēmas, vēlmes, ieteikumus to
risināšanai, bet arī gūtu tiešu iedzīvotāju atbalstu un darbu
šo projektu īstenošanai. Ar Jaunpils iedzīvotāju forumu materiāliem var iepazīties www.jaunpils.lv/iedzīvotāju līdzdalība/
iedzīvotāju forumi , kā arī iepriekšējo gadu avīzēs “Jaunpils
Vēstis” 2008.g. aprīlis, 2013.gada marts.

Jaunieti, aicinām aizpildīt anketu!
Lai plānotu, kā organizēt darbu ar jauniešiem,
nepieciešams Tavs viedoklis!

Konferences dalībnieku kopbilde. Newcastle Ontario, Kanāda, pilsētas halle

Ja Tu esi jaunietis vecumā no 13-25 gadiem, aizpildi anketu, tā
atrodama sociālajos tīklos, mājas lapā www.jaunpils.lv. Anketa ir
anonīma, un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Tās
aizpildīšanai ir nepieciešamas apmēram 15 min.

turpinājums 2.lpp.
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Paldies par atsaucību jau iepriekš!
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“Ņūkāsla” ir gleznaina vieta pilsētas centrā starp lēzeniem pakalniem un lauku saimniecībām. Ostas piestātne piesaista daudzus
ūdenssporta entuziastus un apmeklētājus. Interesanta apskates vieta ir arī Dokvillas mežonīgo rietumu parks, veidots, kā mežonīgo
rietumu pilsēta, kas piedāvā dažāda veida izklaides: mūzikas, deju
vakari, filmu uzņemšana, spēļu vakari u.c.
Ņūkāslas ciems ir pievilcīgs gan vietējiem iedzīvotājiem, gan
tūristiem un uzņēmējiem. Par to pārliecinājāmies klātienē. Konferences organizatoru darba grupa sanāksmei gatavojās teju divus
gadus, katra programmas detaļa tika izplānota līdz sīkumam. Īpaši
svinīgi noformējumi, simtiem dalībvalstu karodziņi rotāja ikvienu
veikalu, iestādi, apstādījumus, tik patīkami redzēt Latvijas karoga
krāsas tālajā zemē.
Pasaulē unikālākajā aliansē – pasaules Jaunpiļu aliansē apvienojušās pilsētas no dažādām valstīm un kontinentiem, kuras vieno
nosaukums - Jaunpils: Šinširo Japāna; Kvazulu Natal Dienvidāfrika; Neuburga pie Donavas Vācija; Neušatela Šveice; Ņūkāsla under
–Lyme Lielbritānija; Ņūkāsla Indianas štats ASV; Jaunpils Latvija; Ahaltcihe Gruzija; Nova Hrada Čehija; Nuborga Dānija; Kota
Baru Malaizija; Ņūkāsla Kanāda, Ņūkāsla Austrālija, Nove Zamka
Slovākija, Ņūkāsla upon Taina Lielbritānija, Ņūkāsla Pensilvānija,
ASV. Diemžēl trīs no minētājām, dažādu iemeslu dēļ, šajā konferencē nepiedalījās.
Galvenā 2016. gada konferences tēma –sabiedrības novecošanās,
pašvaldības un sabiedrības spēja reaģēt uz izaicinājumiem un iespējām nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visiem. Paralēli galvenajai
konferencei, norisinājās jauniešu pārstāvju konference, kur jaunieši diskutēja par starppaaudžu dialogu un sociālo iekļaušanu.
Pasniedzēja Beva Fostere, organizācijas “Room 217” pārstāve
prezentēja kanādiešu pieredzi darbā ar aprūpes iestādē dzīvojošiem. Pārsteidzoši pozitīvs piemērs -mūzikas terapija. Organizācija
strādā, lai realizētu vīziju, ka mūzika kļūst par neatņemamu aprūpes sastāvdaļu. Iedvesmojošas un emocijām bagātas prezentācijas
raisīja daudz pārdomas par aprūpes sistēmu Latvijā, deinstitucionalizācijas problēmām, kā arī stiprināja pārliecību, ka mūzikas terapija spēj darīt brīnumus. Nākotnē -domājot par sociālās jomas
attīstību, pozitīvie piemēri izmantojami Jaunpils pašvaldības darbā.
Izglītojoši un pieredzes vērtīgi bija Šveices Ņūkāslas , kas sevi
dēvē par “vecumam draudzīgu pilsētu” piemēri. Par jauno stratēģiju stāstīja Ministru kabineta locekle Kristīne Gaillarde, īpašu
uzsverot pilsētas infrastruktūras plānošanas procesu kopā ar vecākiem cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kā
minēja Kristīne, bieži novērojams, ka pilsētas arhitekti un inženieri
ir jauni speciālisti, kuri pārzin jomu, taču viņiem trūkst
zināšanas par sabiedrības
prasībām. Tāpēc plānošanas
procesā notiek kopīga došanās pa pilsētas ielām kopā ar
senioriem u.c. Turklāt katram
departamentam un iestādei
ikdienas darbā un pieņemot
lēmumus jāņem vērā sabiedrības novecošanās aspekts.
Konferencē izskanēja vairākas paneļa diskusijas, kuru
laikā gan izteicām savu piemērus, gan smēlāmies citu
valstu pieredzi dažādu jautāBaiba Rasa prezentē Jaunpili
jumu risināšanā.

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere ar Klaringtonas mēru
Adrianu Fosteru

Pieredzes bagāts stāsts no Pītera D Kuka, organizācijas “Seniors
biznesam” pārstāvja. Uzņēmums nodarbina vairāk nekā 50 personas, savukārt mājas aprūpē vairāk kā 2000 personas, kuras ir dēvētas par t.s. jaunajiem senioriem, lai palīdzētu tiem, kas ir vecumā
no 75 līdz 105 gadiem un vēlas dzīvot paši savās mājās.
Citās konferences sesijās katra iesaistītā Ņūkāsla prezentēja savus galvenos jaunumus, kā arī skaidri definēja, ko vēlas iegūt no
dalības konferencē. Tika runāts par alianses progresu un nākotnes
attīstības jautājumiem. Izskanēja pieredzes vērtīgas diskusijas par
kopienas kohēzijas politiku, t.sk. ar akcentu uz brīvprātīgo darbu,
iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs un pilsoniskā lepnuma veidošanos.
Tūrisma jomā šobrīd pabeigts projekts “Jaunpils pase”, kas definēts kā tūrisma projekts starp alianses dalībvalstu iedzīvotajiem,
kuri var izmantot dažāda veida atlaides, ja plāno apmeklēt kādu
no pasaules Ņūkāslām, piemēram, atlaides muzejos, naktsmītnēs,
ēdināšanas uzņēmumos u.c. Līdz gada nogalei, apkoposim savu tūrisma piedāvājumu, kuru iekļausim pasē. Šī pases forma lietošanai
būs ērti lejuplādējama mājas lapā www.newcastlesoftheworld.com.
Izglītības jomā realizēts projekts “Global Schools”, kurā angļu
valodas skolotājas Valentīnas Rubīnas vadība, iesaistījās Jaunpils
vidusskolas skolēni.

