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Jaunpils novada “Zemnieku un uzņēmēju balle 2017”
24.martā Viesatu kultūras namā pulcējās novada zemnieki un
uzņēmēji
“Tikai Jaunpils novadā pavasarī tik bagātīgi gaisā virmo - tikko
aruma pīnēs savītā lauku zemes smarža. Dīgstošie, spēka un dzīvības pilnie labības asni spītīgi spraucas cauri arumiem”, ar šādiem
vārdiem un samtainās balss īpašnieces Elizabetes Zagorskas lirisko
dziedājumu, tika atklāts šī gada zemnieku un uzņēmēju vakars.
Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere uzsvēra,
ka novada izaugsmi veicina gan privātais, gan publiskais sektorsuzņēmēji, zemnieki, aktīvi cilvēki, kas ar inovatīvu domāšanu un
stabilām tradīcijām nodrošina jaudīgu ražošanu, savukārt mēspašvaldība ar spēcīgu komandu, nodrošinām infrastruktūras un
dzīves vides sakārtošanu, kopā vairojot Jaunpils pievilcību.
Uzņēmējdarbības vide vienmēr ir attīstībā. Nereti gadās, ka ir
tikai biznesa ideja vai jau uzsākts savs bizness, bet tomēr trūkst zināšanu tā tālākai attīstībai, vakara informatīvo daļu atklāja Jūrmalas biznesa inkubatora vadītājs Rihards Zariņš. Jūrmalas biznesa
inkubatora pakalpojumi ir pieejami Jūrmalas, Engures, Kandavas,
Tukuma, Jaunpils, Mārupes, Babītes, Olaines, Ķekavas un Baldones uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem.
Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai
nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem
par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu
un grantu līdzfinansējumu.
Par to, ka Jaunpils ir vieta, kur rada ne tikai uzņēmēji, bet arī aktīvi cilvēki, varam pārliecināties Jaunpils centra tirgus mājiņā katra
mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā-“Radīts Jaunpilī” tirdziņā. Ar
mērķi apvienot mājražotājus, 16. martā Jaunpils kuplajai biedrību
saimei pievienojās biedrība “Radīts Jaunpils novadā”. Kā vakara
gaita uzsvēra biedrības valdes locekle Renāte Zīverte, biedriem
tiek sniegts juridiskais un informatīvais atbalsts. Šobrīd biedrībā ir
16 mājražotāji, kuri aicina pievienoties ik vienu interesentu.
Jaunpils pašvaldības izpilddirektors Pēteris Baranovskis informēja par paveikto, kā viens no “gaišākajiem” darbiem minot apgaismojuma izbūvi Viesatu pagastā. Lai saglabātu kultūrvēsturisko
mantojumu un veicinātu novada tūrisma piedāvājuma attīstību,
pašvaldība iegādājās īpašumu “Jaunpils dzirnavas”. Šobrīd rit darbi
pie projektiem ēku atjaunošanai un pielāgošanai plānotajiem mērķiem. Klātesošie varēja aplūkot Sintijas Altenburgas diplomdarbuprojekta maketu.
Kā uzsvēra P. Baranovskis, šis gads ir iezīmējies kā projektu gatavošanas laiks grants ceļu pārbūvei, mājas “Lodes” atjaunošanai ar
lietošanas veida maiņu uz sociālo, skolas sporta laukuma pārbūvei,
meliorācijas sistēmas atjaunošanu pašvaldībai piederošajos īpašu-

mos, kā arī turpināsies darbs pie jau iesākto projektu gatavošanas
un finansējuma iespēju meklēšana bērnudārza piebūvei, Jaunpils
pilij un tās apkārtnei, parkam, dzirnavām, sporta namam, “Jaunviekaļām”.
Attīstās un aug ne tikai lielie uzņēmumi, kas atpazīstami tālu aiz
novada un pat Latvijas robežām, tiek dibināti arī jauni. Šogad pasākumā īpaši tika sumināti jaunie uzņēmēji.

Jaunie uzņēmēji SIA “Flagbrand” Lelde un Oskars Sili

SILE DARBNĪCAI JEB SIA “Flagbrand” Lelde un Oskars Sili
savu darbību aizsāka pirms pusotra gada, kad Leldes bērna kopšanas atvaļinājums tuvojies beigām, darba piedāvājumi nebija gluži
pašu interesēm atbilstoši, turklāt jaunieši vēlējās veidot ko savu…
darba pieredze viņiem ir dažādās jomās-gan apkalpojoša sfērā, ražošanā, datordizainā, reklāmā, mākslā, pat loģistikā un -pat tādā
biznesā, ko dēvējam par apbedīšanu…
SIA “Flagbrand” ražo cepures un šalles. Ideja izauga nejauši,
kā min Lelde, Jaunpils tirdziņā viņas dēliņam galvā bija cepurīte
ar latvju rakstu zīmi. Satika paziņu, kura arī vēlējās tādu cepurīti savam bērniņam…šūt nemācēju, atzīstas Lelde, bet mūsdienās
youtube.com var iemācīties visu…pirmo cepuri ieliku sociālajos
tīklos, sāka nākt ziņas un pieprasījums auga. Vīram Oskaram tajā
laikā bija savi plāni un viņš tikko bija aizgājis no pamatdarba…sarēķinājām, ka ziemu varam pārlaist ar cepurītēm, smej jaunieši, un
pārlaida ar! Bet kad paiet ziema, pienāk vasara, cepures tad neviens
nenēsā, jādomā tālāk. Jaunieši saprata, ka Latvijas tirgus ir mazs
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un sāka meklēt iespējas ārpus valsts. Tā kā ne visiem ir tik unikālas
rakstu zīmes kā latviešiem, izdomājām, ka cepures jāmēģina savienot ar karogiem. Tad arī dzima doma par “Flagbrand”. Bija jāmaina
tehnoloģiskais process, šobrīd cepures pēc dizaina un krāsas varam
pieskaņot jebkuram karogam. Un kopā ar draugu izveidojām mājas lapu www.flagbrand.eu.
Jaunajiem uzņēmējiem ir sapnis apgūt Eiropas un Amerikas tirgu, iekļūt www.amazon.eu. jaunieši drosmīgi atbild, ka no apjoma
nebaidās, sākotnēji bija viena šujmašīna, bet tagad jau esot industriālās –darbs rit efektīvi, tā pamatā ir ģimene, kura strādā kopā.
Lepojamies ar jauno uzņēmēju Kristapu Jankovski, kurš 2016.
gadā dibina SIA “IFC grupa” autoservisu. Tehnika un auto interesēja jau no bērnības dienām, Kristaps atceras, ka puika būdams vēroja tēti remontējam auto, un viņš ievēroja, ka tēvs saliek detaļu nepareizi…un izrādījās taisnība. Pusaudža gados pa vasarām Kristaps
piepelnījās strādājot autoservisos, pieredze gadu gadiem uzkrāta
pamatīga. Ne velti iepriekšējā darba vietā nominēts kā gada labākais automehāniķis. Vienmēr bijis sapnis par savu servisu. Daudz
un ilgi tika domāts, meklētas idejas un izskatīti varianti. Sakontēji
viens no variantiem bija iegādāties tā sauktās “Ziepju fabrikas” telpas, taču viss notiek kā tam jānotiek un Kristaps iegādājās īpašumu “Strazdi”, uz kuru nu klienti plūst straumēm. Kā min Kristapa
draugs, atbalstītājs un domu biedrs Raivo Altenburgs, jaunajam
uzņēmējam ir tehniski pareizs skatījums uz lietām un jebkuru darbu Kristaps veic precīzi un pārdomāti. Pie sirds iet arī auto restaurācija, šķiet, ka mazo, melno Jaunpils “vaboli” zina ikviens. Pasākuma laikā Kristaps paldies par atbalstu saka saviem atbalstītājiem
un padomdevējiem: Agrim Smelterim, Raivo Altenburgam, kā arī
par palīdzību LEADER projekta sagatavošanā- Dzidrai Krastiņai.

ir Sandra Smeltere, tētis Agris pārzin tehniskos procesus no A-Z.
Kā stāsta A. Smelteris, šobrīd alus brūža atvēršanai viss ir gatavs,
cīņa gan esot vēl ar valsts institūcijām. Taču izskatās, ka uz maija
sāksim darboties. Visiem klātesošajiem bija iespēja nogaršot bruvējumu-garša ir izcila! Kā smej A. Smelteris, kāds aldaris viņam
esot teicis, ja ar iekārtā viss esot kārtībā, tad esot pat īpaši jāpacenšas, lai uzbrūvētu nedzeramu alu. Izpētītas arī senās alus darīšanas
tradīcijas, ar muzeja gādību iegūta informācija par seno Jaunpils
alus darītavu. Jaunajā alus darītavas emblēmā iestrādātas Jaunpils
krāsas, par to Smelteru ģimene saka paldies baronam Rekem.

