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2017. gada jūnijs

Programmas 
Erasmus+ projekta 

“Radošas iniciatīvas un 
līdzdalība jauniešu iespēju 
palielināšanai” aktivitātes 

Jaunpils novadā 

turpinājums 2.lpp.

Jauniešu līdzdalība sabiedriskajā dzīvē ir neatņemama ikdienas 
sastāvdaļa. Gan skolas, gan kultūras, gan sporta dzīvē. Jaunieši 
vienmēr ir bijuši un būs viena no aktīvākajām sabiedrības daļām. 
Lai veicinātu jauniešu iniciatīvas, šogad pašvaldība organizē jau-
niešu projektu konkursu. 

Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts.
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma,
Lai katrs sev paņem līdz.

Priecīgus un līksmus 
Līgo svētkus!

Jaunpils novada Dome
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turpinājums no 1.lpp. 

AKTUALITĀTES

Kopš šī gada maija  darbu Jaunpils nova-
da Domē uzsāk jauna jaunatnes un tūris-
ma lietu speciāliste Ilze Jansone-Peipiņa. 
Kura, neskatoties uz neilgo laiku darbā, jau 
paspējusi gan iepazīties ar jauniešiem, gan 
dažāda veida pasākumus organizēt. Jaunat-
nes jomā, uz pavisam nelielu slodzi,  darbu 
uzsāk  arī jaunpilniekiem pazīstamā –vien-
mēr smaidīgā un idejām bagātā “māks-
liniece” Ieva Zāgmane. Ceram, ka jauno 
komandas biedru devums vainagosies ar 
panākumiem, lai veicinātu dinamisku jau-
natnes jomas attīstību novadā. 

Kā viens no lielākajiem notikumiem sais-
tībā ar jaunatnes jomas attīstību, minams 
tas, ka laika posmā no 3.-11. jūnijam Jaun-
pilī viesojās jaunatnes darbinieki un jaunat-
nes organizāciju pārstāvji no Lielbritānijas, 
Kipras, Itālijas, Polijas un Rumānijas, lai 
nedēļas ietvaros gan aktīvi izglītotos, gan 
iepazītu vietējo kultūru un baudītu unikā-
lās dabas vērtības. 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība 
un finansējums, kas projekta ietvaros tiks 
piešķirts Jaunpils domei ir EUR 7000,00. 
Projekta mērķis ir atbalstīt jaunatnes jomā 
strādājošo profesionālo attīstību, lai ievies-
tu jauninājumus un uzlabotu jaunatnes 
darba kvalitāti. Projekta ietvaros paredzēta 
vēl viena mācību vizīte Lielbritānijā, kā arī 
darbs vietējā līmenī, izstrādājot un izmēģi-
not jaunas metodes darbā ar jauniešiem, lai 
sekmētu viņu aktīvu iesaistīšanos pilsonis-
kajā sabiedrībā, sociālo iekļaušanu un soli-
daritāti, kā arī veicinātu viņu nodarbinātī-
bu darba tirgū.  

Zinības un pieredzi no Jaunpils pašvaldī-
bas apguva Baiba Rasa, Ilze Jansone-Peipi-
ņa, Madara Siliņa un Ieva Zāgmane. 

Projekta mērķis ir  sekmēt kvalitātes uzla-
bošanu darbā ar jaunatni, uzlabojot sadar-

bību starp jaunatnes jomas organizācijām, 
pašvaldību, skolu, vietējiem uzņēmējiem 
un nevalstiskām organizācijām. Projekts 
sniedza iespēju jaunatnes darbā iesaistīta-
jām personām mācīties starptautiskā vidē 
kopā ar kolēģiem no citām valstīm, papil-
dināt zināšanas ar jaunatnes darbu saistītās 
jomās, uzlabot prasmes un iemaņas prak-
tiskajā darbā, uzzināt vai izplatīt pozitīvo 
pieredzi, kā arī veidot jaunus sadarbības 
tīklus un stiprināt saiknes starp jaunatnes 
jomu un darba tirgu, un, protams, uzlabot 
angļu valodas zināšanas un komunikācijas 
prasmes. 

Kopā ar starptautiskajiem partneriem 
dienas pirmā puse tika pavadīta mācībās 
Reģionālas attīstības centrā “Rats”, savukārt 
dienas otrā puse tika veltīta Jaunpils un Lat-
vijas iepazīšanai. Pirmā dienā viesus aizve-
dām uz Lielo Ķemeru tīreli, kur gida vadībā 
ciemiņi baudīja purva unikālo dabu. 