Jaunpils novada Domes priekšsēdētājas L. Gintere kopā ar Šinširo Japānas
jauniešiem

Īpaši nozīmīga konferences sastāvdaļa bija tūrisma veicināšanas iespēja-jeb tūrisma piedāvājumu kioski katrai Jaunpilij. To pat
varētu dēvēt par informācijas tirgu, kura laikā Kanādas Ņūkāslas
vietējie iedzīvotāji un viesi apmeklēja stendus, lai iepazītos ar kat-
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ru delegāciju, izzinātu dažādus jautājumus. Interesants ir fakts, ka
pilnīgi visi apmeklētāji zināja par Latvijas atrašanās vietu un tagad
zina arī par mūsu Jaunpili. Informācijas apmaiņas pasākums, karstā saules svelmē ap 30 grādu karstumā, vairāk kā divu stundu garumā sagādāja daudz prieka un gandarījuma par iespēju pārstāvēt
Jaunpili.
Starp konferences formālajām prezentācijām un diskusijām,
apmeklējām Algoma milzīgos ābeļdārzus, Ontario spēkstaciju un
Niagāras ūdenskritumu.
Dalība konferencē deva iespēju papildināt zināšanas un izpratni
dažādu jautājumu risināšanā, ar kuriem ikdienā jāsastopas ikvienai pašvaldībai. Īpaši vērtīga pieredze tika gūta sociālās jomas, sabiedrības iesaistes, līdzdalības, komunikācijas un vietas identitātes
veidošanas jautājumos. Konferences dalībnieki pilnveidoja profesionālo izaugsmi. Dalība sniedza iespēju uzlabot angļu valodas
zināšanas, kuras nepieciešamas starptautisko projektu realizēšanas
procesā. Dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju veicināt savstarpējo
sadarbību un pieredzes apmaiņu, veidojot dialogu dažādos līmeņos-pašvaldības vadītājiem, administrācijas darbiniekiem un speciālistiem dažādās jomās, biedrību pārstāvjiem, uzņēmējiem un
citiem ieinteresētajiem entuziastiem.
Atzīstam, ka, lai realizētu sadarbības projektus, priekšā daudz
darāmā-gan projektu realizācija, gan finansējuma piesaiste. Tuvākajā laikā tiks uzsākta kultūras projektu realizācija sadarbībā ar
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Nova Hradu, lai popularizētu kultūras mantojumu starp iedzīvotājiem. Jau nākošajā gadā Jaunpili apmeklēs Nova Hradas pašvaldības kultūras kolektīvi, kuru koncertprogramma tiks iekļauta Viduslaiku svētkos. Meklēsim un strādāsim pie iespējamiem sadarbības modeļiem un iespējām, kurus piedāvā alianse.
Aicinu ikvienu novada iedzīvotāju lepoties un popularizēt faktu,
ka esam pasaules Jaunpils. Lai sekmētu unikālā fakta popularitāti, tiek plānota īpaša vides objekta izveide, kas ietvertu sevī informāciju par pasaules Jaunpilīm, to nosaukumus u.c. Plānojam arī
īpašu informācijas stendu, stūrīti informatīvajiem materiāliem, kas
būs unikāla informācijas vieta tiem, kas interesējas par ceļošanu,
ģeogrāfiju, starpkultūru pieredzi utt. Jaunpils iedzīvotāju forumā
lūgsim izteikt savu viedokli. Bet, ja Tev ir radoša ideja, kas iešaujas
prātā, zini, ka vienmēr tiksi uzklausīts – zvani, raksti, nāc ciemos
uz domi!
Izsakām vissirsnīgāko pateicību konferences organizatoru komandai un iedzīvotājiem par laipno uzņemšanu un viesmīlību. Pasaules Ņūkāslu pārstāvji un Kanādas Ņūkāslas iedzīvotāji ir atvērti,
draudzīgi un sirsnīgi, un tieši tev, dārgais “Jaunpils vēstis” lasītāj,
tiek sūtīti saulaini sveicieni no tālās zemes ļaudīm!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: B. Rasa

Ieskats jauniešu konferencē

Katru otro gadu Jaunpils novada domes
pārstāvji dodas uz konferenci kādā no pasaules Jaunpilīm, šogad, kā satikšanās vieta
bija izvēlēta Kanādas Newcastle (Jaunpils).
Ik pēc diviem gadiem apvienojoties un,
satiekoties vairākām pasaules Jaunpils delegācijām, tiek apspriesti, un risināti jauni
jautājumi un problēmas, kas skar ne tikai
pieaugušo interesējošas lietas, bet kas skar
arī jauniešus un jauniešu dzīvi, kā arī viņu
pilnvērtīgu iesaistīšanu sabiedrībā šodien
un nākotnē.
Šī gada aktuālā tēma, kas tika, apspriesta
un pie kā strādāja jaunieši, bija “An aging
population and how it affects the community, family, and youth” (Iedzīvotāju novecošana un kā tas ietekmē sabiedrību, ģimeni un jaunatni”). Konferences ietvaros jauniešiem bija iespēja iesaistīties diskusijās ar
trīs pieaicinātajiem pārstāvjiem, kas strādā
ar Ontārio jauniešiem. Pirmās dienas diskusijās un konferencē jaunieši komunicēja
un noklausījās prezentāciju, ko vadīja Durham Jauniešu padomes vadītājs un vadītāja
vietnieks Tenzin Shomar un Kyle Fitzgeral.
Konferences ietvaros tika apspriesta jauniešu domes nozīmība, kas ir jauniešu dome
un kādas funkcijas tā, veic dienas beigās,
apkopojot visu jauniešu viedokļus, tika iegūti vairāki secinājumi: jauniešu padome
ir labs veids kā organizēt darbu ar jauniešiem jauniešu padome pārstāv sava novada
jauniešu vajadzības palīdz jauniešiem būt
dzirdētiem un iesaistīties nopietnu lēmumu pieņemšanā jauniešu padome ir tilts

Jauniešu konferences dalībnieku 1. darba grupas dalībnieki

starp jauniešiem un pieaugušajiem, kā arī
palīdz jauniešiem iesaistīties politiskās lietās un gūt pieredzi, kā darbojas politiskas
organizācijas. Nākamajā konferences dienā
jaunieši diskusiju ceļā izvirzīja piecus izaicinājumus un piecas iespējas, kā apvienot
un likt sadarboties jauniešiem ar vecākiem
pieaugušajiem. Pēdējā diskusiju dienā,
darbojoties divās grupās jaunieši izvirzīja
divas pamata tēmas, pēc kurām tika izveidotas divas projekta idejas. Viena no projekta idejām bija “Choir in castle”, kurā tiek
apvienoti vairāku paaudžu kori vienā kon-
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certā, kas veicina savstarpējo komunikāciju
un mācīšanās iespēju, starp jauniešiem un
vecāko gadu pieaugušajiem. Otra jauniešu
ideja bija “Hause of living”, māja kurā darbojās vecāka gada gājuma pieaugušie, gan
arī jaunieši. Tā ir vieta kur dalīties pieredzē
un darboties kopā. Noslēdzoties konferencei un jauniešu prezentācijām visai delegācijai, jauniešu idejas tika atzinīgi novērtētas
un guva uzslavas par labi padarītu darbu un
par labi izstrādātu projekta ideju.
Konference ir bija noderīga dēļ iegūtās
turpinājums 4.lpp.