SIA “Jaunpils alus” Sandra un Agris Smelteri

Jaunā Jaunpils alus degustācija

Jaunais uzņēmējs SIA “IFC grupa” Kristaps Jankovskis

Ir dažādi dakteri. Cilvēku, lopu…bet Jaunpilī ir arī traktordakteris-Māris Krastiņš. Arī jaunais uzņēmējs Māris dalījās pieredzē ar
biznesa uzsākšanu. Sāka ar vienu busiņu, izbrauca uz dažādām vietām un laboja tehniku. Pēc nepilna gada līzingā tika iegādāts jauns,
lielāks darba busiņš, kuru Māris aprīkoja ar pilnu servisu: darba
galdiem, metināšanas iekārtām un kompresoriem, tā teikt ar visu,
kas nepieciešams traktoru remontam. Traktori izbraukumos laboti
gan tuvākā, gan tālākā apkaimē-pat Rēzeknē un Jēkabpilī. Kopš decembra serviss atrodas Levestē, kur īpašnieks īrē darbnīcas, atrast
ir viegli, jāseko reklāmas banerim! Darbnīca ir aprīkota ar modernām tehnoloģijām un iekārtām, saimnieks lepni atklāj, ka ir pilns
riepu serviss, kuru aizven papildina. Iespaidīgi ir lielo riepu izmēri,
kurus montē “Traktordakteris” līdz pat 54 collām- augstumā pat
līdz 2,5 m. Pēc lieluma tas esot piektais lielākais Latvijā, teic Māris.
Siera ražošanas tradīcijas turētas godā izsenis, bet ar sieru vien
vēderpriekiem ir par maz. Kāds ir īstena latvieša komplekts? Nu,
protams, kā tad sieru var ēst bez alus! Par to runā Jaunpilī, par to
runā visā Latvijā-SIA “Jaunpils alus”. Lai gan uzņēmuma īpašniece
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Atzinība tika izteikta 2015. gadā dibinātajam jaunajam mežizstrādes uzņēmuma SIA “AR RASAS” īpašniekam Arvim Rasam,
2015. gadā dibinātā apkures sistēmu uzņēmuma SIA “San Evo”
īpašniekam Vilnim Zariņam, kā arī Zanei Lūsei, kura 2016. gadā
atvēra savu skaistumkopšanas salonu.
Novada izaugsmi veicina gan jaunie un entuziastiskie uzņēmēji,
gan tie, kuru darbība mērāma gadu desmitos. Īpaši tika sumināti
tie uzņēmēji un saimnieki, kuriem laika posms no 2016. gada sākuma līdz pat šī gada martam iezīmējas kā jubilejas laiks.
Atzinība par “apaļiem” gadiem veiksmīgā uzņēmējdarbībā un
godprātīgā saimniekošanā: SIA “Mans pavards” Lienei Didrihsonei -5 gadi, Sia “Īves grupa” –Inesei Kunigai un Mārim Augulim
10 gadi, Sia “Pētertāles” –Gunai Sproģei -10 gadi, Maritai Dreimanei-10 gadi, Dacei Rasai-10 gadi, Ilona Beināre-15 gadi, p/s
“Lakstīgalas” Valdim Gulbim- 15 gadi, Andrim Puzakam –ģimenes ārsta praksē -15 gadi, Petrovu ģimenei-15 gadi, z/s “Priežkalni” Graudiņu ģimenei -20 gadi, A/S “Jaunpils lopkopības izmēģinājumu stacija” -25 gadi, A/S “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās
apsēklošanas stacija Jaunpils” –25 gadi, SIA “Joži” –Gunvaldim
Sproģim-25 (28) gadi, Sia “Jaunpils projekts” –Priednieku ģimenei-25 gadi, A/s “Zentenes lauksaimnieks” -25 gadi, z/s “Jaunkupšas” Petrovu ģimenei-25 gadi, z/s “Klapkalnes” Šteinu ģimenei-25
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gadi, z/s “Ošnieki” Smeltes ģimenei-25 gadi, z/s “Avotiņi” Nordenu
ģimenei-25 gadi, z/s “Baltbārži” –Rasu ģimenei-25 gadi, z/s “Bērzkalni” – Siricu ģimenei-25 gadi, z/s “Mazkraučas” Arbidānu ģimenei-25 gadi, z/s ”Bunduļi” Bremaņu ģimenei-25 gadi, z/s “Rešņi”
Kārlim Jēkabsonam-25 gadi, z/s “Apšukalni” Krūmiņu ģimenei-25
gadi, z/s “Melkaļi” Lūšu ģimenei-25 gadi, z/s “Tiltmaļi” Blūmaņu
ģimenei -25 gadi, z/s “Mežaprūši” Pociusu-Blumbergu ģimenei -25
gadi, z/s “Spulgas” Dūžu ģimene-25 gadi, z/s “Vītoli” Zeltiņu ģimenei -25 gadi.
Pasākuma laikā tika sumināti arī lielākie nodokļu maksātāji un
darba devēji: A/S “Jaunpils pienotava” (107 darbinieki), SIA “Joži”
(33 darbinieki), A/s “Jaunpils LIS” (38 darbinieki), A/S “Kurzemes
ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija “Jaunpils”” – (35 darbi-
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3.

nieki), SIA “Kaims” (25 darbinieki), SIA “Līvas grupa” EUR 38.26
tūkstoši (64 darbinieki), SIA “Jaunpils projekts” (17 darbinieki)
PSIA “Jaunpils pils” (27 darbinieki), SIA “Pētertāles” (5 darbinieki)
PSIA “Jaunpils KS” (9 darbinieki), SIA “Īves grupa” (11 darbinieki),
SIA “Levestes dārzs” (9 darbinieki), SIA “Jaunpils Jaunā aptieka” (5
darbinieki).
Vakars turpinājās kopā ar grupu “Brīvdiena”, sarunām un jaunā
Jaunpils alus baudīšanu.
Paldies par atsaucību un dalību pasākumā, veiksmīgu darba
gadu vēlot
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: Dzidra Krastiņa, Baiba Rasa

Domes sēdes un atskaite par padarītajiem darbiem
starp sēdēm martā

Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Uzsākām projektēšanas darbus skolas
sporta laukuma pārbūvei.
2. Turpinās darbs grants ceļu pārbūves
projektēšanā.
3. Notika iedzīvotāju sapulces ar Domes
darbiniekiem visos novada ciemos.
4. Pateicoties agrajam pavasarim esam
apsekojuši pašvaldības grants ceļus un arī
uzsākuši to līdzināšanu.
5. Labiekārtošanas nodaļa darbojās zāģējot bīstamos kokus kapos un parkos. Malka
tiek vesta pašu vajadzībām un sociālā dienesta vajadzībām. Tika pārvesta daļa kompostējamā materiāla un atbērtni.
6. Ir izstrādāti un saskaņoti Ķimšu ūdenskrātuves apsaimniekošanas noteikumi.
7. Notikušas vairākas darba grupu sanāksmes par Jaunpils ūdensdzirnavu kompleksa atjaunošanu.
8. Ir notikusi ikgadējā Pašvaldības ceļu
uzturēšanas dotācijas izlietojuma pārbaude.
Jaunpils novada domes 30.marta sēdē
pieņemtie lēmumi:
Apstiprināts lēmums “Par SIA “Jaunpils
pils” valdes locekļa atkārtotu ievēlēšanu”.
Apstiprināja lēmumu “Par SIA “Tukuma
slimnīca” gada pārskatu 2016.gadam”.
Apstiprināti Noteikumi Nr.8/2017 “Jaun-

pils novada domes medību tiesību nomas
piešķiršanas noteikumi”.
Apstiprināts lēmums par nekustamā īpašuma “Zvaigznes”, Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, trešās izsoles atzīšanu
par nenotikušu.
Apstiprināti
grozījumi
Nolikumā
Nr.13/2016 “Par Jaunpils novada domes
Kancelejas nolikumu”.
Apstiprināta zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamajam īpašumam “Rauši”
zemes vienības sadalei.
Apstiprināts lēmums “Par adrešu precizēšanu”
Apstiprināta zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamajam īpašumam “Skāmesti” zemes vienības sadalei.
Apstiprināta zemes ierīcības projekta
izstrāde nekustamajam īpašumam “Kalna
Krūmiņi”
Apstiprināts lēmums “Par īpašuma “Jurģu ambulance” nodošanu atsavināšanai”
Apstiprināts lēmums “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma “Sadzīves atkritumu
izgāztuve “Sviļi”” atsavināšanu”
Apstiprināts lēmums “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma “Aizkalnu lauks” atsavināšanu”.
Apstiprināta zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamajam īpašumam “Lemeši”

divu zemes vienību sadalei.
Apstiprināts lēmums “Par detālplānojuma zemes gabalam “Aizkalnu lauks” (kadastra Nr.905603000009) atcelšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils
draudzes organizētā koncerta “Zelta
baroks”atbalstīšanu.
Apstiprināts lēmums “Par jaunas automašīnas iegādi un pašvaldības autotransporta pārstrukturizāciju”.
Apstiprināts lēmums “Par jauniešu iniciatīvas konkursa nolikuma apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par Z. Krūmiņas
atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata”.
Apstiprināts lēmums “Par komandējumu
L. Ginterei”
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada domes 2016.gada izslēgtajiem pamatlīdzekļiem”.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada domes 2016.gada uzņemtajiem pamatlīdzekļiem uzskaitē”
Apstiprināti
Saistošie
noteikumi
Nr.3/2017 “Par grozījumiem Saistošajos
noteikumos Nt.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”.
Dita Ellere, sekretāre
Ar domes sēdes lēmumiem izvērstā veidā
var iepazīties www.jaunpils.lv

“Darām paši - 2017”

Tradicionāli jau septīto gadu marta beigas ir laiks, kad Jaunpils novada biedrības

iesniedz projektu pieteikumus konkursam
“Darām paši”.
Šogad saņemti 18 projektu pieteikumi,
aktivitāti izrādījušas gan biedrības, kuras
jau ilggadīgi veiksmīgi īsteno projektus,
gan arī jaunas biedrības. Komisija pieteikumus izvērtēs līdz 20.aprīlim, tad arī biedrības saņems rezultātus un atbalsta gadījumā
uzaicinājumu parakstīt līgumu par projekta
īstenošanu. Pēc līgumu parakstīšanas rezultāti būs pieejami arī interneta mājas lapā
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www.jaunpils.lv/projekti/ Darām paši
Konkursa mērķis ir veicināt Jaunpils novada iedzīvotāju atbildību par savu dzīves
vidi un uzlabot vietējo dzīves kvalitāti.
2017.gada projektu konkursa prioritātes
ir:
1. publiski pieejamu atpūtas un sabiedrisko zonu labiekārtošana
2. publiski pieejamu sporta un aktīvās atpūtas objektu izveide un pilnveidošana
3. aktivitātes uzņēmējdarbības veicināša-

turpinājums 4.lpp.
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nai – apmācība, informēšana
4. citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu
problēmu risināšanai, īpaši interešu izglītības veicināšana
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1.
maijs– 2017. gada 1. oktobris

