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Jaunpils novada domes sēdē Nr.6 tika apstipri-
nāti šādi lēmumi:

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada do-
mes priekšsēdētāja ievēlēšanu”. Par Jaunpils no-
vada domes priekšsēdētāja vienbalsīgi ievēlēta 
Ligita Gintere.

Apstiprināts lēmumus “Par Jaunpils novada 
domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu”. Par 
Jaunpils novada domes priekšsēdētāju ievēlēta 
Dace Adiņa.

Apstiprināts lēmums “Par pastāvīgo komiteju 
un deputātu ievēlēšanu komiteju sastāvā”. 

Finanšu komiteju 6 cilvēku sastāvā pārstāv:
Komitejas priekšsēdētāja Ligita Gintere
Komitejas locekļi: Dace Adiņa, Raivo Alten-

burgs, Arvis Rasa, Jānis Krūmiņš, Velga Pavlov-
ska.

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu ko-
miteju pārstāv 4 cilvēki: Raivo Altenburgs, And-
ris Fridrihsons, Līga Bierande, Velga Pavlovska.

Attīstības komiteju pārstāv 4 cilvēki: Raivis 
Pranis, Andris Fridrihsons, Arvis Rasa, Ligita 
Gintere. Jaunievēlētais Jaunpils novada Domes sastāvs 21.06.2017.

Par 29.jūnija sēdi
Atskaite par padarītajiem darbiem 

starp sēdēm jūnijā

Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Mēnesis sākās ar Vēlēšanām. 
2. Turpinām grants ceļu greiderēšanu un 

velēnu nostumšanu gar ceļa malām, vei-
dojam profilu lai ir kur notecēt nokrišņu 
ūdenim. Rudenī pēc lauku novākšanas iz-
līdzināsim un veidosim ievalkus kur varēs, 
kā arī dažos posmos būs jāparok un jātīra 
grāvji. 

3. Esam iepirkuši jaunu vieglo automašī-
nu un mazlietotu autobusu. Ir iepirkts arī 
asfalta ceļu bedrīšu un virsmas apstrādes 
darbu veicējs. Tas būs uzņēmums Strabag.

4. Ir notikusi viena izsole un atsavināts 
zemes gabals ar nosaukumu Sadzīves atkri-
tumu izgāztuve Sviļi. Atlikušajiem diviem 
notiks atkārtota izsole, kā arī tiek gatavota 
izsole vecākajai a/m Škoda. 

Apstiprināts lēmums “Par izmaiņām 
komisiju sastāvā”. 

Administratīvā komisija 6 locekļu sastā-
vā: Ligita Gintere, Dace Adiņa, Raivo Al-
tenburgs, Velga Pavlovska, Ēriks Strautiņš, 
Līga Bierande.

Administratīvo aktu strīdus komisija 3 
locekļu sastāvā: Ligita Gintere, Dace Adiņa, 
Pēteris Baranovskis

Iepirkumu komisija 6 locekļu sastāvā : 
Pēteris Baranovskis, Zinta Mielava, Guntis 
Jubiņš, Andis Pušņakovs, Arvis Rasa, Ēriks 
Strautiņš.

Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisija 
5 locekļu sastāvā: Ligita Gintere, Pēteris Ba-
ranovskis, Zinta Mielava, Elīna Stūre, Arvis 
Rasa.

Nekustamo īpašumu izsoles komisija 5 
locekļu sastāvā: Ligita Gintere, Pēteris Ba-
ranovskis, Zinta Mielava, Elīna Stūre, Arvis 
Rasa.

Dzīvokļu komisija 5 locekļu sastāvā: Ligi-

ta Gintere, Pēteris Baranovskis, Zinta Mie-
lava, Guntis Jubiņš, Ēriks Strautiņš.

Dzīvokļu privatizācijas komisija 5 lo-
cekļu sastāvā: Pēteris Baranovskis, Zinta 
Mielava, Raivo Altenburgs, Jānis Krūmiņš, 
Ēriks Strautiņš.

Lauksaimniecības zemju darījumu komi-
sija 6 locekļu sastāvā: Zinta Mielava, Pēteris 
Baranovskis, Dzidra Krastiņa, Raivo Alten-
burgs, Arvis Rasa, Raivis Pranis.

Medību koordinācijas komisija 7 locekļu 
sastāvā: Pēteris Baranovskis, Mednieku ap-
vienības pārstāvis (S.Birģelis), LAD pārstā-
vis (U.Kalps), VMD pārstāvis (I.Šneiders), 
PVD pārstāvis (S.Eisaka), Mežu īpašnieku 
apvienības pārstāvis (S.Upenieks), Lauk-
saimnieku apvienības pārstāvis. 

Apstiprināt Būvvaldi 6 locekļu sastāvā: 
Edmunds Samušenoks, Pēteris Baranovs-
kis, Vija Zīverte, Guntis Jubiņš, Zinta Mie-
lava, Ēriks Strautiņš.
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INFORMĀCIJA

Par Automašīnas Škoda Octavia ar 
Valsts reģistrācijas numuru AH 4848 izsoli

Par nekustamā īpašuma “Jurģu ambulance” otro izsoli

Jaunpils novada dome pārdod atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 2006.
gada lietotu automašīnu Škoda Octavia ar 
Valsts reģistrācijas numuru AH 4848. Izso-
le notiks 2017.gada 22.augustā plkst. 10.00 
Jaunpils novada domes sēžu zālē, “Ērģel-
niekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā. 

Automašīnas nosacītā cena (sākumcena) 
EUR 1 000.00. 

Izsoles dalības nodrošinājums EUR 
100.00, dalības maksa EUR 15,00, izsoles 
solis – EUR 100,00.