Jaunpilī ciemiņi  tika iepazīstināti ar Sia 
“Līvas grupa” un Sia “Jaunpils alus”  uzņē-
mumiem. Lauku mājās “Rogas” pirmo reizi 
tika siets latviešu siers- saimnieces Vero-
nikas Smirnovas vadībā. Struteles “Vagās” 
tika iepazīta Artas Berezovskas pieredze 
darbā ar jauniešiem un izmēģināti mētru 
uzlējumu smūtiji, savukārt biedrībā “7bal-
les” katrs iemēģināja roku sveču liešanā 
un dūceņa izgatavošanā. Šeit notika arī 
starptautiskais vakars, kura laikā viesi ie-
pazīstināja ar savas valsts tradicionālajiem 
ēdieniem. Paldies par dalību mūsu atsau-
cīgajiem jauniešiem Robertam, Rūdolfam, 
Kristīnei un Kintijai!

Oficiālās vizītes laikā pie Jaunpils nova-
da Domes priekšsēdētājas Ligitas Ginteres, 
projekta partneri iepazinās ar pašvaldības 
darbiniekiem un pieredzi jaunatnes darbā. 

Lai tuvāk iepazītu izglītības sistēmu, viesi 
devās vizītē uz Kuldīgas tūrisma tehniku-

mu, ar kuru sadarbojas Jaunpils vidusskola. 
Protams, tika baudīta īpašā viduslaiku 

ekskursija un viduslaiku mielasts Jaunpils 
pilī, kā arī īpašais piedzīvojums pils pagra-
bos. Paldies Madarai!

Apmeklējām arī Jaunpils bibliotēku un 
Jaunpils Amatu māju.

Nedēļas noslēgumā devāmies uz Kartav-
kalna dabas takām, lai ne tikai atpūstos, bet 
arī pārbaudītu, kura komanda ir visātrākā 
un attapīgākā. Paldies Andrim, Rūdolfam 
un Robertam!

Jāteic, ka intensīvais darbs nedēļas garu-
mā noguruma vietā sniedza patiesu ganda-
rījumu ne tikai par jauniegūtajām zināša-
nām un pieredzi, bet arī par to, ka viesiem 
pie mums patika. Patiess prieks, ka mūsu 
novadā patīk dzīvot ne vien mums pašiem, 
bet patīk uzturēties arī viesiem. Dzirdējām 
daudz labu vārdu un esam lepni par savu 
novadu, aktīvajiem un atsaucīgajiem iedzī-
votājiem! 

Īpašu paldies sakām projekta komandai: 
Zanei Ērmanei, Vijai Zīvertei, Renātei Zī-
vertei, Gintai Gulbei- Vutānei. Paldies par 
laipno uzņemšanu Agrim un Sandrai Smel-
teriem, Veronikai Smirnovai, Anetei Krū-
miņai, Reinim un Kasparam Brikuļiem, 
Velgai Pavlovskai, Jaunpils pils kolektīvam, 
“Rata” komandai un domes šoferīšiem!

Vairāk par Erasmus+ programmu var 
uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras 
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Eras-
mus+ un programmas mājaslapā www.
erasmusplus.lv

Lai izdodas veiksmīgi turpināt iesākto, 
jaunām idejām bagātu vasaras laiku vēlot

Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas 

vadītāja. ERASMUS + projekta dalībniece

Ir apstiprināti 2017. gada Jaunpils jauniešu iniciatīvu 
projekta konkursa rezultāti

Konkurss tiek organizēts ar mērķi finansiāli atbalstīt Jaunpils 
jauniešu iniciatīvas, kas veicina Jaunpils  novada jauniešu līdzda-
lību sabiedriskajos procesos novadā. Konkurss sniedz iespēju jau-
niešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un 
realizēšanā, sekmē novada identitātes un lokālpatriosma, kā arī pil-
soniskās apziņas veidošanos jauniešos.

Projekta iesniedzējs varēja būt jebkurš Jaunpils novada admi-
nistratīvajā teritorijā deklarēts jaunietis vai jauniešu grupa, kā arī  
Jaunpils vidusskolas audzēknis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kurš 
realizēs projektu Jaunpils novadā. 