PROJEKTI/ AKTUALITĀTES
Viena projekta īstenošanai Domes finansējums var tikt piešķirts līdz EUR 750,00;
Projektiem jāpiesaista līdzfinansējums
un/vai pašieguldījums naudas, mantas vai
brīvprātīgā darba veidā vismaz 20% apmērā no kopējām projekta izmaksām.
Kopš 2015.gada Jaunpils novads ir apvienības “Sabiedrība ar Dvēseli -Latvija”
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biedrs. Apvienība izdod arī ikgadējo žurnālu, ar kuru elektroniskā veidā var iepazīties
Latvijas pašvaldību savienības mājas lapā
www.lps/ profesionālās apvienības/ Sabiedrība ar dvēseli – Latvija.
Vija Zīverte
Attīstības nodaļas vadītāja

Jaunpils novada jaunieši tiekas ar domes deputātiem un
darbiniekiem pasākumā „Kafija ar politiķiem”

Pasākums “Kafija ar politiķiem” ir interesants veids, kā rosināt kopīgas diskusijas
starp novada Domes deputātiem, darbiniekiem un jauniešiem. Pasākuma mērķis
ir sniegt mūsu novada jauniešiem iespēju
izteikties, sniedzot iespēju arī deputātiem
un speciālistiem saprast, kas uztrauc mūsu
novada jauniešus. Diskusijas ar kafijas tasi
rokās, kad neformālā vidē tiekas lēmumu
pieņēmēji un jaunieši, ir process politikas
veidošanai, kuras veidošanā jāiesaistās jauniešiem un politikas veidotājiem, jo tikai tā
kopā varam aktualizēt novada jaunatnei
svarīgos jautājumus.
Šogad dialogā piedalījās Jaunpils novada
Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, deputāti: Dace Adiņa, Velga Pavlovska, Ēriks
Strautiņš, izpilddirektors Pēteris Baranovskis, kā arī darbinieki Jānis Siliņš, Andris
Fridrihsons, Lāsma Zariņa, Baiba Rasa un
10 Jaunpils novada jaunieši.
Diskusiju laikā tika iztirzāti un apspriesti
jautājumi:
1. Jauniešu telpas nepieciešamība Jaunpils novadā. Kur tā atrastos? Kādas aktivitātes, pasākumi, spēles, telpas, nodarbības
utt.
2. Jauniešu iespējas novadā.
3. Brīvā laika pavadīšanas iespējas Jaunpils novadā.
4. Kas būtu jādara, lai jaunieši pilnvērtīgi spētu iesaistīties lēmumu izstrādes un
pieņemšanas procesos, kopā ar lēmumu
pieņēmējiem (pašvaldības amatpersonām/
deputātiem)
Pirms diskusijām notika neliela, bet jautra savstarpējā iepazīšanās vienam ar otru,
lai darba gaitā rosītos labākas un veiksmīgākas sarunas. Dalībnieki tika sadalīti četrās grupās, katrs varēja izvēlēties to jautāju-

Pasākuma dalībnieki Jaunpils novada Domē

mu, kurš pašam ir aktuālāks. Pēc noteikta
laika visi dalībnieki varēja izvēlēties kādu
no pārējiem jautājumiem un papildināt to
ar savām idejas. Šādā veidā visiem diskusiju dalībniekiem bija iespēja iztirzāt vairākus jautājumus. Noslēgumā katra grupa
prezentēja savas idejas problēmjautājumu
risināšanā, svarīgs noteikums, kuru visi
ievēroja, idejas bija jāprezentē pašiem jauniešiem.
Šobrīd viens no aktuālākajiem jautājumiem ir jauniešu telpas nepieciešamība novadā. Paši jaunieši atzīst, ka tā ir nepieciešama, jo tā būtu papildus vieta, kur varētu
uzturēties un pavadīt laiku pēc skolas kopā
ar draugiem. Jaunieši šādā telpā labprāt vēlētos redzēt dažādas neformālās aktivitātes,
tematiskos filmu vakarus un pasākumus,
dažādas ballītes, attīstošās spēles utt. Apskatot jautājumu par brīvā laika pavadīšanas iespējām mūsu novadā, piedāvājums
jauniešiem ir diezgan plašs, tikai pašiem
jauniešiem ir jābūt vēlmei iesaistīties un

padalīties tajās aktivitātēs, kas viņiem tiek
piedāvātas. Novadā jaunieši var iesaistīties
dažādos pulciņos skolā, gan arī pašdarbnieku kolektīvos Jaunpils un Viesatu kultūras namā. Sporta aktivitāšu piedāvājums ir
plašs. Jauniešiem ir tikai jāgrib iesaistīties
un piedalīties, tā ir atslēga lietderīgai brīvā
laika pavadīšanai.
Kopumā diskusiju norises laikā
par katru no jautājumiem jauniešiem bija
argumentēts viedoklis. Rīkotājiem bija patiess prieks, ka gan jaunieši, gan arī Jaunpils
novada Domes pārstāvji un lēmēmpieņēmēji ir tiešām ieinteresētie risināt problēmjautājumus, kas saistīti ar jauniešiem aktuālām lietām.
Paldies 6 a klases audzinātājai Dacei Adiņai un jauniešiem!
Lāsma Zariņa
Jaunpils novada Domes
Jaunatnes lietu speciāliste
lasma.zarina@jaunpils.lv

Jaunpils novada Dome izsludina pieteikšanos jauniešu
iniciatīvu projektu konkursam

Lai aktivizētu Jaunpils jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos, Jaunpils novada Dome izsludina jauniešu iniciatīvu
projektu konkursu.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt
jauniešu iniciatīvas, kas veicina Jaunpils
novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību
sabiedriskajos procesos Jaunpils novadā.

www.jaunpils.lv

Konkurss tiek rīkots, lai sniegtu iespēju
jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un realizēšanā,
sekmētu novada identitātes un lokālpat-
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riosma, kā arī pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos.
Projekta iesniedzējs var būt jebkurš Jaunpils novada administratīvajā teritorijā deklarēts jaunietis vai jauniešu grupa, kā arī
Jaunpils vidusskolas audzēknis vecumā no
13 līdz 25 gadiem, kurš realizēs projektu
Jaunpils novadā.
Nenokavē -projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir no 2017. gada 3.
aprīļa līdz 2. maijam plkst.17:00. Projekta
pieteikumu ar pielikumiem papīra formā
–vienā eksemplārā, latviešu valodā, datorrakstā iesniedz Jaunpils novada domē, “Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils novads, 1.stāvā
Klientu apkalpošanas centrā un elektroniski nosūti uz e-pasta adresi: baiba.rasa@
jaunpils. E pasta pieteikumā norādot “Pieteikums konkursam” līdz paziņojumā par
Konkursu norādītajam termiņam;
Iesniegtos projektus izvērtēs konkursa
vērtēšanas komisija. Jaunieši klātienē tiks
uzaicināti prezentēt projekta ideju un īstenošanas gaitu.

SPORTS/ AKTUALITĀTES
Konkursa rezultāti tiks publicēti pašvaldības izdevumā “Jaunpils vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv
Laiks projekta īstenošanai ir 2017. gada
1.jūnijs līdz 2017. gada 1.oktobris.
Projekta idejas īstenošanai tiks piešķirti
finanšu līdzekļi līdz 200,00 euro vienam
projektam. Pretendentam, izstrādājot projektu, jāpiesaista projekta vadītājs: jaunatnes lietu speciālists vai cits attiecīgās jomas
speciālists. Attiecīgās jomas atbildīgais pašvaldības institūcijas darbinieks var vienlaicīgi būt projekta vadītājs vairākos projektos. 2017. gada prioritāte Latvijas simtagdes pasākumi.
Kādas aktivitātes tiks atbalstītas?
- Jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošana,
- neformālās mācīšanās aktivitātēm un
pasākumi,
- āra dzīves aktivitātes
- jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā
- fiziskas aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību
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attiecīgajā sporta veidā
- radošai pašizpausme
- Jaunpils attīstība un labiekārtošana
- Jauniešu līdzdalība sabiedrības dzīvē un
pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā.
- Jauniešiem draudzīgas un atvērtas vides
veidošanai skolā un sabiedrībā.
- Jaunpils novada pozitīva tēla veidošana
jauniešu vidū novadā un valstī.
- Nodarbinātība, karjeras izglītība, uzņēmējdarbības veicināšanai.
- Veselīgs dzīves veids un veselīga dzīves
veida veicināšana Jaunpils novadā
- Dabas aizsardzība Jaunpils novadā
- Un, lai neierobežotu jauniešu domu lidojumu, tēma pēc brīvas izvēles, protams,
saskaņojot to ar konkursa rīkotāju, konkursa kārtībā var tikt atbalstīta.
Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa
NOLIKUMU un aizpildīt projekta pieteikumu (PIELIKUMS NR.1. un NR.2)
Jautājumi, konsultācijas:
Baiba Rasa
tel.20204694, baiba.rasa@jaunpils.lv