Jaunpils novada dome pārdod atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekus-
tamo īpašumu „Jurģu ambulance”, Jurģos, 
Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kadastra 
apzīmējums Nr. 9056 006 0137, sastāvošu 
no zemes gabaliem ar kopējo platību 0,3955 
ha un uz tās esošas būves, kura ir reģistrēta 
Valsts zemes dienesta Nekustamo īpašumu 
kadastra informācijas sistēmā kā būve ar 
nenoskaidrotu piederību, tā nav ierakstīta 
zemesgrāmatā.

Izsole notiks 2017.gada 22.augustā plkst. 
11.00 Jaunpils novada domes sēžu zālē “Ēr-
ģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaun-
pils novadā. 

Objekta nosacītā cena EUR 8 000,00. Iz-

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 
2017.gada 21.augustam plkst. 12:00, jāre-
ģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā. 

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pietei-
kuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaun-
pils novada domes, reģ. Nr.90000051932, 
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. 
LV22HABA0551020325777, Bankas kods 
HABALV22 ar atzīmi “Automašīnas Škoda 
Octavia izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kār-
tībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: 
“Automašīnas Škoda Octavia izsoles dalības 

soles sākumcena EUR 6 400,00.
Izsoles dalības nodrošinājums EUR 

640,00, dalības maksa EUR 150,00 (privāt-
personām), EUR 300,00 (juridiskām perso-
nām), izsoles solis – EUR 500,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 
2017.gada 21.augustam plkst. 12:00, jāre-
ģistrējas Jaunpils novada domes kancelejā. 

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pietei-
kuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaun-
pils novada domes, reģ. Nr.90000051932, 
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. 
LV22HABA0551020325777, Bankas kods 
HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma 
“Jurģu ambulance” otrās izsoles nodrošinā-
jums”.

Par nekustamā īpašuma “Aizkalna lauks” otro izsoli
Jaunpils novada dome pārdod atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekus-
tamo īpašumu „Aizkalna lauks”, Jaunpils 
pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 
0099, sastāvošu no viena zemes gabala ar 
kopējo platību 10,65 ha.

Izsole notiks 2017.gada 22.augustā plkst. 
10.30 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģel-

niekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā. 

Objekta nosacītā cena EUR 120 000,00. 
Izsoles sākumcena EUR 96 000,00.

Izsoles dalības nodrošinājums 
EUR  9 600,00, dalības maksa EUR 150,00 
(privātpersonām), EUR 300,00 (juridiskām 
personām), izsoles solis – EUR 1000,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 
2017.gada 21.augustam plkst. 12.00 jāreģis-
trējas Jaunpils novada domes kancelejā. 

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pietei-
kuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaun-
pils novada domes, reģ. Nr.90000051932, 
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. 
LV22HABA0551020325777, Bankas kods 

Apstiprināts lēmums “Par izmaiņām vē-
lēšanu komisiju sastāvā”. Vēlēšanu komisi-
jas kandidātus var pieteikt līdz 18.augus-
tam.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma “Aizkalnu lauks”, Jaunpils pagastā, 
Jaunpils novadā pirmās izsoles atzīšanu par 
nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma “Jurģu ambulance”, Jaunpils pagas-
tā, Jaunpils novadā pirmās izsoles atzīšanu 
par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma “Sadzīves atkritumu izgāztuve 
“Sviļi”” izsoles rezultātu apstiprināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcī-
bas projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam “Rauši”.

Apstiprināts lēmums “Par kredīta ņemša-
nu Valsts kasē projekta “Industriālā manto-
juma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” īste-
nošanai Jaunpils novadā”. 

Apstiprināts lēmums “Informācija par 
Jaunpils novada domes dzīvokļiem uz 
31.12.2017.”.

Apstiprināts lēmums “Saistošie noteiku-
mu Nr.7/2017 “Par grozījumiem Saistoša-
jos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada 
pašvaldības budžetu 2017.gadam”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils nova-
da domes publisko pārskatu 2016.gadam”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils no-
vada domes priekšfinansējumu projektam 
“Vesels Jaunpils novadā”.

Apstiprināts lēmums “Par atvaļinājumu 
domes priekšsēdētājai L.Ginterei”.

Dita Ellere, sekretāre

maksa”. 
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās 

vietā 2017.gada 31.jūlijā, laiku iepriekš sa-
skaņojot ar autotransporta nodaļas vadītāju 
Aivi Krūmiņu, mob. tālr. 29286767.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils no-
vada domes kancelejā līdz 2017.gada 21.au-
gustam.

Samaksa par nosolīto Automašīnu veica-
ma euro līdz 2017.gada 5.septembrim.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtī-
bā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Ne-
kustamā īpašuma “Jurģu ambulance” otrās 
izsoles dalības maksa”. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās 
vietā 2017.gada 7.augustā, laiku iepriekš 
saskaņojot ar izsoles komisijas locekli 
Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 
29209173.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils no-
vada domes kancelejā līdz 2017.gada 21.au-
gustam.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašu-
mu veicama euro līdz 2017.gada 5.septem-
brim.
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Šobrīd uzsākusies aktīva darbība līdz šim dažādu fondu 
apstiprināto projektu īstenošanā:

1. ELFLA līdzfinansēts projekts „Me-
liorācijas sistēmu pārbūve Jaunpils no-
vada pašvaldībai piederošajās un val-
dījumā esošajās zemēs”, proj.līg.Nr. 16-
08-A00403-000345. Projekta ietvaros šajā 
mēnesī tiks uzsākta meliorācijas sistēmas 
pārbūve pašvaldības īpašumos “Piesaules” 
(starp parku un LIS darbnīcām) un “Leves-
tes krasti” (ap “Tērcēm”). Projekta kopējās 
izmaksas EUR 35 886.84, t.sk. ES fonda fi-
nansētas EUR 29 253.20. Projekta īstenoša-
nas laiks – no 2017.gada 1jūnija līdz 2018.
gada 30.novembrim 

2. ELFLA lidzfinansēts projekts “Teri-
torijas “Pasta dīķis” labiekārtošana”, proj.
līgums Nr.16-08-AL19.2201_000001. Pro-
jekta ietvaros notiks Pasta dīķa (teritorija 
starp “Līvām” un pastu) teritorijas labiekār-
tošana, uzbūvējot apgaismotu gājēju celiņu 
gar Levestes ielu posmā no Tukuma ceļa 
līdz Pils ielai, kā arī padziļināts pasta dī-
ķis un labiekārtota tā krastu zona. Projekta 
kopējās izmaksas plānotas EUR 93 000, Es 
fonda finansējums – EUR 22500. Projekta 
īstenošanas laiks – no 2016.gada 10. no-
vembris līdz 2018.gada 30.novembrim Šo-
brīd notiek tehniskā projekta izstrāde, kuru 
veic SIA “Jaunpils projekts”.