DOMES LĒMUMI

4. Jaunpils vēstis
turpinājums no 3.lpp.

pieredzes un zināšanām. Apspriežoties un
diskutējot ar citu valstu jauniešiem, ir iegūts priekšstats par to, kā citās valstīs darbojās jauniešu padomes, jauniešu centri un
jauniešu organizācijas un kā tiek strādāts
ar jauniešiem. Pēc iegūtās informācijas un
garām sarunām ar pārējo delegāciju jauniešiem, secināju, ka lai arī cik mazs būtu
novads vai pilsēta viņā, ir nepieciešama
jauniešu padome un vieta, kur jauniešiem
uzturēties un kur viņiem doties pavadīt
brīvo laiku. Ir iegūtas vairākas idejas, par
pasākumiem un par to kā strādāt ar dažā-

dām jauniešu grupām. Ar katru jauniešu
grupu ir jāstrādā atsevišķi, jo nekad nebūs
tā, ka tas kas patiks 13. gadīgam jaunietim
patiks arī 20 gadīgam. Tuvāko sešu mēnešu
laikā noteikti, uzsāksim darbu pie Jaunpils
novada jauniešu padomes izveidošanas, jo
šāda veida padome, ir lielisks palīgs darbojoties ar pārējiem novada jauniešiem, kā arī
radot un apspriežot idejas, kas spētu uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti novadā.
Kopumā šis brauciens ir bija liela un laba
pieredze, kura nesusi noderīgas zināšanas
un idejas, ko varētu īstenot un pielietot tālākajā darbībā, strādājot ar jauniešiem. Vie-
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na no idejām, kas ir atvesta mājās un kura
noteikti tiks, attīstīta tālāk, ir “Kori pilī”.
Un, kas zina, varbūt pavisam drīz arī mūsu
novadā norisināsies pasākums “Choir in
Castle” (“Kori pilī”), kas būs kā koncerta
uzvedums ar dažādu paaudžu koriem, kuri
pieskandinās mūsu novada pili, ar dažādu stilu un paaudzes laiku melodijām un
dziesmām.
Informāciju sagatavoja
Lāsma Zariņa
Jaunpils novada
Jaunatnes lietu speciāliste
Foto: B. Rasa

Izpilddirektora informācija
Atskaite par padarītajiem darbiem starp
sēdēm septembrī.
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Šajā mēnesī esam sagatavojuši iepirkumu Viesatu centra apgaismojuma izbūvei.
2. Ir iepirkts grants ceļu projektētājs.
3. Joprojām notiek ceļu un centra laukumu topogrāfiskās uzmērīšanas darbi.
4. Uzstādītajiem bērnu rotaļu laukumiem
Viesatu birzītē un Levestes sporta laukumā
ir novērstas nepilnības un esam parakstījuši pieņemšanas aktu.
5. Ierakts ūdensvads Mesteru ielā, kad
būs rakuma vieta sablīvējusies sakārtos ielas posmu līdz galam.
6. Labiekārtošanas nodaļa darbojās labiekārtojot parku (takas), Kartavkalna iebrauktuvi un Sparvu kapus.
7.Šajā periodā meklējam labāko risinājumu mājas “Lodes” atjaunošanai, lai tajā
ierīkotu istabas sociālā dienesta klientu izvietošanai.
8. Meklējam risinājumu jumta pārklāšanai lai pasargātu dzirnavu iekārtas no bojāšanās īpašumā “Jaunpils dzirnavas”.
9. Septembra mēnesī biju komandējumā,
LPIA organizētajā braucienā uz Poliju, lai
iepazītos ar pieredzi vēsturiskā mantojuma
apsaimniekošanā un pielāgošanu tūrisma
vajadzībām. Bijām vairākos savu aktualitāti
zaudējušos militāros objektos un vairākās
lielākās un mazākās bruņinieku pilīs. Katrā objektā bija savi risinājumi un ceļi kā tie
tiek atjaunoti un izmantoti tūrisma veicināšanai. Lai iepazītos ar glābšanas dienestu

darbu tika apmeklēta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, kas darbojas līdzīgi kā
mūsējā. Notika arī tikšanās ar Pomorskas
pašvaldības pretplūdu centra darbiniekiem
un kŗīzes, glābšanas koordinācijas centra
darbiniekiem.

Domes sēdes lēmumi:

Nolemj: Apstiprināt „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
„Ieviņas” zemes vienības sadalei” lēmuma
projektu.
Nolemj: Apstiprināt lēmuma projektu
„Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kakti””
Nolemj: Apstiprināt lēmuma projektu „Par lēmuma Nr.130 Prot. Nr.7., 9.p.,
08.09.2016. „Par projektu „Meliorācijas
sistēmu pārbūve un atjaunošana Jaunpils
novada pašvaldībai piederošās zemēs un
valdījumā esošās zemēs”” precizēšanu”.
Nolemj: Apstiprināt lēmumu projektu.
„Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem”. Atlīdzību par privāto automašīnu
lietošanu saņems S.Laurinoviča P/A vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja un
I.Kalviņa P/A Viesatu kultūras nama vadītājas pienākumu izpildītāja.
Nolemj: Apstiprināt lēmuma projektu
„Par finansējumu projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpils vidusskolas
ēkā” Projekta Nr.KPFI-15.2/225 īstenošanā”. Nepieciešams nodrošināt automātisko
siltuma regulāciju, kas samazina ēkā esošo
siltuma patēriņu, nepieciešamais finansējums- 3605.80 EUR. Nepieciešams nosilti-

nāt tehniskajā projektā neiekļauto mansarda sienu nosiltināšanu apkurināmajās telpās, nepieciešamais finansējums- 3264.37
EUR.
Nolemj: Apstiprināt lēmuma projektu
„Par konkursa „Skaista mana sēta”- 2016
rezultātiem”. Pasākuma organizēšanai nepieciešamie izdevumi tiek segti no labiekārtošanas budžetā plānotajiem finanšu
līdzekļiem EU 498.00.
Nolemj: Apstiprināt lēmuma projektu
„Par Jaunpils parka lapenes tehniskā projekta izstrādi”. Finansējumu EUR 4634.30
apmērā piešķirts no budžeta naudas līdzekļu atlikuma.
Nolemj: Apstiprināt Jaunpils novada
pašvaldības īpašuma- nedzīvojamās telpas
„Pirts” iznomāšanas noteikumus un nomas
līgumu.
Nolemj: Apstiprināt lēmuma projektu
„Par atjaunošanas būvprojekta izstrādi NĪ
„Lodes”. Veicot cenu aptauju, tika izvēlēts
lētākais piedāvājums no SIA „Jaunpils projekti” EUR 3630.00, nepieciešamā summa
segta no pašvaldības budžeta atlikuma līdzekļiem.
Nolemj: lēmumu „Par Saistošajiem noteikumiem Nr.15/2016 „Par grozījumiem
Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Jaunpils
novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”.
Dita Ellere,
Sekretāre.
Ar domes sēdes lēmumiem iepazīties izvērstā veidā www.jaunpils.lv

Nekustamā īpašuma „Zvaigznes” izsole
Jaunpils novada dome atsavina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Zvaigznes”, Viesatās,
Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr.
90900020306, kas sastāv no zemesgabala ar
kopējo platību 0,22 ha un divdzīvokļu dzī-

vojamās mājas.
Izsole notiks 2016.gada 10.novembrī
plkst.11:00 Domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.
Objekta nosacītā cena EUR 6027,20.
Izsoles sākumcena EUR 6027,20 nodro-
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šinājums EUR 602,72 dalības maksa EUR
150,00 (fiziskām personām) vai 300,00 (juridiskām personām).
Izsoles solis - EUR 300,00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz
2016.gada 10.novembra plkst. 10:00 jāre-
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ģistrējas Jaunpils novada Domes kancelejā.
Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada Domes, reģ. nr.90000051932,
budžeta kontā AS “Swedbank”, konta nr.
LV22HABA0551020325777, bankas kods
HABALV22, ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Zvaigznes” izsoles nodrošinājums”.