Iedzīvotāju sapulces
28. un 30. martā domes vadība, izpilddirektors un pašvaldības
darbinieki informēja iedzīvotājus par paveiktajiem un plānotajiem darbiem: attīstības un projektu, e-pakalpojumu, sociālās palīdzības, sabiedriskās drošības un kārtības, autotransporta, labiekārtošanas, nekustamo īpašumu, kā arī komunālās saimniecības,
kultūras, sabiedrisko attiecību un sporta jomas aktualitātēs. Tā kā
par paveiktajiem darbiem iedzīvotāji tiek informēti arī ar avīzes
starpniecību, tāpēc šoreiz atskatīsimies tieši uz tiem jautājumiem
un viedokļiem, kurus sapulcēs pauda iedzīvotāji.
Strutelē

Iedzīvotāju sapulce Strutelē notika autobusā

dzeršanai ūdeni ved no avotiem, taču lai gan patēriņš ir vien 5 m3
dienā, KS “Jaunpils” turpmāk nodrošinās atdzelzošanu.
Izskanēja arī jautājumi par daudzdzīvokļu nama jumta slikto
stāvokli, konkrētajā namā visi dzīvokļi ir privātīpašums, tāpēc iedzīvotājiem kopā jālemj par remontdarbiem. Pozitīvā pieredzē par
daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu dalījās biedrības “Optimisti” vadītājs Raivo Altenburgs, uzsverot gan kopā darīšanas, gan
dažādu projektu finansēšanas nozīmīgumu īpašumu sakopšanā.
Jurģos

Iedzīvotāju sapulce Jurģos

Struteles pusē iedzīvotāji uzsvēra, ka pa ceļu intensīvi pārvietojas
smagā traktortehnika un neskatoties uz to, ka ceļš tika apstrādāts
ar kalcija hlorīdu, rodas putekļi.
Pozitīvas pārmaiņas nākošajā gadā gaidāmas saistībā ar dzeramā ūdens kvalitāti, kā informēja Guntis Jubiņš, arī Strutelē būs
atdzelzošana. Līdz šim Strutelē tā ir problēma, vietējie iedzīvotāji

Jurģos tika runāts par Jurģu feldšerpunkta tālāko likteni, vietējie
iedzīvotāji bija vienisprātis, ka to iegādājas uzņēmuma “Amberland wood” vadītājs Artūrs Balams.
Iedzīvotāji interesējās –vai tiek veikta apkope kanalizācijai, G.
Jubiņš skaidroja, ka skalots tiek tad, kad ir problēma, kā arī akas
divas reizes gadā tiek apsekotas.

www.jaunpils.lv
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turpinājums no 5.lpp.

Tika izteiktas piezīmes, ka ir lauksaimnieki, kas pārvietojoties ar
traktoru pa ceļu, to izbojā un nesakārto.
Iedzīvotāji interesējās arī par Jaunpils vidusskolas aktivitātēm, kā
arī par iespēju izmantot iespēju nokļūt Jaunpilī ar skolēnu autobusu. Tā kā skolēni tiek vesti no attālākām vietām -kā Zebrene, Vendes u.c. , mainījās arī maršruta laiki, diemžēl šis maršruts nesaskan
ar laiku, kad autobuss kursē no Jaunpils centra.
Pēc sapulces Jurģos gan pašvaldības darbinieki, gan iedzīvotāji tika aicināti apskatīt SIA “Amberland wood” mēbeļu ražotnes
telpas un iepazīties ar uzņēmuma darbību. Paldies Artūram Balamam par viesmīlību.
Jaunpilī
Jaunpilī tika runāts par tilta, kas ved gar pili, labošanu un pārbūvi, kā skaidroja izpilddirektors Pēteris Baranovskis, darbi varētu
notikt 2018. vai 2019. gadā. Šobrīd “Latvijas valsts ceļi” veic projektēšanas darbus, tilts būs no koka, sava veida unikāls projekts ar
zonu gājējiem. Tika pārrunāti arī jautājumi par drošību uz lielā
krustojuma, izpilddirektors informēja par uzklātajām “grubuļjoslām” , kas liek samazināt ātrumu, kā arī informēja par to, ka, lai gan
luksofors netiek solīts, iespējams tā vietā būs radars, kurš autovadītājiem uzskatāmi demonstrēs, ar kādu ātrumu viņi pārvietojas.
Tika pārrunāti arī notekūdeņu jautājumi, kas vasarās nereti izraisa smakas. Drīzumā šai problēmai būs risinājums, jo a/s “Jaunpils pienotava”, kas saražo lielāko apjomu notekūdeņu, ir uzsākusi
priekšattīrīšanu iekārtu izbūvi un jau jūlijā sāks darboties.
Izpilddirektors informēja par Dzirnavu projekta attīstības plānošanu, Pasta dīķa projekta attīstību, skolas sporta laukuma pārbūvi
u.c.
Pašvaldības policijas darbinieki informēja par maluzvejniecības
gadījumiem, par atbildību kūlas dedzināšanas gadījumos, jāteic, ka
Jaunpilī šādu gadījumu nav, kā arī uzsvēra to, ka iedzīvotāji ir aicināti ziņot operatīvi, ja mana ko aizdomīgu.
Savukārt iedzīvotāji interesējās par iespējamo atbalstu ar transportu-bērnu vešanai uz sporta nodarbībām, saņemot apstiprinājumu un iedrošinājumu atbalsta oficiālai pieprasīšanai. Izskanēja arī
jautājumi par sociālā aprūpētāja kontaktu nepieciešamību.

Iedzīvotāju sapulce Jaunpilī

Saulē
Saulē iedzīvotāji izteica nepieciešamību par iespēju maksāt komunālos pakalpojumus uz vietas kā iepriekš. Diemžēl KS “Jaunpils” šo pakalpojumu nevar piedāvāt aukstajos mēnešos, jo telpas
nav apsildāmas.
Izpilddirektors informēja, ka maijā sāksies projektēšana Saules
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ciema ceļam. Iedzīvotāji izteica pamatotu vajadzību pēc ātruma
ierobežošanas zīmes, vismaz 30 km /h, tuvākajā laikā tā tiks uzstādīta. Iedzīvotāji izteica viedokli arī par to, ka pretputes pārklājumu
vajag vairāk, jo rudenī ceļš ļoti put.
Izskanēja arī jautājumi par žodziņa nepieciešamību pie esošā
rotaļu laukuma. Arī Saules ciema iedzīvotāji tika aicināti domāt
par biedrību izveidošanu, lai kopā strādājot sakoptu un labiekārtotu savu kopdzīves ārtelpu, izmantojot gan Jaunpils novada Domes
projektu konkursa “Darām paši” , gan citu projektu finansējuma
iespējas. Tāpat arī jaunieši tiek aicināti aktīvi realizēt savas idejas un piedalīties domes izsludinātajā jauniešu iniciatīvu projektu
konkursā, savas idejas realizācijai iespējams saņemt līdz pat 200.
00 eiro.
Iedzīvotāji tiek aicināti uz grāmatas par Saules ciemu atvēršanas
svētkiem 21. maijā.

Iedzīvotāju sapulce Saulē notika autobusā

Viesatās
Viesatās sapulce bija apmeklēta vairāk kā citviet, vairāk kā trīsdesmit iedzīvotāji tika informēti par to, ka apgaismojuma projekts
drīzumā tiks pabeigts, atlicis vien sagaidīt atbilstošus laika apstākļus, lai zemi varētu nolīdzināt un iesēt zāli. Tāpat iedzīvotāji tiek
aicināti noņemt tos aploku mietiņus, kas varētu traucēt turpmākos
ceļa labošanas darbus.
Autotransporta nodaļas vadītājs Aivis Krūmiņš informēja par
autotransporta nodaļas darbu, sakarā ar autobusa slikto tehnisko
stāvokli, tieši Viesatu skolēniem bija vislielākās grūtības. Protams,
risinājumi tika atrasti. Iedzīvotāji tika informēti par jaunā autobusa iepirkumu pašvaldības funkciju pildīšanai.
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Zinta Mielava informēja
par graustu sakārtošanu, uzsverot, ka kopš 2012. gada daudzi no
īpašumiem jau ir sakārtoti. Tika minēts, ka īpašumam “Zvaigznes”
bija jau 3 izsoles, diemžēl nepieteicās neviens interesents, tāpēc jālemj, ko darīt tālāk. Tika minēts arī īpašums “Draudzības”8 , kurā
šobrīd ir īpašnieku strīds, taču ir jānodrošina drošība.
Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere uzsvēra
Viesatu kultūras nama un pārvaldes veiksmīgo darbu, kā arī pateicās darbiniekiem par ieguldīto enerģiju pasākumu organizēšanā.
Tika uzsvērts Viesatu bibliotēkas Sandras Šteinas darbs, iespējams
drīzumā varēsim savus grāmatu plauktus papildināt ar grāmatu
par kartogrāfu Matīsu Siliņu un viņa veikumu.
Iedzīvotājus interesēja domes vadības domas par nākamo teritoriālās reformas modeli. Izskanēja arī jautājumi par to, vai pašvaldība ir plāni remontēt dzīvokļus un attīstīt dzīvojamo fondu.
Kā skaidroja domes vadība, pašvaldībai nav instrumentu, lai celtu
dzīvojamās mājas, taču sakārtoti un izremontēti ir divi dzīvokļi.

www.jaunpils.lv
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Izskanēja arī jautājumi par kapu līgumiem un maksu. Kā skaidro Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja dzidra Krastiņa, EUR 150,00
būtu jāmaksā tikai tādā gadījumā, ja tiek aizņemta jauna kapa
vieta, bet apbedīšana netiek veikta. Tā ir iespēja, cilvēkam dzīvam
esot, pašam izvēlēties vietu kapsētā. Jāteic, ka pašreiz neviens par
šādu iespēju nav interesējies. Parasti, kad cilvēks nomirst, viņš tiek
apbedīts dzimtas kapos, vai, ja tādu nav, tiek ierādīta jauna kapa
vieta. Ja dzimtas kapos ir brīvas vietas, tad tuviniekiem šīs vietas
nav papildus jārezervē vai jāizpērk. Ja mirušais tiek apbedīts esošajos dzimtas kapos, tad par to ir jāmaksā vienreizēja maksa – EUR
10,00. Ja tiek ierādīta pilnīgi jauna vieta, tad papildus jāmaksā atkarībā no vietu skaita – vienvietīga kapa vieta –EUR 15,00, divvietīga – EUR 30,00, trīsvietīga EUR 60,00, katra papildus vieta,
ja vēlas aizņemt vairāk kā 3 kapa vietas – EUR 80,00. Tas ir tādā
gadījumā, ja tiek veikta apbedīšana.Ja mirušais ir Jaunpils novadā deklarēta persona, tad tiek piemērota 50% atlaide. Maksa visos
gadījumos ir vienreizēja. Jāteic, ka ir pašvaldības, kur ir noteiktas
ikgadējās nomas maksas.