3. ELFLA līdzfinansēts projekts “Po-
diņu krāsns restaurācija un iekļaušana 
Jaunpils muzeja ekspozīcijā”, proj.līgums 
Nr.16-08-AL019.2202-000001. Projekta ie-
tvaros notiks vēsturiskās krāsns restaurāci-
ja Jaunpils muzeja telpā – Jaunpils barona 
īstabā. Projekta kopējās izmaksas plānotas 
EUR 93 000, Es fonda finansējums – EUR 
22500. Projekta īstenošanas laiks – no 2016.
gada 10. novembris līdz 2018.gada 31.au-
gusts Šobrīd notiek tehniskā projekta iz-
strāde, kuru veic SIA “Jaunpils projekts”.

4. Programmas Interreg Igaunijas - Lat-
vijas pārrobežu sadarbības programmas 
2014. - 2020. gadam līdzfinansēts projekts 
“Industriālā mantojuma atdzīvināšana 
tūrisma attīstībai”. Šī projekta mērķis ir 
atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma 
attīstībai, pilnveidojot industriālā mantoju-
ma objektus atbilstoši ceļotāju interesēm un 
vajadzībām (atraktīvu programmu un eks-

kursija izstrāde, radošo darbnīcu izveide, 
izglītojošu ekspozīciju sagatavošana u.c.). 
Projektā plānota ~ 30 objektu pilnveide (15 
bij. ražotnes, 6 dzirnavas un bij. elektrības 
ražotnes, 3 ūdenstorņi, 6 objekti, kas saitīti 
ar seno dzelzceļu, kopumā 16 objekti Latvi-
jā un 14 objekti Igaunijā). Projekta ietvaros 
tiks ieviestas arī mārketinga aktivitātes, lai 
piesaistītu speciālo un vispārējo interešu 
vietējos un ārvalstu ceļotājus – “Stāstu iz-
veide”, Industriālā mantojuma imidža bro-
šūra, pasākuma “Industriālā mantojuma 
nedēļas nogale” organizēšana, informējošas 
tūres ienākošā tūrisma aģentūrām, dalības 
tūrisma izstādēs un informācijas sagatavo-
šana internetam. Mūsu pašvaldība ir viena 
no 27 projekta partneriem, iesaistoties ar 
industriālā mantojuma objektu – Jaunpils 
dzirnavām, lai tās sāktu sakārtot un ieviest 
jaunu tūrisma piedāvājumu. 

Projekta īstenošanas termiņš - 2017.gada 
1. maijs – 2019.gada 30.aprīlis

Jaunpils novada domes projekta finanses 
EUR 30 000, pašvaldības daļa EUR EUR 
4596.00.

5. Eiropas sociālā fonds projekta “Ve-
sels Jaunpils novadā” mērķis ir uzlabot 
pieejamību veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pakalpojumiem Jaunpils 
novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mē-
roga pasākumus – veselības dienas novadā, 
veselības- sporta dienas Jaunpils vidussko-
lā, projektu nedēļu saistītu ar veselības vei-
cināšanas pasākumiem Jaunpils vidusskolā, 
veselības nometnes pusaudžiem, mazno-
drošinātām ģimenēm, iedzīvotāju grupai 
54+. Projekta ietvaros tiks organizēti sli-
mību profilakses 9 pasākumi 3 gadu laikā, 
piesaistot speciālistus – lektorus sabiedrī-
bu izglītojošu pasākumu četru prioritāro 
jomu (sirds un asinsvadu sistēmas slimību, 
onkoloģijas profilakse, garīgās veselības, 
perinatālās un neonatālās veselības veici-
nāšana) kontekstā. Veselības veicināšanai 
vietējai sabiedrībai tiks organizēti 35 vese-
lības veicināšanas pasākumi mērķa grupām 
un vietējai sabiedrībai – veselības dienas 
pašvaldībā, veselību veicinošas nometnes 
pusaudžiem, maznodrošinātām ģimenēm, 

iedzīvotāju grupai 54+. Jaunpils vidusskola 
gatavojas iestāties Veselību veicinošo sko-
lu tīklā un projekta ietvaros organizēs gan 
projektu nedēļu par veselību veicinošajiem 
jautājumiem, gan veselības/sporta dienas 
4 reizes gadā. Skolā tiks organizēti plakātu 
konkursi un videofilmiņu izveide-konkurss 
par tēmām, kuras saistītas ar vardarbības 
novēršanu bērnu un pusaudžu vidū, ņirgā-
šanās mazināšanu un novēršanu. Projekta 
sākumā un beigās notiks novada iedzīvo-
tāju anketēšana, lai izvērtētu iedzīvotāju 
paradumu maiņu, ko ietekmējusi projekta 
darbība. Projekta ietvaros plānots sniegt 
atbalstu 511 mērķa grupas dalībniekiem. 
Projekta kopējās izmaksas EUR 30659. Plā-
notais projekta īstenošanas ilgums – 33 mē-
neši 2017., 2018., 2019.gadā. 