PROJEKTI
Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi:
“Nekustamā īpašuma “Zvaigznes” izsoles
dalības maksa”.
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2016.gada 17.oktobrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob.
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tālr.29209173.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
mājaslapā www.jaunpils.lv .
Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Gatavojamies Latvijas simtgadei, aicinām iesaistīties
Aicinām Jaunpils novada iedzīvotājus iesaistīties Latvijas simtgades pasākumu
plānošanā, kuru norise sākas jau 2017.
gadā! Ja Tev ir ideja, ko dāvināt Latvijai,
neturi to pūrā-zvani, raksti, nāc ciemos uz
Jaunpils novada Domes sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļu. Plānosim un svinēsim svētkus kopā!
ES RADU LATVIJU - ES DARU LATVIJU-Jaunpils novadu
Kādu? Bagātāku, mīļāku, gudrāku, skaļāku, iedvesmojošāku, draudzīgāku, sakoptāku, sportiskāku, radošāku, krāsaināku,
aktīvāku...Simtgades pasākumu plānu iz-

strādājam mēs paši, tam nav nedz ierobežojumu saturā, nedz formā...
Simtgades svinību mērķi:
• Stiprināt valstsgribas un piederības sajūtu;
• Veicināt iniciatīvu un pašorganizēšanos
dažādās sabiedrības grupās;
• Veicināt sadarbību.
Simtgades programmas lielie virzieni:
LATVIJAS CILTSTĒVI UN CILTSMĀTES
• ar Latvijas valstiskuma ideju un valsts
dzimšanu saistīto personību godināšana;
• vēsturisku procesu, notikumu, personību izcelšana Latvijas valsts simtgades ietvaros.

LATVIJAS VALSTISKUMA ATTĪSTĪBAS CEĻI
• notikumi, kas dažādos laikos un vietās
ir bruģējuši ceļu uz valsti;
• tautas akcijas, kas stiprina piederības
sajūtu un lepnumu.
LATVIJAS ROTĀŠANA
• aicinājums posties svētkiem, veicinot
lepnumu par zemi un dabu, novadu, pilsētu, ciemu, kurā dzīvojam;
• kultūrtelpas sakārtošana, piemiņas vietu sakopšana, Brīvības alejas izveide, mīļvietiņas utt.
Baiba Rasa, Jaunpils novada Domes
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja
baiba.rasa@jaunpils.lv, 20204694

Jaunpils novada dome uzsāk projekta “Quality Learning
Experience = Quality Active Ageing”(“Mācīšanās mūža
garumā= kvalitatīvas aktīvās novecošanas garants”) īstenošanu
Eiropas komisijas finansētā programmā Erasmus+
Mēs visi zinām, lai novecojot saglabātu
veselību un labu dzīves kvalitāti, svarīgi ir
apzināties piederību sabiedrībai, saglabāt
attiecību tīklu, zinātkāri, profesionālo un
sportisko aktivitāti.
Jēdziens mūžizglītība ir sevis pilnveidošana un izglītība visas dzīves garumā, kas
balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, kas veicina
personības izaugsmi un ļauj uzlabot dzīves
kvalitāti, veselību un labklājību. Mūžizglītība ir arī līdzeklis ekonomiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai.
Mums Jaunpilī ir savs īpašais stāsts ar ko
dalīties. Mēs varam lepoties ar aktīviem senioriem un to daudzējādām aktivitātēm un
sasniegumiem. Tāpat varam būt priecīgi
par plašo nodarbību klāstu un sevis pilnveidošanas iespējām, ko piedāvā Jaunpils
reģionālās attīstības centrs “RATS”. Lieliska vieta, kur atklāt kultūras un tradīciju

daudzveidību, pilnveidot savus talantus,
attīstīt prasmes un smelties zināšanas ir
Jaunpils Amatu māja. Tāpat varam baudīt
brīnišķīgas kultūras vērtības un pasākumus
senajā viduslaiku pils gaisotnē.
Lai arī kāda būtu jau esošā pieredze mūžizglītības pasākumu organizēšanā, vienmēr
ir labi apgūt ko jaunu, būt kustībā, apmainīties domām un idejām ar citiem. Tieši tāpēc Jaunpils novada pašvaldība 2016. gadā,
sadarbojoties ar Lielbritānijas organizāciju
Dacorum CVS, ir izstrādājusi un kā partneris piedalās Erasmus+ programmas īstenotajā projektā “Quality Learning Experience
= Quality Active Ageing”, ko līdzfinansē
Eiropas Savienība. Projekts ir Erasmus+
Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības un mācību jomā. Stratēģiskas partnerības ir starptautiski projekti, kuru mērķis
ir izstrādāt un kopīgot inovatīvu praksi, kā
arī veicināt sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu izglītības
un apmācības jomās. Projekts tiks realizēts
sadarbojoties septiņām Eiropas Savienības
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dalībvalstīm – Latvijai (Jaunpils), Lielbritānijai (Hemel Hempstead), Bulgārijai
(Sofija), Grieķijai (Atēnas), Itālijai (Roma),
Lietuvai (Kauņa) un Spānijai (Granada),
sniedzot iespēju dalīties pieredzē un zināšanās, lai apzinātu kā dažādas idejas iespējams īstenot praksē.
Projekta realizācija tiks sākta 2016. gada
1. oktobrī un ilgs 30 mēnešus līdz 2019.
gada marta mēnesim. Kā pirmā būs projekta sagatavošanās vizīte, kas notiks Itālijā,
Romā, š.g. decembrī un pēc tās ir plānotas
īstermiņa mācību vizītes katrā no septiņām
projekta dalībvalstīm. Katra mācību vizīte
ilgs piecas darba dienas un tajās piedalīsies
divi pieaugušo izglītībā iesaistītie darbinieki no katras partnervalsts.
Kopīgo īstermiņa mācību vizīšu laikā,
dalībnieki prezentēs savus piemērus kvalitatīvas mūžizglītības ieviešanā, lai veicinātu
diskusijas un izceltu labas prakses piemērus un mācību metodes, kuras, savukārt,
varētu tikt ieviestas pārējās projekta dalībturpinājums 6.lpp.

PROJEKTI/KULTŪRA

6. Jaunpils vēstis
turpinājums no 5.lpp.

valstīs. Apvienojot profesionāļus ar labām
plānošanas un izglītības metodēm, labumu
gūs visas iesaistītās puses. Projekta ietvaros
tiks radītas un ieviestas inovatīvas metodes
izglītībā, kas paaugstinās sniegtās izglītības kvalitāti, modernizēs institūcijas, kā
arī veicinās sociālās inovācijas un atbalstīs
izglītības iestāžu savstarpējo sadarbību un
sadarbību ar darba tirgu.
Pirmā studiju vizīte notiks Lielbritānijā
2017.gada februārī, tad sekos vizītes Spāni-

jā 2017. gada maijā, Lietuvā 2017. gada oktobrī, Grieķijā 2018. gada februārī, Latvijā
(Jaunpilī) 2018. gada maijā, Bulgārijā 2018.
gada oktobrī un Itālijā 2019. gada februārī.
Mācību vizītes laikā, kas norisināsies
Jaunpilī, mums būs lieliska iespēja uzņemt
divpadsmit ārvalstu pārstāvjus, dalīties
savā pieredzē un mācīties no citu valstu
veiksmīgiem piemēriem, iesaistot nozares
profesionāļus, Jaunpils pašvaldības darbiniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus
un vietējos iedzīvotājus, kas aktīvi iesaistās
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mūžizglītības procesā.
Par visām projekta aktivitātēm varēsiet
uzzināt laikrakstā “Jaunpils Vēstis”, kā arī
sekot informācijai sociālajos tīklos.
Vairāk par Erasmus+ programmu var
uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.
erasmusplus.lv
Zane Ērmane
Jaunpils novada domes projektu vadītāja