Levestes iedzīvotāji izteica neapmierinātību par to, ka ir iedzīvotāji, kas izmet atkritumus pie upītes, reizēm tur arī tos dedzinot.
Uz ko pašvaldības policijas vecākais inspektors Mārtiņš Knops atbildēja, aicinot rakstīt iesniegumus par šādu rīcību.
Tikai pārrunāta arī situācija ar klaiņojošajiem kaķiem. Kopš pērnā gada Levestē ir kaķu mājas, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti nebarot un nepieradināt kaķus citās vietās, bet pie kaķu mājām.
Tika pārrunāta arī biedrības “Levestes spicie” darbība. Šobrīd ir
tāds kā klusuma brīdis biedrības aktivitātēs. Iedzīvotāju atsaucība
biedrības organizētajos pasākumos nebija liela, tāpēc gluži dabiski,
ka iestājies pārmaiņu laiks. Jācer, ka būs jauni aktīvisti un līderi, lai
atkal “Spicajos” būtu “kustība”. Jāmin, ka telpās ir pieejami trenažieri, kuri gan tiek izmantoti vēl aizvien.
Izskanēja arī lūgums vasaras sezonā pēc smilšu kravas pie t.s. Nīlas, to nodrošinās Labiekārtošanas nodaļa.
Tāpat levestniekus satrauc fakts, ka vietām lauki tiek apstrādāti
līdz pat ceļam un nav grāvju.

Iedzīvotāju sapulce Viesatās

Iedzīvotāju sapulce Levestē

Levestē
Levestē iedzīvotāji tika informēti par meliorācija projektu, kas
nodrošinās lauksaimniecības zemes gruntsūdeņu pazemināšanu
un pārpurvošanās pazīmes vietās, kur esošās sistēmas nedarbojas.
Projekta realizācija notiks 2017. un 2018. gadā.
Kā informēja domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, šajā vasarā ir
plānots atjaunot asfalta segumu līdz Levestei.

31. martā Bauskas novadā Īslīces kultūras namā notika Latvijas Pašvaldību savienības Novadu diena, kurā pašvaldību vadītāji un speciālisti plaši diskutēja par sociālo
dienestu kapacitāti un starpinstitucionālo
sadarbību. Diskusijā piedalījās ministriju,
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, policijas, bāriņtiesu pārstāvji un pašvaldību darbinieki. Novadu dienā piedalījās
arī Jaunpils novada Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa, sociālā darbiniece ģimenēm
ar bērniem Dace Adiņa, pašvaldības policijas inspektors Jānis Siliņš, izpilddirektors
Pēteris Baranovskis un Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Baiba Rasa.
Novadu dienas ietvaros paneļdiskusijās

Paldies par dalību iedzīvotāju sapulcēs un atgādinām, ka jebkuru
sev interesējošu informāciju jūs varat iegūt sazinoties ar pašvaldības speciālistiem. Lai līdz ar pavasara iestāšanos rodas kopā darīšanas prieks pulcējoties kopā gan Lielajā talkā, gan ikdienā!
Iedzīvotāju jautājumus un viedokļus apkopoja
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: B. Rasa

Novadu diena Īslīcē

Novadu dienas dalībnieki Īslīces kultūras namā

www.jaunpils.lv

turpinājums 8.lpp.
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AKTUALITĀTES

turpinājums no 7.lpp.

tika analizēta esošā situācija, balstoties uz
pieredzi un statistiku. Pieredzē dalījās arī
dažādu pašvaldību sociālo dienestu, pašvaldību aģentūru un citu institūciju pārstāvji.
Tāpat tika runāts par identificēto problēmu
iespējamajiem risinājumiem situācijas uzlabošanai.
Interesanti bija aptaujas rezultāti par so-

ciālo dienestu kapacitāti un starpinstitucionālo sadarbību. Aptauja tika veikta 2017.
gada sākumā
Dalība Novadu dienā sniedz iespēju
speciālistiem ne tikai aktualizēt problēmas,
bet dalīties arī labo pieredzi, kas noder kolēģiem ikdienas darbā.
Pēc diskusijām dalībnieki apmeklēja Bauskas muzeju, Bauskas pili, Bauskas

aprīlis 2017
slimnīcu, Sociālo dienestu, Bauskas siltumu un Tūrisma informācijas centru.
Paldies Latvijas Pašvaldību savienībai,
Bauskas pašvaldībai un kolēģiem par vērtīgo dienu Īslīcē!
Baiba Rasa
Jaunpils ND
Sabiedrisko Attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja

Labiekārtošanas nodaļas ziņas
Kartavkalnos tiek pabeigti ziemas perioda plānotie kopšanas darbi. Veikta taku
sakopšana un nevēlamā krūmu apauguma
izzāģēšana. Lūgums, apmeklējot Kartavkalnus, neizmantot zaru dedzināšanas vietas
ugunskuru kurināšanai. Ugunskurus kurināt tikai tiem speciāli iekārtotās vietās.
Informācijai Kartavkalnu apmeklētājiem:
03.04.2017 uz vairākiem kokiem Kartavkalnos konstatēti mehāniski augošu koku

stumbra bojājumi, ko visticamāk veikuši
neapdomīgi cilvēki. Informējam, ka šādas
darbības nav atļautas un vainīgās personas
var tikt sodītas atbilstoši normatīvajiem aktiem par augošu koku bojāšanu.
Jaunpils parkā turpinās nevēlamā krūmu
apauguma izzāģēšana un gājēju celiņi tiek
ielaboti ar drupinātas grants segumu. Lūgums ar sapratni attiekties pret īslaicīgām
neērtībām pārvietojoties parkā. Tuvāko

mēnešu laikā plānots pabeigt arī Mīlestības taciņas posmu no akmens līdz Ķimšu
ūdenskrātuvei. Jaunizbūvējamais posms
(pēdējie taciņas 70 m) 2017. gadā apmeklētājiem būs slēgts.
Turpinās arī Jaunpils parka tehniskā projekta un parka Lapenes tehniskā projekta
izstrāde. Darbus plānots pabeigt līdz maijam.
Gvido Leiburgs
Labiekārtošanas nodaļas vadītājs

Muzeja pavasara ziņas
Pavasaris atkal atgriezies mūspusē, lai
daba un cilvēki varētu svinēt gaismas uzvaru pār tumsu. Pavasarim ir divi vēstneši
- kalendārs pie sienas un cilvēka sirdī. Arī
mēs muzejā centāmies ienest gaismu un
sauli savu apmeklētāju sirdīs.
Mākslas izstādes
Līdz aprīļa beigām Jaunpils muzeja izstāžu zālē būs aplūkojamas Mārītes Leimanes
tekstīlijas. Māksliniece savā radošajā mūžā
radījusi tuvu pie 200 darbu, visdažādākajās
tehnikās un dažāda izmēra - no miniatūrām līdz 3,5 metrus lielām figurālām tekstīlijām. Viņu piesaista gan vēstures (senā
Rīga un Jelgava), gan dabas motīvi (putni,
ziedi, augļi). Tie austi kā gobelēna, tā pērlīšu, persiešu un citā tehnikā. Izmantoti arī
seni aušanas paņēmieni. Mārītes Leimanes
tekstīlijas izceļas ar izkoptu, izteikti latvisku
krāsu izjūtu, kompozīciju harmonisku veidojumu. Mākslinieces darbi atrodas Latvijas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā,
Latvijas Mākslinieku savienības, Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
un privātkolekcijās.
Izstādes no muzeja krājuma
Ar šo izstāžu veidošanu, rodam iespēju
Jaunpils muzeja apmeklētājiem ielūkoties
Jaunpils muzeja krājumā izstāžu formātā,
lieliski papildinot muzeja ekspozīciju. Pirmajā izstādē aplūkojami vairāk kā 20 svara
mēru un mērinstrumenti, kas vairāk attiecas uz 19. gadsimta beigām. Nākamā izstāde būs par naudu – kā maksāšanas līdzekli
un sauksies “Kā senāk maksāja jaunpilnieki”.