Šobrīd noris līguma parakstīšanas pro-
cess ar Centrālo finanšu un līgumu aģentū-
ru, taču aktīvi plānojam jau pirmos pasā-
kumus – veselības veicināšanas nometnes 
7.-9.klašu skolēniem, kura notiks no 31.jū-
lija līdz 4.augustam – aicinām pieteikties 
pie skolotājas Inetas Miķelsones un nomet-
ni maznodrošinātām ģimenēm, kura nori-
sināsies no 8.-10.augustam, pieteikties pie 
Daces Adiņas. Par tālākiem pasākumiem 
iedzīvotāji tiks informēti gan sociālajos tīk-
los, gan pašvaldības mājas lapā, gan ar in-
formatīviem paziņojumiem pie ziņojumu 
dēļiem.

6. Projekts “PROTI un DARI!”, kura 
mērķgrupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 
gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, 
neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātī-
bas valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki 
Jaunpils novadā tiek īstenots jau no 2016.
gada jūlija. Projekta mērķis ir motivēt un 
aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā 
vai neapgūst arodu un nav reģistrēti No-
darbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bez-
darbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt 
šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda 
apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, ku-
rus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūra, un nevalstisko organizāciju 
vai jauniešu centru darbībā. Līdz šim mūs 

HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma 
“Aizkalna lauks” otrās izsoles nodrošinā-
jums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtī-
bā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Ne-
kustamā īpašuma “Aizkalna lauks” otrās 
izsoles dalības maksa”. 

Nomniekam ir pirmpirkuma tiesības.
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās 

vietā 2017.gada 7.augustā, laiku iepriekš 
saskaņojot ar izsoles komisijas locekli 
Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 
29209173.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 

mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils no-
vada domes kancelejā līdz 2017.gada 21.jū-
nijam.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašu-
mu veicama euro līdz 2017.gada 5.septem-
brim.

Dzidra Krastiņa
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AKTUALITĀTES/PROJEKTI

novadā projekts ir veicinājis divu jauniešu 
atgriešanos mācību vidē un darba dzīvē. 

7. Projekts “Mācīšanās mūža garu-
mā = kvalitatīvas aktīvās novecošanās 
garants” tiek īstenots ES programmas 
Erasmus+ ietvaros,proj.Nr.016-1-UK01-
KA204-024571. Stratēģiskās partnerības 
projekti ir starptautiski projekti un domāti 
labas pieredzes apmaiņas atbalstam. Šāda 
veida projekts ļauj pašvaldībai attīstīt un 
stiprināt tīklojumus, paaugstināt savu ka-
pacitāti un darboties starptautiskā līmenī, 
apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un 
metodes. Stratēģisko partnerību ietvaros 
īstenotie projekti paaugstina pieaugušo iz-
glītības kvalitāti, veicina sociālās inovācijas 
un svešvalodu apguvi, kā arī atbalsta sadar-
bību ar darba tirgu.

Jaunpils novada pašvaldība projektā pie-
dalās kā partneris, sadarbojoties ar vēl se-
šām Eiropas Savienības dalībvalstīm - Liel-
britāniju (Hemel Hempstead), Bulgāriju 
(Sofija), Grieķiju (Atēnas), Itāliju (Roma), 
Lietuvu (Kauņa) un Spāniju (Granada). 
Projekts sniedz iespēju dalīties pieredzē un 
zināšanās, lai apzinātu kā dažādas izglītības 
metodes iespējams īstenot praksē. Projekta 
ietvaros ir plānotas īstermiņa mācību vi-
zītes katrā no septiņām projekta dalībval-
stīm. Katra mācību vizīte ilgs piecas darba 

dienas un tajā piedalās divi pieaugušo izglī-
tībā iesaistītie darbinieki no katras partner-
valsts. Projekta ietvaros tiks izstrādāta labas 
prakses rokasgrāmata par mācīšanos mūža 
garumā kā kvalitatīvu aktīvās novecošanās 
garantu. Līdz šim notikušas divas mācību 
vizītes – Lielbritānijā, kurā piedalījušās 
Vija. Zīverte, Austra Sipeniece un projek-
ta vadītāja Zane Ērmane. Nākošā mācību 
vizīte 2017.gada rudenī Lietuvā. 2018.gada 
pavasarī visu dalībvalstu projekta dalībnie-
ki jāuzņem Jaunpilī un jānodrošina projek-
ta aktivitātes.

8. Programmas Erasmus+ “Jaunatne 
darbībā”, 1. pamatdarbības (KA1) “Per-
sonu mobilitāte mācību nolūkos”, tiek 
īstenots Jaunatnes darbinieku mobilitātes 
projekts Creative Partnership Initiatives to 
Empower Young People (“Radošas iniciatī-
vas un līdzdalība jauniešu iespēju palielinā-
šanai”) Nr. 2016-3-UK01-KA105-035262, 
kurā jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem 
un citām personām, kas iesaistītas darbā 
ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu part-
neriem, ir iespēja iegūt jaunas kompeten-
ces un pieredzi. Programmas Erasmus+ 
“Jaunatne darbībā” projekti galvenokārt 
tiek īstenoti, izmantojot neformālās izglī-
tības metodes.Šī projekta partneri ir no 
Lielbritānijas, Polijas, Itālijas, Rumānijas 
un Kipras. Projekta ietvaros laikā no 4.līdz 

11.jūnijam Jaunpils novada dome uzņēma 
projekta dalībniekus un pēc oficiālajām 
ikdienas mācībām nodrošināja pieredzes 
nodošanu par mūsu sadarbības organizēša-
nas piemēriem ar uzņēmējiem, nevalstisko 
sektoru, pašvaldību. Projektā piedalās 2 da-
lībnieki no katras valsts – Jaunpili pārstāv 
Ilze Jansone- Peipiņa, kura kopš maija veic 
jaunatnes darbinieka pienākumus un Bai-
ba Rasa – Sabiedrisko attiecību un tūrisma 
nodaļas vadītāja. 