Muzeja jaunumi

Miķeļdiena aizvadīta, un rudens dara savu darāmo – iekrāso kokus, saīsina dienas gaišo laiku un vakari atbilstoši kļuvuši
aizvien garāki. Mūsu senči šo laiku dēvējuši par vakarēšanu jeb
kopā būšanas laiku. Uz kopā būšanu aicina arī krāšņas afišas ne
tikai uz teātra un koncertzālēm, bet arī uz izstādēm muzejā.
“Baltija un vācieši” - izstāde Pils galerijā iepazīstina ar baltu reģionu un tā 700 gadu ilgajām saitēm ar Vāciju. Vairāk nekā 300 attēlos, kartēs ar informāciju, kas izvietota 32 stendos, sniedz ieskatu
un zināšanas par Baltijas un vācu tautas vēstures līkločiem. Izstāde
ir Vācbaltu biedrības dāvinājums Jaunpilij. Izstādes apmeklētājiem
pieejams izstādes katalogs vācu un latviešu valodā.
“Kad savijas gadsimti” - Jaunpils Pils 715 gadu garumā ir pieredzējusi daudz vēsturisku un sadzīvisku notikumu un pratusi pastāvēt pāri visam. Šarmantajai jubilārei un pils ļaudīm veltīta izstāde
būs apskatāma līdz gada beigām.
“Pasakām vajag ticēt...” - viens no pasakās lasītajiem pusnakts
brīnumiem pilīs ir pelnrušķītes kurpītes pazaudēšana. Dzintra Miķelsone kā mūsdienu pasaku feja šīs pasaku kurpītes savākusi lielā
kolekcijā. Dāmas un jaunkundzes - varbūt kāda no tām ir jūsējā?
Par to variet pārliecināties Pilskunga kabinetā.
“Radošs prieks un rokdarbi Jaunpilī”

Izstādi ar nosaukumu “Jaunpils iedvesmo” nomainījusi nākamā
radošā un iedvesmojošā izstāde, kas Jaunpils izstāžu zālē aplūkojama no 4. oktobra. Šo projektu, kuru īstenojusi biedrība “7 balles”, atbalstījis Borisa un Ināras Teterovu fonds un Jaunpils novada
dome. Projekta laikā ap 200 interesentiem bija iespēja iepazīties ar
baltu rakstu zīmēm un tērpiem, apgūt interesantas un neparastas
rokdarbu tehnikas, gleznot uz lina un zīda, kā arī apgūt zāļu tēju
izmantošanas zinības savai veselībai.
Jaunpils novada krāšņais etnogrāfiskais vainags - pirms kāda
laika Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas nodaļā atradām bronzas vainadziņa fragmentu, kas atrasts Jaunpils muižas
centrā pie baznīcas apmēram 2 metru dziļumā un darināts 17. gadsimtā. Bronzas vainags izgatavots cīzelēšanas tehnikā un ir
viens no ornamentāli bagātīgākajām atrastajām galvas rotām, kurā izmantotas lielākas
un mazākas saulītes, riņķīši,
mēnestiņu, zalktīšu rinda.
Precīzu šī vainaga kopiju pēc
Jaunpils muzeja pasūtījuma
izgatavoja Tautas daiļamata
meistars Longins Švirēvičs,
un šobrīd tas ir aplūkojams
Jaunpils muzeja ekspozīcijas
zālē.
Longins Švirēvičs. Jaunpils
muzejā, 2016. gada 27. augustā.

Muzeja jaunieguvumi - aizvadītajā laika posmā Jaunpils muzejs
papildināts ar vairāk kā 20 priekšmetiem, par kuriem muzejnieču paldies sakām – Elgai Valainei, Dailonim Nordenam, Gunāram
Blūmam, Fricim Ķergalvim, Ērikam Kazminam, Andrim Jirgenam, Aijai Zāgmanei, Kalpaka muzejam.
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un Zinta Arika

Izstādes sagatavošanas process

Jaunumi Jaunpils bibliotēkā
Gleznošanas nodarbības
Ar 2.oktobri bibliotēkā atsākušās Gleznošanas nodarbības, kuras vada māksliniece Aija Prince. Nākamā nodarbība būs
23.oktobrī: pieaugušajiem plkst. 11:00 un
bērniem plkst. 14:00. Maksa par vienu no-

darbību pieaugušajiem 10 EUR, bērniem 7
EUR.
Laipni aicināti arī jauni dalībnieki, kas
vēlas apgūt gleznošanas iemaņas. Informācijai: telefons 63182195, e-pasts – jaunpilsbiblioteka@inbox.lv.
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Izbraukuma bibliotēka
10.oktobrī savu darbību atsākusi Izbraukuma bibliotēka, kas pie lasītājiem uz Levesti, Struteli, Sauli un Jurģiem dodas vienu
reizi mēnesī.
Gada nogalē Izbraukuma bibliotēka pie

JAUNPILS KULTŪRAS ZIŅAS
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saviem lasītājiem dosies 7.novembrī un
12.decembrī:
Leveste (pie veikala) ~ plkst. 10:30
Strutele (pie “Jaunsētām”) ~ plkst. 10:50
Saule (centrā) ~ plkst. 11:15
Jurģi (pie feldšerpunkta) ~ plkst. 11:45
Īpašus pasūtījumus par grāmatām un
žurnāliem lūdzam pieteikt pa tel. 63182195
“Lasītājs iesaka lasītājam”
13.oktobrī plkst. 14:30 bibliotēka aicina visus interesentus uz jaunāko grāmatu
apskatu “Lasītājs iesaka lasītājam”. Iepazīstināsim ar bibliotēkas jaunieguvumiem
pieaugušo un jauniešu daiļliteratūrā un
dažiem aktuāliem jaunumiem uzziņu literatūrā.
Izstāde “Brīvdienu klubiņš”

Jau rakstījām, ka vasaras brīvlaikā bibliotēka piedāvāja bērniem un skolēniem
iespēju piedalīties “Brīvdienu klubiņā” –
lasītveicināšanas programmā bērniem un
jauniešiem.
Par visiem aizraujošajiem ceļojumiem
grāmatu pasaulē, radošiem pārgājieniem
gan uz Kartavkalnu, gan mērot dižkokus,
gan zīmējot kartes un meklējot dārgumus
parkā un noslēgumā dodoties godīgi nopelnītā ekskursijā uz Lotes zemi Igaunijā,
nu ir tapusi izstāde, kuras atklāšana notiks
27.oktobrī plkst. 11:00.
“Grāmatu starts”
Ar 1.novembri sāksies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra
veidotās lasīšanas programmas “Grāmatu
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starts” 2.kārta.
Programmas ietvaros uz bibliotēku tiks
aicināti 14 bērnudārza bērni ar vecākiem,
lai iepazīstinātu ar bibliotēku un radītu
mazajos interesi par lasīšanu un pastāstītu
vecākiem, ka lasīšana kopā ar bērniem ir
piedzīvojums un skaisti kopābūšanas brīži.
Programma bibliotēkā notiek ar LNB Atbalsta biedrības un Jaunpils novada domes
atbalstu.
Inga Papendika
Jaunpils pagasta bibliotēkas vadītāja

“Radošs prieks un rokdarbi” pārņem Jaunpili
Līdz ar saules staru priecīgajām rudens rotaļām starp košajām
kļavu lapām, šokolādes brūnajiem kastaņu paklājiņiem un sārto
ābolu pilnajiem groziem, 4. oktobrī biedrība “7 BALLES” organizēja projekta darbu izstādi Jaunpils muzejā.
Lai kliedētu rudens vēsumu, izstādes apmeklētāji tika cienāti ar
dažādām zāļu tējām, kuras katrs varēja sajaukt pēc sirds patikas.
Darbojās arī radošās darbnīcas, ikviens varēja iemēģināt roku naglošanā un izgatavot savu lidaparātu!