Pieminam represijās cietušos
Marta mēnesī, kad pieminam komunistiskā genocīda piemiņu, muzejā atklājām
izstādi – veltījumu represijās cietušajiem.
Pirms 68 gadiem no dzimtajām mājām ar
varu tika aizvestas arī ģimenes no Jaunpils.
25. martā pelēkais laukakmens pie Bikstu
stacijas uz kopīgu atceri sagaidīja Jaunpils
un Bikstu iedzīvotājus. Ar Jaunpils pašvaldības atbalstu un muzeja darbinieču aicinātas tajā piedalījās arī Jaunpils represētie.
Pēc ziedu nolikšanas un svecīšu iedegšanas,

www.jaunpils.lv

atceres brīža dalībnieki tika gaidīti Bikstu
kultūras namā, kurā klātesošajiem bija iespējams noklausīties ļoti emocionālo Ingunas Kalniņas un Anitas Grūbes koncertu.
Latvietim visgrūtākajos dzīves brīžos spēku
devusi dziesma, kas kā silta muzikāla villaine pārsedzas skaudrajām atmiņām.
Pavasara ieskandināšana
Uz šo pasākumu 30. marta pēcpusdienā
tika gaidīti visi, kam pavasaris sirdīs, bet
it īpaši omītes un mazbērni. Tā bija tāda
īpaša divu paaudžu pārstāvju kopā muzi-
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9.

cēšana, dziedāšana, dancošana un darbošanās. Jaunpils
sākumskolas audzēkņi, savu audzinātāju T. Juzupas, A.
Bogatajas, I. Skrickas, D. Mežraupas vadībā bija sagatavojušas lielisku zīmējumu izstādi par tēmu “Mūsu omītes”. Pasākumā piedalījās ģitāristu pulciņš, vadītājs A.
Dumbris, blokflautu spēlēja Ernests Grigors, pavasari
iedziedāja dziedošās trejmeitiņas Aleksandra, Demija
un Patrīcija, kuras māca Agita Trokša. Agita ne tikai
māca, bet arī pati muzicēja kopā ar meitu Demiju. Lieliskus priekšnesumus bija sagatavojuši skatuves runas
pulciņa dalībnieki Marta, Albīna, Aivija skolotājas T.
Juzupas vadībā. Savukārt pavasarīgo deju pasauli pārstāvēja dāmu klubs “Vīgriezes”. Šāda veida pasākums
Jaunpils muzejā notiek jau ceturto reizi un ir mūsu
kopīgi veidots. Noslēgumā tika veidoti brīnišķīgas un
pavasarim aktuālas galvas rotas. Paldies pasākuma dalībniekiem par atsaucību un radošu līdzdarbošanos.
Muzeju nakts – 2017 šogad notiks 20. maijā un tēma
ir laiks. Laika rats nerimstoši griežas - kas šodien jauns,
rītu vecs un atkal jauns, un atkal vecs. Muzeji visā pasaulē, vācot un glabājot, cenšas laika ratu bezcerīgi, ja
ne pagriezt atpakaļ, tad vismaz palēnināt vai apturēt tā
gaitu. Tas ir pretēji dabiskajai kārtībai - lietas rada, lai
tās lietotu un visbeidzot izmestu. Bet mums patīk atskatīties pagātnē, jo drošāk dzīvot, ja ir uz kā balstīties.
Pirms mums daudz kas bijis, pēc mums daudz kas būs.
Mēs neesam vieni, lai arī laika rats steidz uz priekšu.
Muzeju centienus glābt laika rata domātās lietas un
notikumus var vērtēt dažādi. Šogad Muzeju naktī domāsim par laiku, skaitīsim laiku un vizualizēsim laiku!
Jaunpils muzeja pasākumam esam devušas nosaukumu
“Piedzīvojuma laiks garam un dvēselei Jaunpilī”. Kopā
ar saviem ilggadējiem sadarbības partneriem Jaunpils draudzi, Jaunpils bibliotēku, dārzkopjiem, Amatu
māju, SIA “Jaunpils Pils” esam iecerējuši ļoti daudzpusīgu programmu dažādām gaumēm un vecumiem.
Uz tikšanos Jaunpils muzejā 20. maijā no plkst.
19.00
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka, Zinta Arika

Biedrība “Kandavas Partnerība” 27.aprīlī Kandavas
Partnerības biroja telpās (Talsu iela 11, Kandava)
telpās organizē semināru par izsludināto
LEADER projektu konkursa 4.kārtu
Biedrība “Kandavas Partnerība” 27.aprīlī Kandavas Partnerības biroja telpās (Talsu iela 11, Kandava) telpās organizē semināru par
izsludināto LEADER projektu konkursa 4.kārtu - vairāk informācija šeit: http://www.kandavaspartneriba.lv/lv/open-news:455723
Darba kārtībā:
• plkst.16.00 – 17.00
Informācija par sabiedriskā labuma projektiem - 3.Rīcība “Atbalsts publiskās infrastruktūras uzlabošanai” un 6.Rīcība “Atbalsts
izglītojošiem pasākumiem”.
• plkst.17.00 – 18.00
Informācija par uzņēmējdarbības projektiem - 2.Rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma jomā
Savu dalību seminārā pieteikt: pa e-pastu intaha@inbox.lv vai tel.nr.28390394 (Inta Haferberga).

www.jaunpils.lv
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Pasākuma plāns no 24. aprīļa līdz 14.maijam

Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkāViesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/
Jaunpils Amatu mājā/ Reģionālās attīstības centrs “Rats”/Jaunpils vidusskola/Jaunpils Sporta nams

PASĀKUMI
Laiks

Apraksts

Vieta

28.04. 14:00

Jaunpils kustību festivāls 2017. Dejotāji no visas Latvijas, brīvā skatuve,
“Zaļās jostas” aktivitātes, radošās darbnīcas, videi draudzīgas izklaides un spēles.
Dalības maksa, sīkāk zvanot festivāla organizatorei Irēnai Martuzānei
pa tālruni 26464378

Jaunpils pils

29.04. 10:00

“Radīts Jaunpils novadā”
tirdziņš

Centra tirgus namiņš

04.05. 12:00

Baltā galdauta svētki un strūklakas
modināšana

Jaunpils pils

04.05. 15:00

Baltā galdauta svētki

Viesatu kultūras nams

05.05. 16:00

Bērnu sadancošanās “Sirdī prieks”.
Diskotēka

Viesatu kultūras nams

07.-13.05.

ERASMUS + projekta viesu delegācijas vizīte un aktivitātes

Jaunpils vidusskola

09.05. 18:30

Kartavkalnu apļi 2017. Kārta 45 minūtes, distances garums no 500m-4 km
Nolikums mājas lapā www.jaunpils.lv

Kartavkalns

12.05.

Pēdējais zvans 9. un 12. klasēm

Jaunpils vidusskola

14.05.
No 8:00

Pavasara Tirgus. Tirgus andele un jautras izdarības.
Stādi, mājražojumi, amatnieku darinājumi un citas saimniecībā noderīgas lietas.
Tirgotājiem pieteikties t. 28301408 (Velga)
Tirgus nolikums: www.jaunpils.lv

Jaunpils pils laukums

IZSTĀDES
Laiks

Apraksts

Vieta

JAUNĀS
08.05. - 31.05.

Ceļosim pa Latvijas pilsētām

Viesatu bibliotēka

08.05. - 08.06.

Izstāde “Pulksteņi”. No cikla izstādi
Viesatu bibliotēkā veido iedzīvotāji

Jaunpils muzeja *Pilskunga
kabinets

Datums tiks precizēts

Gleznošanas studijas “Aija” Jaunpils mākslinieku darbu izstāde

Jaunpils muzeja *Izstāžu
zāle

12.12. - 30.04.

Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji “Pulksteņi”

Viesatu bibliotēka

13.03. - 28.04.

Mārītes Leimanes tekstiliju izstāde

Jaunpils muzeja *Izstāžu
zāle

01.04.- 30.04.

Nāc nākdama Lieldieniņa

Viesatu bibliotēka

12.04.- 26.04.

Dzejniecei Kornēlijai Apšukrūmai-80

Viesatu bibliotēka

16.04.- 16.06.

Kā maksāja jaunpilnieki 17.-20. gadsimtā Senās monētas un banknotes dažādu Jaunpils muzeja *Ekspozīlaiku griezumā no Jaunpils muzeja krājuma
ciju zāle

TURPINĀS

*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas,
citiem muzeja ieejas biļete*

www.jaunpils.lv
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NODARBĪBAS
Laiks

Apraksts

Vieta

28.04., 05.12.,
19.05. 15:00

Angļu valoda bērniem. Pasniedzēja Sarmīte Slavska
Dalības maksa

Jaunpils
“Rats”

28.04., 05.12.
19.05.

Joga. Pasniedzēja Evita Sundar
Dalības maksa

Jaunpils
“Rats”

07.05.
11:00-14:00 /
14:00-16:00

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem
Pasniedzēja Aija Prince
Dalības maksa

Jaunpils bibliotēka

24.04.