9. Valsts budžeta programmas „Mērķ-
dotācijas pašvaldību pasākumiem” 2017.
gadā piešķirtā finansējuma ietvaros no-
tiek projekta „Sporta infrastruktūras 
pārbūve pie Jaunpils vidusskolas”. Šobrīd 
notiek tehniskā projekta izstrāde, kuru 
veic SIA “Jaunpils projekts” Valsts budžeta 
programmas finansējums EUR 20 000.

Jau septīto gadu dome organizē mazo 
projektu konkursu biedrībām “Darām 
paši”. Šobrīd biedrības uzsākušas projektu 
īstenošanu. Augustā nodaļas darbinieki vē-
lēsies satikties ar projektu īstenotājiem, lai 
redzētu projekta īstenošanas gaitu.

Plašāka informācija par īstenojamiem 
projektiem lasāma pašvaldības mājas lapā 
– www.jaunpils.lv/attīstība/projekti 

Vija Zīverte
Attīstības nodaļas vadītāja

Mācīsies mājražotāji un amatnieki
Mājražošana kā tautsaimniecības nozare 

ir attīstības procesā. Tas attiecas gan uz li-
kumdošanas normām, gan mazo ražotāju 
sadarbību un produktu pieejamību patē-
rētājam. Mājražošana ir viena no iespējām 
lauku cilvēkam attīstīt savu ekonomisko 
darbību, izmantojot sev pieejamos resursus  
un prasmes. Galvenais šķērslis, kas baida 
potenciālos mājražotājus ir dažādu iestāžu 
kontroles, ar kurām tūlīt jārēķinās pārtikas 
mājražotājam, uzsākot savu darbību, kā 
arī šaubas par savām prasmēm produktu 
veiksmīgi pārdot un sakārtot grāmatvedī-
bu. Jaunpils novadā vairāki mājražotāji un 
amatnieki jau veiksmīgi darbojas, taču arī 
viņi vērsuši uzmanību uz to, ka būtu nepie-
ciešamas papildus profesionālas zināšanas 
mārketingā, kā arī biznesa psiholoģijā.

Šobrīd ar prieku varam dot ziņu, ka 
biedrības “Jaunpils RAC “Rats”” LEADER 
programmā iesniegtais projekts “Zināšanas 

uzņēmējdarbības attīstīšanai laukos”  ir at-
balstīts un rudenī sāksim īstenot apmācību 
programmu “ Uzņēmējdarbības uzsākša-
na un veicināšana laukos”, kuras ietvaros 
plānotas 3 galvenās tēmas- grāmatvedība, 
mārketings, biznesa psiholoģija kooperāci-
jā, par pasniedzējiem aicinot pasniedzējus, 
kuri ir jau sevi pierādījuši  gan kā labi pe-
dagogi, gan arī ir eksperti konkrētajā zinā-
šanu jomā:

1. “Mikro un  mazo uzņēmumu grā-
matvedība” – 16 stundu kurss, pasniedzēja 
Inga Pumpure.

2. “Kā mājražotājiem pareizi izmantot 
marketinga aktivitātes, lai palielinātu 
savas  produkcijas konkurētspēju tirgū” 
– 16 stundu kurss, kura ietvaros pasniedzē-
ja Juta Zvirbule mācīs par to, kas ir mar-
ketings , kādi ir produkta komunikācijas 
galvenie principi, kāda nozīme uzņēmuma 
vai produkta nosaukumam, kā veidot pro-
dukta vizuālo atpazīstamību un citus jautā-

jumus. Dalībniekiem pirms mācībām tiks 
nosūtītas anketas, lai mācības varētu vadīt, 
palīdzot jau konkrētu produktu ražotājiem 
un piedāvātājiem.

3. “Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu 
kooperācijas iespēju psiholoģiskie un 
organizatoriskie aspekti”, kura laikā tiks 
skatītas galvenās tēmas -  Šodienas uzņē-
mēja psiholoģiskais portrets ; Nozīmīgi 
priekšnoteikumi veiksmīgai MVU savstar-
pējai sadarbībai;   Emociju loma nozīmīgu 
lēmumu pieņemšanas un sadarbības formu 
veidošanas procesā. Pasniedzēja Daina Re-
infelde.

Aicinām jau pārdomāt savu dalību mācī-
bās. Mācības būs bezmaksas, tās finansē Ei-
ropas lauku fonds lauku attīstībai (ELFLA). 

Interesentus lūdzam pieteikties pa tel. 
29330697(Vija)  vai 26563460( Renāte), vai 
epastu: jaunpilsrac@gmail.com  

Vija Zīverte
b-bas “Jaunpils RAC “Rats”” vadītāja

Seko Jaunpils novada Domei 
Twitter kontā

@Jaunpilsnovads
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Pasākuma plāns 24.jūlijs -12. septembris
Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā

Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā/ Jaunpils RATS un Jaunpils pašvaldība
PASĀKUMI

Laiks Apraksts Vieta
25.07. 18:30 Kartavkalnu apļi.Skriešanas un nūjošanas aktivitātes Kartavkalna dabas takas
27.07. 13:00 Tematisks pasākums “Vasarā lasi ne tikai ogas, bet arī grāmatas” Pie Viesatu kultūras nama
28.07. 11:00 Jaunpils novada audžuģimeņu un aizbildņu salidojums Struteles “Graudiņi” 

biedrībā “7balles”
28.07. 18:00 Ā. Alunāna Jelgavas teātra izrāde. Voldemārs Sauleskalns “Meldermeitiņa”

Sadzīves komēdija ar dziedāšanu divās daļās
Ieejas biļete: € 5.00,skolēniem, pensionāriem € 3.00