Izstādes darbu autoru kopbilde Jaunpils muzejā

Izstādes atklāšanas pasākuma apmeklētāji Jaunpils muzejā

Izstādes organizatori “7 balles” R. Brikulis, K. Brikulis, A. K. Krūmiņa saņem jauniešu apsveikumus

Biedrība “7 BALLES” ir relizējusi Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstīto projektu “Radošs prieks un rokdarbi Jaunpilī”. Projektu līdzfinansēja Jaunpils novada Dome.
Projekta aktivitātes īstenotas divām mērķauditorijām – Jaunpils
vidusskolas skolēniem puzļu/knaģu, nozīmīšu un zāļu tēju darbnīcas, savukārt vidējās paaudzes cilvēkiem, filcēšanas, porcelāna
lellītes, lina un zīda audumu apgleznošanas darbnīcas, zāļu tēju
darbnīcas un lekcija par baltu zīmēm un tērpiem.
Projekts devis nozīmīgu pienesumu radošu aktivitāšu popularizēšanā, iepazīstinot vietējos cilvēkus ar jaunām tehnikām un materiāliem. Paplašināts Jaunpils skolēnu prasmju loks un nostiprināta
pārliecība, ka paši spējam izgatavot praktiskas un lietojamas lietas.
“Radīts Jaunpilī” turpina savu ceļu! Izstāde Jaunpils muzejā apskatāma līdz 31. oktobrim. Laipni gaidīti!
Paldies izstādes autoriem -biedrībai 7 Balles
Atbalstītājiem un dalībniekiem Jaunpils pils, Jaunpils muzejam,
Ligija Rutka, Zintai Arikai, Ieva Zāgmane, pasniedzējiem, Jaunpils
vidusskolas skolotājiem un skolēniem, kā arī visiem dalībniekiem!
Paldies atbalstītājiem Teterevu fonds, Jaunpils novada Dome!
Krāsām bagātu rudeni vēlot,
Baiba Rasa Jaunpils novada Domes
Sabiedrisko attiecību
un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto:B. Rasa

www.jaunpils.lv
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„Rata” kursu un semināru piedāvājums
2016./2017.g. sezonā
Pasniedzējs
Zane Ērmane

Laiks
1x nedēļā

Angļu valoda klausītā- Zane Ērmane
jiem ar nelielām priekšzināšanām
Angļu valodas klubiņš
Zane Ērmane

1x nedēļā

Pašnodarbinātas perso- Inga Pumpure
nas tiesiskie pamati un
grāmatvedības organizācija

15 stundas – pēc
grupas nokomplektēšanas

Mežaudžu kopšana ražī- A r o d a p m ā c ī bas palielināšanai
ba sadarbībā ar
„Meža konsultāciju pakalpojumu
centra” Zemgales
nodaļu

3.,5.,10.novembris -teorija
14.,17.novembris – prakse
mežā

Virtuves noslēpumi

Kursa nosaukums
Angļu valoda iesācējiem

Sandra Zariņa

Nodarbību cikls „Paluti- Evita Sundar
ni sevi!” (aromterapija,
dabīga kosmētika utt.)
Pašattīstības kompeten- Inguna Balgalve
ces; sevis izzināšana un
pilnveidošana;

1x nedēļā

Kursi velosipēda apliecī- Autoskola „Auto- 3
nodarbības
bas iegūšanai pieauguša- amatnieks”
un eksāmens –
jiem un skolēniem
pēc grupas nokomplektēšanas
2017.gada pavasarī
Angļu valoda bērniem

Sarmīte Slavska

1x nedēļā
piektdienās
plkst. 15.00

Kustību ilūzijas radīša- Arta Berezovska
nas iespējamība attēlos
(animācija)

1x nedēļā

Esi draudzīgs dabai (ra- Arta Berezovska
došas nodarbības no 7
līdz 15 gadus veciem izglītojamajiem)

1X nedēļā

1x 2 mēnešos

Ģitārspēles pamati

Artūrs Dumbris

1X nedēļā

1X divos mēnešos

Dārzkopja gads

Dažādi lektori

1X 2 mēnešos

1x mēnesī pēc
grupas nokomplektēšanas,
pirmā nodarbība 3.novembrī
pl.17.30 – 20.30

Motivācijas programma Dažādi
bezdarbniekiem
dzēji

Kursi autovadītāja aplie- Autoskola „Auto- 2x nedēļā, piecību iegūšanai
amatnieks”
teikties autoskolas mājaslapā

Pēcpusdienas
sarunas Dažādi lektori
(interesanti cilvēki, notikumi, ceļojumi)

–

1x mēnesī

pasnie-

Projektu izstrāde un va- Vija Zīverte
dība NVO (kursi biedrību projektu vadītājiem
–iesācējiem)

20 stundas - pēc
grupas nokomplektēšanas

Pensionāru sapulce Rīgā
17.septembrī kopā ar aptuveni tūkstoti
visu Latvijas reģionu pensionāru pārstāvjiem piedalījāmies sapulcē Rīgā Strēlnieku
laukumā.
Sapulces mērķis bija aicināt pie varas
esošos ieviest valsts finansētu veselības aprūpes sistēmu un pensiju neaplikšanu ar
nodokli līdz valstī noteiktās minimālās algas apmēram.
Sapulce bija labi organizēta, to vadīja
Pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš. Sapulces laukumu ar dziesmām
pieskandināja un līdzi dziedāt aicināja Gulbenes folkloras kopa.

Valsts varu sapulcē pārstāvēja Labklājības ministrs Jānis Reirs un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītāja Aija
Barča. Viņi atgādināja pēdējo gadu laikā no
valsts puses paveikto pensionāru stāvokļa
uzlabošanai – pensiju indeksācijas atjaunošana, pensijas aprēķina formulas izmaiņa,
šogad atjaunotais taisnīgums no 2010. gada
pensijas vecumu sasniegušajiem un pensiju
pārrēķins no 2017. gada tiem, kas aizgājuši pensijā 2011. gadā un turpmākos gados.
Tika uzsvērts, ka ir pieņemts lēmums par
pensijas indeksācijas koeficienta palielināšanu no 2017. gada 1. oktobra. Gan Reirs,

gan Barča izteica personīgās domas par
vēlamām likumdošanas izmaiņām pensionāru labā.
Līdzpaņemtajos plakātos un izteiktajās
runās pensionāri atgādināja par valsts nepaveikto – vairāku valdību deklarācijās sludinātā nevienlīdzības mazināšana valstī ir
mānīšanās – faktiski nevienlīdzība sabiedrībā pieaug.
Pensionāru federācijas valdei nodevām
280 Jaunpils pensionāru parakstus, lai valstī tiktu ieviesta valsts finansēta veselības
aprūpes sistēma .
Kārlis Ķergalvis