Izbraukuma bibliotēka
~ 10:30 Leveste (pie veikala)
~ 10:50 Strutele (pie “Jaunsētām”)
~ 11:15 Saule (centrā)
~ 11:45 Jurģi (pie feldšerpunkta)
Informācijai un pasūtījumiem: tel. 63182195, e-pasts: jaunpilsbiblioteka@inbox.lv

Leveste, Strutele,
Saule, Jurģi

24.04.,08.,15.05.
15:00

Ģitārspēle. Pasniedzējs Artūrs Dumbris
Dalības maksa

Jaunpils
“Rats”

24.04. 08.,15.05.
15:15

Animācija. Pasniedzēja Arta Berezovska
Dalības maksa

Jaunpils
“Rats”

24.04. 08.,15.05.
18:00

Angļu valoda ar priekšzināšanām. Pasniedzēja Zane Ērmane
Dalības maksa

Jaunpils
“Rats”

26.04.
03., 10., 17.05.
18:30

Angļu valoda iesācējiem
Pasniedzēja Zane Ērmane
Dalības maksa

Jaunpils
“Rats”

27.04., 11.05.
15:00-18:00

Keramika, Pasniedzēja Velga Melne
Dalības maksa

Jaunpils
Amatu māja

28.04.
17:30-18:30

Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm

Viesatu bibliotēka

30.04.
11:00-14:00

Rotu gatavošana. Pasniedzēja Inta Finka
Dalības maksa

Jaunpils
Amatu māja

Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai!
Iestāžu kontaktinformācija:
Jaunpils Amatu māja - 28301408
Jaunpils muzejs - 63162128, 20223423
Viesatu bibliotēka - 28352654		
Jaunpils kultūras nams - 29296334 		
Jaunpils pils – 26101458 		
Jaunpils vidusskola -26464378		

Jaunpils bibliotēka - 63182195
Viesatu kultūras nams – 28717075
Jaunpils “Rats” -29330697

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”
Ar mūsu biedrību Nodarbinātības valsts
aģentūra Tukuma filiāle noslēdza līgumu
par Aģentūras norīkotā jaunieša bezdarbnieka nodarbināšanu sabiedrības labā bez
nolūka gūt peļņu atbalsta pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskā sektorā” no 3. aprīļa līdz 31. jūlijam.
Šajā projektā jaunieša pienākumi būs : apmācīt seniorus veikt maksājumus internetā
vidē , lejupielādēt un augšupielādēt fotogrāfijas, darbības ar viedtālruni. Interesentus
aicinām pieteikties uz nodarbībām katru
darba dienu no plkst.13:00- 17:00, izņemot
trešdienas, kur nodarbības laiks 10:0014:00, pensionāru biedrības telpās “Jaunkalnos”. Pieteikties pa tel. 26314801. Nodarbības bezmaksas. Izmantojiet iespēju!
7. aprīlī piedalījāmies Zemgales novada

Pensionāru federācijas konferencē Jelgavā.
19.aprīlī koordinatoru sapulce biedrības
telpās.
22. aprīlī piedalīsimies Lielajā talkā.
29. aprīlī plkst. 14:00 Vītiņu pensionāru
biedrība uzlūdz uz pasākumu Vītiņu klubā.
Jābrauc ar saviem transportiem. Pieteikties
līdz 25. aprīlim.
6. maijā plkst.17:00 Milzkalnes tautas
namā Šlokenbekas muižā Smārdes pensionāru klubs “Sarma” ielūdz uz pasākumu
“Uz satikšanos maijā”. Pieteikties līdz 28.
aprīlim.
19. maijā plkst.17:00 Jaunbērzes kultūras namā Dobeles seniori ielūdz mūs uz
pasākumu baudīt ceriņu ziedu jaukumu
ar mājas darbu: daudzi putni salidoja, skaņas dziesmas līdz atnesa… pieteikties līdz

www.jaunpils.lv

14.maijam.
2. jūnijā, kā jau iepriekš informējām ,
braucam ekskursijā uz Rīgu – uz Nacionālo valsts mākslas muzeju un ekskursiju
ar 2- stāvīgo ekskursiju autobusu pa Rīgu.
Pieteikties līdz maijam, iemaksājot 15 EUR,
kas ir ekskursiju izmaksas, jo ceļu sedzam
no biedrības līdzekļiem. Vēlāk pieteicoties
izmaksas būs lielākas.
Atgādinājums biedrības biedriem- samaksāt biedru naudu.
Turpinām pieņemt makulatūru katru
trešdienu no plkst.10:00-12:00.
Atgādinājums biedriem, kuriem ir iedotas biedrības nūjošanas nūjas un tās neizmanto, lūgums atdot atpakaļ, jo ir citi nūjotgribētāji.
Informāciju sagatavoja :Austra Sipeniece
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“Satiec savu meistaru! 2017” 7 BALLĒS
“Satiec savu meistaru! 2017” rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā
ar Latvijas novadu un pilsētu pašvaldībām.
Projekta „Satiec savu meistaru!” mērķis ir
vēstīt plašākai sabiedrībai par nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu, kā arī par meistariem, viņu
zināšanām un prasmēm. Pasākums norisinājās 167 vietās visā Latvijā.
31.martā un 1.aprīlī biedrība “7 BALLES”
šajā projektā piedalījās ar koka rotaļlietu
darbnīcu – varēja vērot koka vilciņu virpošanas paraugdemonstrējumus un katrs pats
izgatavot koka dūceni. Darbnīcu vadīja un
vilciņus virpoja Kaspars Brikulis. Ar meistaru tikties bija atnākuši 70 interesentu,
galvenokārt Jaunpils vidusskolas 1.-4.klašu
skolēni. Lielāko prieku bērniem sagādā iespēja pašiem ko meistarot. No lielākām un
mazākām koka ripiņām tapa dūceņi. Kopīgi vērām, krāsojām un naglojām. Līdz ko
dūcenis bija gatavs, tas tika griezts darbībā.
Atlika vien uzmanīties no palaidnīgākajiem
dūceņiem. Senas koka rotaļlietas ir interesantas un iepriecina bērnus arī šodien.
1. aprīlī biedrības sveču liešanas darbnīca
bija aicināta piedalīties “Satiec savu meistaru! 2017” centrālajā pasākumā Rīgā Swedbank Latvija centrālajā ēkā. Sveču darbnīcu
uz Rīgu veda Anete Krūmiņa un Reinis

Jaunpils skolēni gatavi čakli pastrādāt “7 ballēs”

Brikulis. Priecājamies par lielo apmeklētāju interesi. Galvenie sveču lējēji bija bērni.
Čakli strādājām un kopīgiem spēkiem izlējām 200 sveču.
“Satiec savu meistaru!” tradicionāli norisinās vienlaikus ar projektu „Eiropas amatu prasmju dienas”, kas aizsākts 2002.gadā

Francijā un kļuvis par plašāko starptautisko
pasākumu, kas veltīts amata prasmju saglabāšanai, popularizēšanai un tālāknodošanai. 2017.gadā šajā akcijā piedalās jau 19
Eiropas valstis.
Anete Krūmiņa

Pensiju sasniegušajiem amatniekiem un pakalpojumi
sniedzējiem nodoklis mazāks
Pensiju sasniegušiem cilvēkiem ir iespēja
ar atvieglotiem nosacījumiem pārdot izstrādājumus vai sniegt pakalpojumus. Reģistrējot nodarbošanos Valsts ieņēmumu
dienestā (VID), kā samazinātās patentmaksas maksātājs, nodoklis - patentmaksa
pusgadā jāmaksā 9 EUR vai gadā 17 EUR.
Tomēr samazinātās patentmaksas maksātāja ienākumi vienā gadā nevar pārsniegt
3000 EUR. Atskaites VID nav jāiesniedz,
bet jāveic ieņēmumu, pārdotā uzskaite
burtnīcā vai uz lapas.
Piesakoties samazinātai patentmaksai jāaizpilda viena veidlapa ‘’Iesniegums Valsts
ieņēmumu dienestam par reģistrāciju patentmaksas vai samazinātās patentmaksas
veikšanai “(Ministru kabineta noteikumi
1531, 2. pielikums).
Samazinātai patentmaksai var pieteikties
šādās darbības jomās (Ministru kabineta
noteikumi 1531, 1. pielikums):
1. Ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība (paklāju audējs, izšuvējs, šūto izstrā-

dājumu izgatavotājs, pērlīšu izstrādājumu izgatavotājs, ādas amatnieks, šķiedras
mākslas izstrādājumu izgatavotājs, piegriezējs (zīda),iespiedējs (zīda auduma, reljefa),
audējs, mezglotājs, pinējs, tamborētājs, adītājs, mežģīņu darinātājs, knipelētājs.
2. Apģērbu un apavu izgatavošana un
labošana, pulksteņu labošana, slēdzeņu
labošana un citi sadzīves pakalpojumi, kalējs, slēdzeņu atslēdznieks, pulksteņmeistars, rotkalis (gredzeni, saktas, aproces, to
gravējumi),tautas tērpu darinātājs, apģērbu
amatnieks, šuvējs, drēbnieks, cepurnieks,
modists, kostīmu meistars, mīksto, koka
rotaļlietu izgatavotājs, piegriezējs, kurpnieks, apavu labotājs, apavu tīrītājs, autoatslēdznieks, automašīnu krāsotājs lauku
teritorijā
3. Amatniecības izstrādājumi, amatnieks,
kapu/akmens plākšņu izgatavotājs, stiklinieks, podnieks, keramiķis, stikla pūtējs,
gravieris, matētājs, emaljētājs daiļkrāsotājs,
apgleznotājs, kokgriezējs, pinējs (klūgu,
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salmu, slotu), akmeņkalis amatnieks, koka
māksliniecisko izstrādājumu izgatavotājs4.
Floristika florists, floristikas speciālists
5. Privātie mājsaimniecības pakalpojumi
(skursteņslauķis, mājkalpotājs, logu mazgātājs, zāles pļaušanas un krūmu griešanas
pakalpojumu sniedzējs, mājas aprūpes pakalpojumi, masieris, bērnu masieris, auklis,
guvernants, aprūpētājs, slimu bērnu auklis,
skolēnu pavadonis, bērnu aprūpētājs (diennakts, privātskolotājs)
Reģistrējiet savu darbību un mierīgu
sirdi nāciet uz Radīts Jaunpils novadā tirdziņiem. Vienlaikus informējiet par savām
amata prasmēm, jo iespējams kāds vēlēsies
apgūt iemaņas, kā arī pakalpojumi noteikti
noderēs novada iedzīvotājiem.
Ja veidlapas aizpildīšanai un tās iesniegšanā VID nepieciešama palīdzība, nāciet uz
Jaunpils novada domes vienoto klientu apkalpošanas centru vai piezvaniet, 26563460
Renāte Zīverte.
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Jaunpils vidusskolas ziņas
Mācību gads lēnām tuvojas vasarai.
Jaunpils vidusskolas 5.gad.un 6.gad.bērnu pirmsskolas grupiņas gan čakli mācās,
gan sporto gan atpūšas. Audzinātājas Ilze
un Sintija turpina piecgadīgo grupu bērnus iepazīstināt ar rotaļu, spēļu un grāmatu
pasauli. .Tikmēr lielākie bērni ,audzinātāju
gādībā, aktīvi apgūst burtu un ciparu gudrības.
Apmeklējam pasākumus gan pilī ,gan
muzejā ,gan Amatu mājā---vienmēr iemācoties ko jaunu. Braucām teātri lūkoties uz
Slampes kultūras namu ,mēģinājām izstaigāt Sprīdīša takas Tērvetes pasaku mežā
.Katru nedēļu, treneru Aināra un Andra
vadībā ,mācāmies basketbola spēles elementus.