Jaunpils parka estrāde

29.07. 10:00 Sporta svētki Jaunpilī Sporta laukums
29.07. 
10:00-13:00

“Radīts Jaunpils novadā” tirdziņš Jaunpils centra tirgus 
namiņš

31.07.-04.08.
09.00-17:00

7.-9.klašu veselības veicināšanas nometne Jaunpilī Jaunpils “Rats” telpās

01.08. 18:30 Kartavkalnu apļi. Skriešanas un nūjošanas aktivitātes Kartavkalna dabas takas
06.08. 18:00 Koncerts “Satikšanās mūzikā”. Koncerta un projekta mākslinieciskā vadītāja - Olga 

Rajecka, īpašo viesu statusā - Uģis Roze, Ieva Sutugova, grupa “Eolika” u.c.  
Biļetes iepriekšpārdošanā Jaunpils pils birojā, līdz 20. jūlijam € 5.00, vēlāk € 7.00, 
pasākumā dienā € 10.00, bērniem līdz 6 g.v. ieeja bezmaksas. 
Biļešu rezervācija un informācija pa tālr.26101458

Jaunpils parka estrāde 

08.08.-10.08.
09.00-13:00

Ģimeņu nometnes nodarbības Jaunpils “Rats” telpās

08.08.
13:00-17:00

Pensionāru biedrības kursi Jaunpils “Rats” telpās

12.08. 14:00 Viduslaiku svētki “Krogus lustes” 13:00 Amatnieku un mājražotāju tirdziņš pils 
laukumā, tirgotāji var pieteikties pa tel. 28301408. 
14:00 Svētku atklāšana un lustēšanās uz nebēdu visas dienas garumā: krodzinieču 
dziesmu spēles, tautā zināmi meldiņi,  karstasinīgas čigānu tautas dejas, jestrie latvju 
danči, siera siešana, kliņģeru gatavošana, lauku zupas vārīšana un citas gardum gardas 
ēdienu riktes, vīnu degustācija, zupas terīnu izstāde, zirgu izjādes, viduslaiku spēles, 
loku šaušana, veiklības pārbaudījumi un radošās darbnīcas.
15:00 Ceļojošā leļļu teātra “Maska” izrāde “Šņāpuļa piedzīvojumi”
19:00 Ata Auzāna koncertprogramma “Un ar mani dancot nāci”
21:00 Balle pils pagalmā ar grupu “Brīvdiena”
Biļetes cenas: svētki -  € 7.00, skolēniem € 5.00, bērniem līdz 6  g.v. bez maksas, svētki 
un balle - € 10.00, balle € 5.00

Jaunpils pils un apkārtne 

12.08. Kapu svētki Jaunpils novadā
Viesatu pagastā: 
Pl.11:00 Rāvu kapi     Pl.12:00 Vēžu kapi
Jaunpils novadā: 
Pl. 14:00 Rubuļu kapi
Informācija: Mācītājs Jānis Saulīte 29299694. Kapu pārzine Gita Zeminska 26163648

Jaunpils un Viesatu pagastā

12.08.
10:00-13:00

“Radīts Jaunpils novadā” tirdziņš Jaunpils centra tirgus 
namiņš

15.08.  18:30 Kartavkalnu apļi. Skriešanas un nūjošanas aktivitātes Kartavkalna dabas takas
18.08. 10:00 Viesatu pagasta svētki -1. diena Ģimeņu diena

Radošās darbnīcas, sportiskās aktivitātes, velomaratons bērniem un pieaugušajiem 
Viesatu kultūras nams, 
Viesatu birzīte

19.08. 5:00 
10:00 22:00

Viesatu pagasta svētki - 2. diena
Makšķerēšanas sacensības, sporta spēles pieaugušajiem un zaļumballe

Viesatu kultūras nams, 
Viesatu birzīte

 22.-23.08. Jauniešu pasākums “Radoši un zaļi”. Jauniešu radošās un izglītojošās aktivitātes. 
Radošie darbi-stiklā pudeļu atdzimšana, lekcijas un nodarbības par zaļo domāšanu un 
darīšanu. Transports nodrošināts.  Pieteikšanās, informācija. Ilze Jansone-Peipiņa, tel. 
26164405. 

Biedrība “7balles” un Elles 
kalns.
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SEKO 
Jaunpils novada Domei draugiem.lv 

un www.jaunpils.lv

25.08. 13:00 Esmu jau pirmklasnieks Viesatu kultūras nams
26.08.
Tiks precizēts

Sezonas noslēguma pasākums un Zaļumballe Jaunpils parka estrāde

26.08.
10:00-13:00

“Radīts Jaunpils novadā” tirdziņš Jaunpils centra tirgus 
namiņš

26.08. Kapu svētki Jaunpils novadā
Pl.10:00 Vītiņu kapi
Pl.11:00 Spriņģu kapi
Pl.12:30 Lauku kapi
Pl.14:00 Sveikuļu kapi
Pl.15:00 Meža kapi
Informācija: Mācītājs Jānis Saulīte 29299694. Kapu pārzine Gita Zeminska 26163648

Jaunpils pagastā

29.08. 18:30 Kartavkalnu apļi. Skriešanas un nūjošanas aktivitātes Kartavkalna dabas takas
01.09. 12:00 Zinību diena Jaunpils pilī Jaunpils pils

IZSTĀDES
Laiks Apraksts Vieta

JAUNĀS
30.06. - 01.09. Fon der Reku dzimta Jaunpilī un Kurzemē Jaunpils muzeja Ekspozīciju zāle*
05.07.- 05.09. Ilzes Cērpiņas gleznu izstāde Jaunpils muzeja Izstāžu zāle*
Laiks tiks precizēts Liliju ziedu izstāde Jaunpils muzeja *Izstāžu zāle
11.08. - 11.10. Zupas terīnu izstāde Jaunpils muzeja Pilskunga kabinets*
TURPINĀS
 14.06. - 01.09. Valsts Jaunpils lopkopības skolai - 90. Vēsturiska izstāde Jaunpils muzeja *Ekspozīciju zāle

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

NODARBĪBAS
Laiks Apraksts Vieta

17.07.-19.07. Visu dienu Gleznošanas plenērs pieaugušajiem. Pasniedzēja Aija Prince. Dalības maksa Irlavas sporta kompleksā 
19.07.-21.07. Visu dienu Gleznošanas plenērs bērniem. Pasniedzēja Aija Prince. Dalības maksa Irlavas sporta kompleksā 
20.07., 03.08., 17.08.
15:00-18:00

Keramika. Pasniedzēja Velga Melne. Dalības maksa JaunpilsAmatu māja

Laiks tiks precizēts Akcija “Jaunpils dižkoku meklējumos” Jaunpils apkārtne

Pasākuma plānā ir iespējamas arī iz-
maiņas. Sekojiet līdzi informācijai!