Laiks projekta īstenošanai ir 2017. gada 1.jūnijs līdz 2017. 
gada 1.oktobris.

Projekta idejas īstenošanai tiek piešķirti finanšu līdzekļi līdz 
200,00 euro vienam projektam. Projekta norēķini tiek veikti bez-

skaidras naudas norēķinu veidā. 
2017. gada projektu konkursā tika saņemti pieci pieteikumi, visi 

saņem atbalstu idejas realizācijai. 
30. maijā jaunieši oficiāli prezentēja savas projekta idejas vērtē-

šanas komisijai. Jaunieši bija rūpīgi sagatavojuši prezentācijas un 
uzstājās pārliecinoši. Prieks par aktīviem un darītgribošiem jau-
niešiem!

Projekts ,,Tiekamies Jaunpilī’’ 
Klāvs Sīmanis un 6. a klase  labiekārtos Jaunpils autobusa pie-

turu. Projektu palīdzēs izstrādāt pieaicinātie vecāki un jaunieši. 
Jaunieši vēlas atjaunot pieturas ārieni to nogruntējot divās kārtās. 
Projekta kopsumma EUR 200.00

Projekts ,,Tiekamies Jaunpilī 2’’ 
Armands  Morozovs un 6 a klase veiks Jaunpils autobusa pieturas 
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AKTUALITĀTES/ DOMES LĒMUMI

Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm maijā

Mazpulcēnu nometne Jaunpilī

labiekārtošanas darbus. Projektu palīdzēs izstrādāt pieaicināti ve-
cāki un jaunieši, kā arī ,7 balles’’ vadītājs Kaspars Brikulis. Jaunieši 
vēlas atjaunot pieturas ārieni- to nokrāsojot  Jaunpils tautas tērpa 
krāsās: gaiši sarkanā, baltā, tumši sarkanā, melnā, gaiši violeta un 
zaļā. Tiks krāsotas joslās . Sakarā ar to, ka nepietiek finansējums, 
šis ir papildinājums pirmajam projektam ,,Tiekamies Jaunpilī ’’. 
Projekta kopsumma EUR 200.00

Projekts pirmskolas izglītības grupas ,,Zemenīte’’ rotaļlauku-
ma renovāciju un modernizāciju 

Viktorija  Krīgerte ir izstrādājusi projektu par rotaļlaukuma re-
novāciju un modernizāciju. Mērķis ir izveidot sakoptu un drošu 
vidi, kurā attīstīt savas maņas un iepazīt apkārtējo pasauli.

Projektā jāveic pavisam nelieli papildinājumi, piemēram, kā tiks 
uzrunāti jaunieši un vecāki palīdzības sniegšanai, jāizvēlas precīzi, 
kuras rotaļu iekārtas renovēs , jāapzinās par palīdzības jautāšanu 
vietējiem uzņēmējiem, jāizveido un jāpapildina analīze. V. Krīgerte 
papildinājumus iesniedza, projekts tiek apstiprināts. Projekta kop-
summa EUR 200.00

Projekts ,,Iepazīsti Viesatas’’ 
Elizabete Pavlovska ir izstrādājusi projektu,  kura mērķis ir ie-

pazīt Viesatu pagastu. Projekts paredzēts brīvā dabā, darbošanās 
komandās, uzdevumu pildīšana. Projektā plānots piedalīties ar 45 
jauniešiem, kur caur sportisku nodarbošanos tiks iepazīts Jaunpils 
novada Viesatu pagasts un izzināta vēsture. Projekta mērķis ir sek-
mēt novada identitātes un lokālpatriotismu, kā arī pilsoniskās ap-
ziņas veidošanos jauniešos.

Projekta kopsumma EUR 200.00
Projekts,, Kusties ar prieku’’ 
Kristīne Elvīra Kalviņas  ir izstrādājusi projektu par bumbu ie-

gādi dažādām sportiskām aktivitātēm Viesatu pagastā. Mērķis : ve-
selīga, aktīva un sportiska dzīvesveida veicināšana. Projekta iesnie-
dzējai, jāveic daži precizējumi, projekta ilgtspējība, kur tiks glabāts 
inventārs, par jauniešu iesaisti inventāra izmantošanu. Precizējumi 
tika iesniegti, projekts tiek apstiprināts. Projekta kopsumma EUR 
198, 03 

Vērtējuma kopsavilkums
 Maksimālais punktu skaits 28 punkti, kuru piešķir vērtēšanas 

komisija sešu locekļu sastāvā. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja: 
Ligita Gintere. Locekļi: Dace Adiņa, Baiba Rasa, Kaspars Leimanis, 
Ilze Jansone-Peipiņa.