Viens no lielākajiem pasākumiem ir
aerobikas festivāls ,kam dejas soli ierāda
skolotāja Irēna .Vai mēs tur varētu nepiedalīties? Noteikti nē!!!! Mēs dejosim !Un līdz
ar saulīti un vizbulītēm bērnu sirsniņās ir
tikai viena vēlēšanās-es dziedāšu un dejošu
,lai apsveiktu savu māmiņu vismīļāk Māmiņdienas koncertā. Šajā pavasarī priecēsim ar koncertu ERASMUS projektā sagaidītos ciemiņus no dažādām valstīm.
Ikdienas darbā lielu ieguldījumu bērnu
lasītprasmes vingrināšanā un skaņu izrunā
sniedz logopēde Danita. Logopēde izmanto
jaunākās, progresīvākās metodes. Logopēdiskās grūtības mūsdienu bērniem ir ļoti
izplatītas. Individuālās nodarbības pie logopēda apmeklē vidēji 20 pirmsskolnieki.

Pozitīvi ir tas, ka lielāko daļu logopēdisko
grūtību agrīnā skolas vecumā ir iespējams
novērst, sniedzot profesionālu atbalstu.
Vecāku sapulcē skolotāja Danita pastāstīja
par šo svarīgo mācību procesa sastāvdaļu,
kā arī deva padomus, kā palīdzēt bērnam
veidot lasītprasmi, jo laba lasītprasme- tā
ir pamats turpmākajam - latviešu valodas,
vēstures, matemātikas, fizikas un visu pārējo skolas zinību apguvei.
Pateicoties vecāku ieinteresētībai un atbalstam ,audzinātājas Maruta ,Melita un
Ilze gatavos nākamos pirmklasniekus viņu
visskaistākajai dienai---pirmsskolas izlaidumam .Lai mums visiem ražīgas darbadienas un skaisti svētki!

“Zelta kurpīte”
31.martā Jaunpils vidusskolā notika pasākums ‘’Zelta kurpīte’’, kam 5.-7.klašu audzēkņus sagatavoja sporta skolotājs Artūrs
Zaremba. “Zelta kurpīte” ir Artūra izlolots
bērns. Nu tam jau ir aizritējis 10. gads.
Skolēni pierādīja savas prasmes, dejojot
sarīkojuma dejas Lēnais valsis un Ča-ča-ča.
Pasākumu ar pārsteidzošiem priekšnesumiem bagātināja viesi no Talsu un Saldus
deju klubiem ‘’Sāra’’ un ‘’Saldus’’, kuru vadītājs ir Aleksandrs Aļošins. Ar savu šarmu
priecēja mūsu pašu lepnums Estere Andreca un Emīls Freimanis, arī aerobikas grupas dejotājas, bet ar skanīgu balsi – Kristīne
Elvīra Kalviņa.
Deju sniegumu vērtēja žūrijas komisija,
ko pārstāvēja Jaunpils vidusskolas atbalsta biedrības vadītājs Edijs Pahmurkins,
skolas direktors Jānis Liepiņš, sporta deju
klubu “Sara”, “Saldus” vadītājs Aleksandrs
Aļošins, kafejnīcas “Līvas” vadītāja Dagmāra Altenburga, skaistumsalona “Kalnsili”
vadītāja Aija Mizga, tautas deju skolotāja
Irēna Liepiņa, Jaunpils novada domes deputāts Raivo Altenburgs.
Šogad žūrijas lēmums šāds:
dejā Lēnais valsis
1.vieta - Emīlam Freimanim un Demijai
Riekstiņai (5.klase),
2.vieta - Klāvam Sīmanim un Tīnai Birģelei (6.klase),
3.vieta - Raineram Pašulim un Kristīnei
Elvīrai Kalviņai (7.klase);
dejā Ča-ča-ča
1.vieta - Raineram Pašulim un Kristīnei
Elvīrai Kalviņai (7.klase)
2.vieta - Eduardam Viņķim un Viktorijai
Niedrei (6.klase),
3.vieta - Uģim Jānim Juzupam un Aivijai

Ča-ča-ča uzvarētāji

Lēnā valša uzvarētāji
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Ņikiforovai (6.klase).
Līdz šim prasmīgākie dejotāji saņēma
ceļojošo kausu, taču šogad ikviens uzvarētājs bez diploma un veicināšanas balvām
guvis sev paliekošu atmiņu – katrs savu
kausu.
Simpātiju balvas tika pasniegtas Mikam
Priedniekam (5.klase), Esterei Andrecai
(5.klase) un Beātei Bīlavai (6.klase).
Vakara vadītāja Irēna Martuzāne atzina, ka pasākuma “Zelta kurpīte” mērķis
ir piešķirt dzīvei krāsas, izjūtas un emocijas, jaunas sajūtas un pārdzīvojumus,
ko sniedz deja. Un deja spēj sniegt patiesi
daudz, par to pārliecinājās ikviens pasākuma dalībnieks.
Paldies par pārsteiguma balvām Jaunpils novada domei, Edijam Pahmurkinam,
Dagmārai Altenburgai un Aijai Mizgai!
Anete Grāvīte, (7.kl. skolniece),
Kristīne Elvīra Kalviņa (7.kl. skolniece),
Gundega Ķirsone

Dagmāra Altenburga pasniedz īpašo balvu

LEPOJAMIES - ZELTS. SUDRABS. BRONZA.

Kerija Zute un Emīls Freimanis

Estere Andreca, Miks Priednieks, Melānija Gulbe, Emīls Freimanis un Marika Priedniece.

Š. g. 5. martā no sporta deju sacensībām Lietuvā, kuras organizē Tomo Petreikio deju studija, uz Jaunpili atceļoja zelta, sudraba un
bronzas pakāpes medaļas.
Deju centra “Zemgale” vadītājas Ilzes Zāģeres vadībā deju soļus ir iemācījušies, un gadskārtējās deju sacensībās Viļņā izdejoja Marika
Priedniece, Estere Andreca, Kerija Zute, Miks Priednieks un Emīls Freimanis.
Gunita Freimane

Seko Jaunpils novada Domei
Twitter kontā
@Jaunpilsnovads

SEKO

Jaunpils novada Domei draugiem.lv
un www.jaunpils.lv
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Laime nav ceļamēŗkis, bet gan ceļošanas veids.
/M.Ranbeka/

Dziedi māmiņa “Aijā žūžu”,
Visu mūžu Tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs,
Lāča bērns, kas medu prasīs!
/Latv.tautasdz./

Nozīmīgās jubilejās saminām
aprīļa gaviļniekus:

Sveicam vecākus ar bērniņu
Maikla un Rinalda piedzimšanu!

Ilzi Bērtaiti, Gunti Klūgu, Valentīnu Rubīnu,
Andri Ābeli, Ati Kalviņu, Zintu Mielavu,
Juri Mucenieku, Uldi Osipovu, Ināru Silkalni,
Andri Gruzi, Benitu Grūbi, Uldi Kunkuli,
Birutu Šteinu, Silviju Freimani,
Ādolfu Petkēviču, Zoju Putimcevu,
Vilni Freimani, Leonorub Zūkuri,
Liliju Bartkeviču, Hariju Beķi, Ritu Birģeli,
Viju Liepu, Edgaru Piņķi, Frīdu Siliņu,
Leopoldu Sleini, Žano Šternbergu,
Leonu Učelnieku, Annu Zeminsku!

PATEICĪBA
Mums palikuši Tavi vārdi
Mums palikusi daļa Tavas sirds.....

Mūsu mīļo tēti un opīti BUTEVICU EDGARU pavadot dzimtās
puses kapu kalniņā,pateicamies par atbalstu un līdzjūtību
Jaunpils pašvaldībai, sociālajam dienestam, Jaunpils vidusskolas kolektīvam un pirmsskolas audzinātājām Marutai, Ilzei
un Sintijai, Jaunpils ambulances, aptiekas un zobārstniecības
kolektīviem, ‘’Aizvēju’’ mājas iedzīvotājiem, radiem, draugiem,
kas bija kopā ar mums šajā grūtajā brīdī.

Dzīvesbiedre, meita un dēls ar ģimenēm.

LĪDZJŪTĪBAS
“Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.”
(A. Gļauda.)

LĪDZJŪTĪBAS

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem pēdējā gaitā pavadot Edgaru Butevicu.

“Vējiņu” un “Aizvēju” māju iedzīvotāji

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 21.04.2017.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.
(V. Kokle–Līviņa)

Jaunpils novada Dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem, no
Baibas Kalniņas un Birutas Rutkovskas atvadoties.
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