Iestāžu kontaktinformācija:
Jaunpils Amatu māja - 28301408 

Jaunpils muzejs - 63162128, 20223423
Jaunpils bibliotēka - 63182195 
Viesatu bibliotēka - 28352654
Jaunpils kultūras nams - 29296334

Viesatu kultūras nams – 28717075
Jaunpils pils – 26101458  
Jaunpils vidusskola- 26464378
Jaunpils “Rats” - 29330697

Biedrība „Dzīpars” realizējusi projektu

Atklāta projektu iesniegumu konkur-
sa Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ak-
tivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” projektu  „Keramikas apdedzi-

nāšanas krāsns iegāde Jaunpils keramikas 
pulciņam”

Projekta īstenošana notiks 2017. gadā no 
1. marta līdz 15. jūlijam. Kopējās attiecinā-
mās projekta izmaksas bija 2980,00 EUR 
no kurām publiskais finansējums sastādīja 
2682,00 EUR.

Biedrības”Dzīpars” no jauna izveidota-
jam keramikas pulciņam Jaunpilī būs ie-

spējams pilnvērtīgi un kvalitatīvi organizēt 
darbu. Gatavos darbus būs iespējams ap-
glazēt un apdedzināt krāsni uz vietas pulci-
ņā, tādejādi darbojoties un vērojot procesu 
līdz galam. Līdz šim tas nebija iespējams, jo 
darbi pusgatavi tika vesti uz Tukuma kera-
mikas darbnīcu Durbes pilī, kur pasniedzē-
ja veica glazēšanu un apdedzināšanu.
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Vispasaules publiskās adīšanas diena Jaunpilī
Kopš 2005. gada Vispasaules publiskās 

adīšanas diena (World Wide Knit in Public 
Day) tiek atzīmēta jūnija otrās nedēļas no-
galē. To plašai publikai pieejamās vietās – 
uz ielas soliņiem, parkos un āra kafejnīcās, 
organizē dažādi rokdarbnieču klubi, dziju 
veikali un vienkārši adīšanas entuziastes. 
Pasākuma mērķis ir popularizēt šo radošo 
vaļasprieku un satikt līdzīgi domājošos. Ir 
jauki apzināties, ka reizē ar mums, tāpat 
bariņā zibina adatas un jautri čalo adītāju 
grupiņas, Rīgā, Kuldīgā, Talsos, Tallinā, 
Londonā, Tokijā un citās vietās plašajā pa-
saulē. 

Un tā 10.jūnijā Jaunpils Amatu māja aici-
na uz Jaunpils pils saliņas lietpratējas un ie-
sācējas uz kopīgu adīšanas pasākumu. Iera-
dās no Dobeles Amatu mājas astoņas, Sal-
dus četras, Jaunpils septiņas, Bikstiem divas 
adītājas, kuras pasākuma laikā demonstrēja 

dažādu uzmetumu, rakstu un tehniku vei-
dus. Bija apskatāma acīm tīkama adījumu 
izstāde. Pasākumā piedalījāmies Dobeles 
Amatu mājas akcijā „Sasildīsim mazo sir-
sniņu! 2017”. Adījām jaundzimušajiem ze-
ķītes un čībiņas, kuras ziedojām Dobeles 
slimnīcas dzemdību nodaļai. 

Paldies dalībniecēm par atsaucību un 

aicinām arī pārējās  rokdarbnieces uz tik-
šanos nākamgad un atgādinām, ka Amatu 
māja  atvērta ikvienam interesentam un 
vasara ir tas laiks, kad ir iespēja pie mums 
izklaidēties pašiem un līdzpaņemtiem cie-
miņiem.

Jaunpils Amatu māja.
Velga Pavlovska

Engures jauno mākslinieku plenērs Jaunpilī
Engures Mūzikas un mākslas skolas vi-

zuāli plastiskās mākslas programmas au-
dzēkņi, kopā ar skolotājiem katru vasaru 
dodas plenērā. Jaunie mākslinieki šajā laikā 
zīmē un glezno no dabas, mācās saskatīt 
proporcijas un perspektīvi. Vēro, kā dienas 
laikā mainās gaismas un ēnu attie-
cības, mācās, kā ar mākslinieciskās 
izteiksmes līdzekļiem savā darbā 
attēlot karstu sauli lietu, vēju. Katru 
gadu cenšamies  plenēru rīkot kādā 
no Latvijas mākslas skolām. Pagā-
jušajā gadā bijām Saldus jaunajā 
mākslas skolā, esam bijuši Kandavā 
, Kuldīgā, Talsos , Bauskā, u.c. Pirms 
plenēra un plenēra laikā izpētām un 
iepazīstam pilsētu vēsturi, kultūras 
mantojumu, iespēju robežās apmek-
lējam pilsētas muzejus, izstāžu zāles, 
tiekamies ar mākslas skolu pedago-
giem, apmaināmies pieredzē. 