Pieaicinātie speciālisti:  Andris Fridrihsons, Ieva Zāgmane.
Rezultātu maksimālais punktu kopskaits 168 punkti.

Iesniedzējs Projekta nosaukums Punkti
Armands Morozs Tiekamies Jaunpilī 2 163,5
Klāvs Sīmanis Tiekamies Jaunpilī 159
Elizabete Pavlovska Iepazīsti Viesatas 158
Kristīne Elvīra Kalviņa ,,Kusties ar prieku’’! 137,5
Viktorija Krīgerte Pirmskolas izglītības grupas 

,,Zemenīte’’ rotaļlaukuma 
renovācijaun modernizācija

113

Jaunieši slēdz trīspusēju līgumu ar Jaunpils novada Domi, pro-
jekta vadītāju-pašvaldības speciālistu, kas palīdzēs projekta reali-
zēšanas gaitā, nodrošinot veiksmīgu projektu realizāciju, projekta 
saturisko un finanšu atskaišu sagatavošanu.

Veiksmi un izdošanos jauniešiem vēlot, Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Jau pavisam drīz - Jaunpilī ieradīsies teju 
300 jaunieši un bērni no visas Latvijas, lai 
piedalītos lielajā mazpulku nometnē “Visu 
daru es ar prieku 2017”.  Mazpulcēnu no-
metne Jaunpilī notiks no 17. līdz 21. jūli-
jam.

Vasara, draugi, teltis, zaļš, pārgājiens, 
rosme, nometne, forši – šie un vēl daudzi 
citi vārdi raksturo Mazpulku ikgadējo lie-

Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Šis mēnesis ir bijis salīdzinoši saspring-

tāks kā citi, jo papildus pavasara straujai 
atnākšanai rit arī gatavošanās Pašvaldību 
vēlēšanām. 

2. Turpinās grants ceļu greiderēšana un 
esam uzsākuši velēnu nostumšanu gar ceļa 
malām.

3. Ir noslēgušies iepirkumi par meliorā-
cijas darbu veicēju un jaunas automašīnas 
piegādātāju. Kā arī sagatavoti dokumenti 
aizņēmumu ņemšanai Valts kasē  autobu-
sam un automašīnai.

4. Ir izgatavotas un uzsākta mēbeļu uzstā-
dīšana sēžu zālē un papildus nepieciešamās 
mēbeles , kas paredzētas darba kabinetiem.

5. Ir uzsākta norādes zīmju uzstādīšana 

saskaņā ar tapušo projekta dokumentāciju 
Jaunpils centra un parka labiekārtošanai. 
Labiekārtošanas nodaļa ar šo darbu tiks 
galā paralēli zāles pļaušanai. Šobrīd ir no-
sūtītas norādes zīmju uzstādīšanas vietu 
shēmas uz LVC Tukuma nodaļu saskaņo-
šanai, jo visas norādes ir pie valsts ceļiem.

6. Ir sagatavotas un izsludinātas izsoles 
par nekustamo īpašumu atsavināšanu, par 
kuriem tika lemts iepriekšējās domes sēdēs.

7. Ir nokomplektēta Sabiedrisko attiecību 
un tūrisma nodaļa, kur darbu uzsākušas di-
vas jaunas darbinieces.  

8. Visu maiju notiek domes darbinieku 
izvērtēšana, kas bija laikietilpīgs, kā arī sa-
traucošs process,  taču ļoti noderīgs visiem 
tajā iesaistītajiem. 

9. Ir precizēti un aktualizēti iekšējie nor-
matīvie dokumenti.

10. Šomēnes esam nosvinējuši Latvijas 
neatkarības atjaunošanas dienu, kā arī ir 
atklāta jaunā tūrisma sezona, kas iesākās ar 
vērienīgu tirgošanos.   

Domes sēdes lēmumi:
Apstiprināts lēmums par tautas daiļama-

ta meistares Jettes Užānes dzīvei un daiļra-
dei grāmatas izdošanas atbalstu. Jaunpils 
novada dome piešķīra 300 euro apmērā 
lielu finansējumu no budžeta līdzekļu atli-
kuma.