HELOVĪNU BALLĪTE - DISENĪTE
31. oktobrī, pirmdienā, plkst. 19.00, “Levestes spicie”

Līdzi ņemam mazu groziņu helovīnam atbilstošā tematikā. Apģērbjamies helovīna kostīmos.
www.jaunpils.lv
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Pensionāru biedrībā “Jaunpils”

- 17.septembrī 23 biedri piedalījāmies
Latvijas pensionāru federācijas organizētajā paplašinātajā domes sapulcē Rīgā, pēc
sapulces apmeklējām Vēstures un kuģniecības muzeju. Paldies Jaunpils novada domei
par transportu!
- 28. septembrī pie mums ciemojās 45
seniori no Smārdes, lai iepazītos ar mūsu
biedrības darbību un pie reizes iepazinās ar
Jaunpils ”7 ballēm”, Kārļa interesanto stāstījumu par Jaunpils vēsturi, Amatu māju Velgas aizraujošajā sniegumā, kā arī apskatīja
jauno vides objektu “Mariju”, parādot arī
orģināla foto , kuru apskatījām Vēstures un
kuģniecības muzejā.
- 2. novembrī plkst.13:00 ”Ŗata” telpās
notiks biedrības kopsapulce. Darba kārtībā
valdes pārvēlēšana ( iepriekšējai ir beidzies
darbības termiņš 3 gadi) un dažādi jautājumi. Uz sapulci atvedīs ar novada transportu bez maksas, kurš sāks kursēt no Jaunpils
11:30 pa maršrutu Leveste- Jurģi- Veclauki- Viesatas -Strutele-Jaunpils. Atpakaļ ar
skolnieku autobusiem.

Pensionāri Vēstures un kuģniecības muzejā pie “Marijas”

- 30. oktobrī plkst .8:30 izbraucam ekskursijā uz Rīgu, kur apmeklēsim Latvijas
nacionālo mākslas muzeju un ar speciālu
ekskursijas autobusu apskatīsim Rīgu. Ekskursijas kopējās izmaksas 15 EUR. Pieteicoties iemaksāt 10 EUR pie koordinātoriem
vai biedrības telpās trešdienās.

Oktobra mēnesī beidzam makulatūras
pieņemšanu, kuru atsāksim ar maiju mēnesi nākošgad.
Paldies Vijai par “Rata” telpu izmantošanu viesu
uzņemšanai!

Austra Sipeniece

Viesatu kultūras nama ziņas
Dziedāšanas svētki
17.septembrī Viesatās notika dziedāšanas svētki, kur tika aicināti visi, kas vēlas dziedāt neatkarīgi no vecuma vai izglītības. Ar
17 priekšnesumiem piedalījās 29 dalībnieki no Irlavas, Viesatām,
Satiķiem, Rīgas, Jaunpils un Blīdenes.

Pulciņi atsākuši sezonu
Viesatās aktīvi atsākuši darboties visi pulciņi: folkloras kopa
“Viesi”, bērnu un vidējās paaudzes tautas deju kolektīvi, kā arī amatierteātris ”Pupuķis”, kurš jau 24.septembrī bija ciemos uz Zentenes kultūras namu - XI Teātra festivālu «Zentenes rudens».

Krastiņu ģimene

Skatītāju simpātijas ar vienādu augstāko punktu skaitu dalīja
Krastiņu ģimene un Kristīne Kalviņa. Arī 2. vietā bija 2 dalībnieki
- Kristīnes un Betijas duets un Madara Rutka. Ik gadu kultūras
namā sezona Viesatās tiek atsākta tieši ar Dziedāšanas svētkiem,
kas ir gaidīts no apmeklētāju un lolots no kultūras nama darbinieku puses.
“Pupuķis” teātra festivālā

Visi Dziedāšanas svētku dalībnieki

Mēģinājumos pulciņu dalībnieki apgūst jaunus priekšnesumus,
lai priecētu skatītājus Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas koncertā -18. novembrī.
Lai visiem saulains, krāsains rudens!
Viesatu kultūras nama vadītājas v.i.
Inga Kalviņa
Foto: Agita Rulle

www.jaunpils.lv
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Mamma, tēti, skolēn, skolotāj! Saudzēsim vidi un
piedalīsimies makulatūras vākšanas konkursā
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” aicina pirmsskolas
izglītības iestāžu (PII) audzēkņus un vispārizglītojošo skolu skolēnus piedalīties
gadskārtējā makulatūras vākšanas konkursā: „Palīdzēsim kokiem!”. Jau otro gadu
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem
tiek rīkots atsevišķs konkurss no vispārizglītojošām skolām. Tas nozīmē, ka bērnudārzu audzēkņi makulatūras vākšanā sa-

cenšas savstarpēji. Šogad balvu fonds tiek
papildināts ar vēl kādu jaunumu. Proti, par
katru savākto makulatūras tonnu, attiecīgā
izglītības iestāde saņems 5 kg biroja papīru.
Interesenti aicināti sacensties makulatūras vākšanā, kā ik gadus, līdz 2017. gada 28.
aprīlim. Konkursa gala rezultātus izglītības
iestādēm, kas piedalījušās konkursā, paziņo
2017. gada maijā – noslēguma sarīkojumā.
Aicinām skolas uz sadarbību, tā palīdzot

makulatūrai nonākt atkritumu poligonā

2016.
gada
„Futbola nedēļa”
Latvijā jau ir noslēgusies un varam atskatīties uz
paveikto. Futbola
svētki, divu nedēļu garumā tika
rīkoti 114 vietās visā Latvijā, kas kopumā
pulcējuši 11300 dalībniekus. Pirmo reizi

šajā lieliskajā pasākumā dalību ņēma arī
Jaunpilnieki un šīs milzīgās konkurences
apstākļos iekļuva starp 9 labākajiem, kuri
tika nominēti balvu izlozei . Laimīgā loze
krita uz “DJI” bezpilota lidaparātu un tagad
FK „Jaunpils” ir ticis pie sava „drona”.
Turpinājumā neliels ieskats par ko tad
tikām nominēti šai balvu izlozei. FK „Jaunpils” radošais kolektīvs sakopoja visus spēkus un noorganizēja fantastiskus futbola

svētkus visas dienas garumā no 10:00 līdz
pat 18:00 vakarā.
Valdot patīkamiem un siltiem laika apstākļiem, dienas programma aizsākās ar
bērnu un jauniešu futbola turnīru divās
vecuma grupās, 6 – 11 gadiem un no 12 –
16 gadiem. Vietējie Jaunpilnieki uzņēma
kaimiņus no Kaķeniekiem, Bikstiem un
Pienavas. Spēles bija ļoti spraigas un abās
vecuma grupās laurus plūca jaunie censoņi

www.jaunpils.lv

„Janvāri”, kur tā tiks sapresēta, lai nodotu
otrreizējai pārstrādei. 2017. gada maijā, tiks
rīkots noslēguma apbalvošanas pasākums,
uz kuru tiks aicināti visi konkursa dalībnieki.
Informācijai: Tālr.: 63123306; Mob. tālrunis: 22008989

oktobris 2016
no Kaķeniekiem. Jaunākajā grupā godpilno
otro vietu ieņēma Jaunpilnieki aiz sevis atstājot puišus no Pienavas. Jauniešu grupā,
kā otrie arī tika sumināti Jaunpils puiši un
trešajā vietā Jaunpils/Biksti apvienotā komanda. Visas komandas tika godinātas ar
kausiem un mūsu sponsoru sarūpētajām
dāvaniņām, bet katram dalībniekam tika
attiecīgā kaluma medaļa.
Lai pašiem futbolistiem un pasākuma apmeklētājiem nebūtu garlaicīgi, visas dienas
garumā norisinājās ar futbolu saistītas 11
dažāda veida atrakcijas. Katrs dalībnieks,
reģistrējoties saņēma kartiņu, kurā varēja