Šogad izvēlējāmies Jaunpili. Jaun-
pilī gan nav mākslas skolas, toties 
bagāta vēsture un  mākslinieka aci 
piesaistoša ainava.  Viduslaiku pils ar sarka-
no dakstiņu jumtu, ejām un velvēm, Amatu 
māja, baznīca, ūdeņi ar koku un māju at-
spulgiem. Vācot informāciju jau likās tāds 
gaišs novads! Ar izvēli nebijām kļūdījušies. 
Jaunpilī ir ne tikai tīra un sakopta vide, te ir 
arī labi, atsaucīgi cilvēki, kuri uztur kārtībā 
šo vidi, dzīvo, strādā, priecājas un lepojās ar 
Jaunpils novadā sasniegto. 

Kad, 12 jūnijā ieradāmies, pirmo divu 
dienu dabas studijas iztraucēja lietus, bet 
noskaņa tika panākta. Ūdens izmērcēja 

gleznojumus, krāsa, plūda un saplūda , vei-
dojot miglas vālus virs ezera un fantastis-
kas, mākoņu vāliem bagātas debesis. 

Lietus nemitējās,   un Amatu mājas saim-
niece Velga Pavlovska  mūs uzaicināja iz-
mantot nodarbībām Amatu mājas telpas. 

Velga mums parādīja un pastāstīja visu par 
aušanu un stellēm, mēs varējām apskatīt 
un aptaustīt  darbus ko darinājuši meistari 
Jaunpils pusē. Bērni zīmēja, gleznoja, vei-
doja no māla. Velga Pavlovska vadīja tek-
stilnodarbību, kuras laikā apguvām meto-
di kā izveidot pīnīti no 7 pavedieniem. Te 
nu bija nepieciešama gan prāta, gan roku 
veiklība!Pēc vakariņām Velga Pavlovska 
mūs uzaicināja ekskursijā uz Kartavkalnu. 
Pa ceļam apskatījām  ekscentriskā māksli-
nieka Aigara Bikšes skulptūru.              Trešās 
dienas rīts mūs sagaidīja ar sauli. No paša 

rīta kopā ar mūku Teodoru izgājām ekskur-
sijā pa Jaunpils viduslaiku pili, izšāvām no 
lielgabala. Vajadzīgā noskaņa tika radīta un 
visi ķērās pie nopietnas pils un tās apkārt-
nes zīmēšanas un gleznošanas. Mūs pama-

nīja pils dīķī mītošais gulbju pāris 
un lepni izveda atrādīt 3 mazos 
gulbīšus. 

Trīs plenēra dienas aizskrēja 
nemanot, likās- tikko atbraucām, 
jau jākravā mantas, lai brauktu 
prom! Pārrunājot ar bērniem, kas 
visvairāk patika Jaunpilī- gandrīz 
katram bija sava atbilde. Dažam 
pils, un Amatu māja, citam dīķis ar 
gulbju ģimeni, vēl kādam Kartavu 
kalns ,rotaļu laukums pie skolas 
un, ko tur slēpt,- garšīgās pusdie-
nas un vietējie veikaliņi ar bezgala 
laipnajām pārdevējām. 

Atvadoties no Jaunpils gribam 
teikt paldies Jaunpils skolai, tās di-

rektoram Liepiņa kungam un saimniekam 
Andrim par naktsmītnēm! Amatu mājas 
vadītājai Velgai Pavlovskai, par nodarbību 
telpām, ekskursiju Amatu mājā un ekskur-
siju uz Kartavu kalnu, stāstiem par Jaunpils 
vēsturi, šodienu un nākotnes plāniem! Pal-
dies pils administrācijai un mūkam Teodo-
ram par viduslaiku sajūtām! Paldies Olgai 
par izcilajām pankūkām pils kafejnīcā un 
Oskaram par fantastiski gardajiem ēdie-
niem skolas ēdnīcā!
 Plenēra vadītāja Velga Melne
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Jaunpils novada Dome nozīmīgās 
jūlija un augusta gaviļniekus!

JŪLIJĀ SUMINĀM:

Lindu Atvari, Ingu Fridrihsoni, Ingrīdu Lagzdiņu,
Artūru Milleru, Vladislavu Ūsjali, Uldi Bakevicu,
Annu Metlu, Juri Urbanu, Laimoni Jēkabsonu,

Aivaru Juzupu, Tamāru Roķi, Birutu Gulbi,
Valdi Siliņu, Rutu Grauzi, Ligitu Guļevsku,

Ausmu Jauci, Antoņinu Nikolajevu, 
Vairu Rubīnu, Kazimiru Juknu, Ainu Āboliņu,
Ženiju Gulbi, Āriju KārkliņuVasiliju Somošu,

Hildu Vegneri, Janīnu Zaicevu!

AUGUSTĀ SUMINĀM:

Danguti Balgalvi, Ainaru Balgalvi, Ritu Dakšu,
Ilgu Kalviņu, Edmundu Petrovu,  Judīti Valaini,

Guntu Vārpiņu, Osvaldu Bebrišu, 
Jāni Zarakovski, Virgīliju Aļeksejevu,

Vilmu Arbidāni, Valentīnu Grabovsku,
Intu Jēgeri, Ilgu Kantiku, Leonu Kazāku,

Elzu Nordenu, Valiju Piņķi,
Birutu Smelteri!

APSVEICAM! 
Jūnija mēnesī salaulāti 6 pāri.

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

Sveicam vecākus ar bērniņu 
Ernesta, Olivera un Elzas piedzimšanu!

Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.
(I. Lasmanis)

LĪDZJŪTĪBAS

Jaunpils novada Dome izsaka līdzjūtību 
piederīgajiem, 

no Maigoņa Birģeļa, Žano Šternberga
Raitas Āboliņas, Sofijas Vanagas 

 uz mūžu atvadoties.

Tikai tavā pavardā, māt,
Uguns tik silti degs,
Ka smiltis, pat smiltis aukstās
Nekad viņu neapsegs.
(I. Rudene)

LĪDZJŪTĪBAS

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Mārītei Petrovai ar ģimeni, 

mammu mūžībā pavadot.

Jaunpils novada Domes kolēģi

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