AKTUALITĀTES
atzīmēt izpildītos uzdevumus no tiesneša
saņemot uzlīmi. Pie sekretariāta nododot
aizpildītu šo kartiņu, organizators godināja
ar pateicības rakstu un mazu gardu balviņu.
Kā nākamais notikums uz futbola laukuma bija „Mazo zvaigžņu spēle”, kur spēkiem
mērojās FK „Tukums” un JFC „Dobele”
jaunie futbolisti, kas jau pāris gadus lējuši
sviedrus treniņos un sacensībās. Šoreiz ar
minimālu pārsvaru pārāki bija jaunie Tukumnieki.
Un šīs skaistās futbola dienas izskaņā notika spēle starp FK „Jaunpils”un SK „Auri”
futbola entuzastiem, kuri neskatoties uz

Jaunpils vēstis 13.
savu noslogotību, atrod laiku futbolam. Arī
šajā spēlē spriedze bija līdz pat beigām un
draudzīgs neizšķirts!
Šādi pasākumi grūti iedomājami bez
sponsoriem un atbalstītājiem. FK „Jaunpils” kolektīvs izsaka pateicību par atbalstu
Jaunpils novada domei un personīgi, tās
priekšsēdētājai Ligitai Ginterei par aktīvu
dalību visas dienas garumā, Jaunpils pienotavai, SIA „KaimS”, z/s „Ciemgaļi”, Rent4Event un biedrībai „Notikumu Aģentūra”
Spēlējam futbolu un tiekamies nākamajos svētkos!
FK Jaunpils

Jaunpils vidusskolas skolēni izaicina domes deputātus
un darbiniekus
Septembris ir viens no gada košākajiem
mēnešiem. Tas iesākas ar skolēnu raibu
raibajiem puķu pušķiem Zinību dienā un
turpinās ar dabas mātes košajiem rakstiem
koku vainagos. Miera nav nedz dabā, nedz
skolā, nedz pašvaldībā. Īpaši aktīvi un “nemierīgi” ir Jaunpils vidusskolas 6a klase,
kura audzinātājas Daces Adiņas vadībā, paspēj būt it visur.
Un tā, septembra beigās Jaunpils novada
Domē ierodas 6. a klases skolēni un skaļi
paziņo, ka izaicinot deputātus un darbiniekus uz cīņu. Tikšanās vieta nozīmēta laikus
-Jaunpils parks. Protams, ka izaicinājums
tiek pieņemts. Norunātajā laikā un vietā
ierodas Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, kā arī deputāti: Kaspars
Leimanis, Velga Pavlovska, Ēriks Strautiņš,
Raivis Pranis, Raivo Altenburgs, Dace Adiņa un pašvaldības darbinieki.
Jaunieši ir izplānojuši visu līdz sīkumam,
sagatavojuši atraktīvus uzdevumus, lai pārbaudītu, cik erudīta ir vietējā vara un darbinieki. “Izaicinātie” tiek sadalīti komandās
un dodas trasē. Pārbaudījumu sarakstā ietilpst gan teksta uzdevumu pildīšana, gan
slavenu sportistu atpazīšana, gan koku lapu
atminēšana, turklāt ar aizsietām acīm, gan
soļu skaitīšana Mīlestības taciņā, modernu
saīsinājumu atšifrējums angliski, piemēram, OTD, OMG u.c.
Uzvarētāji ir visi, jo vairākas stundas
kopā ar jauniešiem tiek pavadītas pozitīvā
gaisotnē. Jaunpils novada Domes deputāti
saka paldies aktīvajiem jauniešiem par iniciatīvu šāda veida pasākumiem un min, ka
atbildes gājiens sekos! Būs interesanti!
Baiba Rasa
Jaunpils novada Domes
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja

Deputāti un darbinieki risina teksta uzdevumus

Pasākuma dalībnieku kopbilde Jaunpils parkā 27.09.2016.

www.jaunpils.lv

14. Jaunpils vēstis

oktobris 2016

INFORMĀCIJA

Lai debess miers ar tevi, gadus liekot,
kā zelta lapas laika apcirkņos!
Nekas jau nepazūd, jo Dievs Tev baltu prieku ar
atkal jaunām dzīves dienām dos.
/K. Apškrūma/

Nozīmīgās jubilejās sveicam
oktobra gaviļniekus:
Auriku Bogataju, Daini Rozi, Andu Škapari,
Inesi Arbidāni, Zaigu Jauci,
Raimondu Lūsi, Anatoliju Rodiginu,
Valdi Zīvertu, Ivanu Delikatniju,
Jāni Šteinbergu, Rasmu Burkāni, Ilgu Jurevicu,
Artūru Kristiņu, Elzu Laukenbergu,
Maigu Rozīti!

Tāds dīvains klusums šodien priedēs,
Tur dzenis serdei laukā sāpi kaļ...
Bet brūci sirdī putnēns nesadziedēs,
Nav spēka dzīvību griezt atpakaļ.
(A. Vējāns)

11.oktobra rītā Saules ciema iedzīvotājus pāršalca traģiska ziņa
par liktenīgās nakts notikumiem.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ainas Kārkles tuviniekiem un
līdzcilvēkiem, viņu traģiski zaudējot.
Jaunpils novada Dome
Nekad no rudens mākoņiem
nav tik daudz tumšu skumju lijis.
Nekad vēl vējš zem debesīm
tik nežēlīgs un ass nav bijis.
(F. Bārda)

Jaunpils novada Dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem, no
Almas Sīpoliņas uz mūžu atvadoties.

LĪDZJŪTĪBAS
Atstājiet mani šajā vietā,
Kur bērzi un vītoli plaukst,
Kur pļavas izsmaržo rietā,
Kur gājputni rudeņos sauks.
Atstājiet mani šajā pusē,
Kur zvaigznes septembrī krīt,
Kur iešalko vēji un klusē,
Kur mēness aiz mākoņiem slīd.

Dziļa līdzjūtība mūsu ilggadējās
biedres Almas Sīpoliņas
piederīgajiem, viņu pēkšņi
zaudējot.
Pensionāru Biedrība “Jaunpils”

Izsakām līdzjūtību Andrai Bīlavai, Kazimiram Juknam, mazdēliem Jānim, Armandam un mazmeitai Agnesei ar ģimenēm
māti, māsu, vecmāmiņu Veroniku Bīlavu kapu kalniņā aizvadot.
Jurģu iedzīvotāji

Apsveicam skolotāju Artūru Zarembu
ar uzvaru Zelta zivtiņas konkursā!
Artūrs viens no 10 iedvesmas bagātākajiem skolotājiem,
balvā saņēma Huawei telefonu.
Paldies audzinātāja skolniecēm,
kuras izvirzīja Artūra kandidatūru un
popularizēja balsošanu!
Mazais pērļu gliemezīt,
Vai tu vari pasacīt,
Kāpēc balss, kas naktī skan,
Ir tik ļoti mīļa man.
JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 18.10.2016.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Jaundzimušie:
Olivers, Kārlis, Nataniels un Grieta.
Sveicam vecākus!
www.jaunpils.lv