Apstiprināts lēmums par Biedrības “Trīs 
reiz trīs” veidotās dokumentālās filmas fi-
nansiālo atbalstu 500 euro apmērā no bu-

lo vasaras nometni. Vasaras lieliskākais 
piedzīvojums šoreiz dalībniekus aicina uz 
mūsu Jaunpili. 

Būsim atsaucīgi un saprotoši! Mazpul-
cēnu telšu pilsētiņa tiks uzslieta Jaunpils 
vidusskolas sporta laukumā, pārvietošanās 
notiks gan ar kājām, gan ar auto, tāpēc īpašs 
lūgums -pastiprināti ievērot ceļu satiksmes 
drošības noteikumus gan skolas teritorijā, 

gan visā novadā. Īpaši aicinām būt sapro-
tošiem apkārtējo māju iedzīvotājus, jo šī 
nedēļa noteikti mazliet “pārvērtīs” ierasto 
klusumu un mieru. 

Lai piedzīvojumiem un atklājumiem ba-
gāta nometnes nedēļa!

Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas 

vadītāja
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AKTUALITĀTES/PROJEKTI

Jaunpils vidusskolas 2016./2017.m.g. 
mācību priekšmetu olimpiāžu, interešu izglītības 

konkursu un sporta sacensību laureāti

džeta līdzekļa atlikuma. 1999.gadā Jaunpilī 
notika Biedrības rīkotā nometne “3x3”.

Apstiprināts lēmums “Par PSIA “Jaunpils 
KS” valdes locekļa amatalgu”.

Apstiprināts lēmums par nokavēto no-
dokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kār-
tībā no personas.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils vi-
dusskolas audzēkņu un skolotāju apbalvo-
šanu par sasniegumiem 2016./2017.mācību 

gadā”.
Apstiprināts lēmums “Par atkritumu ap-

saimniekošanas jomā novada pašvaldībā 
sniegto pakalpojumu nozīmīguma izvērtē-
šanu un atkritumu apsaimniekošanu nova-
dā”.

Apstiprināts lēmums “Par aizņēmuma 
ņemšanu Valsts kasē projekta “Jaunas au-
tomašīnas piegāde Jaunpils novada domei” 
realizācijai”. Nepieciešamā summa auto-
transporta iegādei EUR 34325,00.

Apstiprināts lēmums “Par aizņēmuma 
ņemšanu Valsts kasē projekta “Meliorācijas 
sistēmu pārbūve Jaunpils novada pašval-
dībai piederošajās un valdījumā esošajās 
zemēs” realizācijai.  Nepieciešamā summa 
meliorācijas sistēmu pārbūvei EUR 31936, 
84.

Apstiprināti Saistošie noteikumi 
Nr.6/2017 “Par grozījumiem Saistošajos 
noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada paš-
valdības budžetu 2017.gadam”.

Vārds, 
uzvārds

Vieta un mācību priekšmets Skolotājs

Kalvis 
Rautseps

1.vieta matemātikas olimp.
3.vieta angļu valodas olimp.
3.vieta atklātajā Latvijas skolēnu 
elektronikas konkursā

G.Kāle
V.Rubīna

Rūta Alise 
Vaivare

3. vieta angļu valodas olimp. V.Rubīna

Jana Dakša 6.vieta angļu valodas olimp.
7. vieta vēstures olimp.
5. vieta ģeogrāfijas olimp.
5. vieta latviešu val. olimp.

V.Rubīna
A.Bīlava
I.Dakša
M.Grīnfelde

Anna Krista 
Dakša

2.vieta matemātikas olimp.
2.vieta bioloģijas olimp.
4.vieta angļu val.olimp.
Atzinība Zemgales reģiona 
angļu valodas olimpiādē.

G.Kāle
I.Miķelsone
V.Rubīna
V.Rubīna

Anete 
Grāvīte

9.vieta matem.olimp.
2.vieta mājturības un tehnoloģi-
ju olimp.
3. vieta mājturības un tehnolo-
ģiju radošo darbu skatē

I.Liepiņa 
G.Leimane

G.Leimane

Ralfs 
Andersons

8.vieta matemātikas olimp. I.Liepiņa

Nikola 
Smeltere

9.vieta  fizikas olimp. I.Inkina

Daiga 
Medvecka 

2. vieta mājturības un tehnolo-
ģiju olimp.
8. vieta mājturības un tehnolo-
ģiju radošo darbu skatē
2.pakāpe skatuves runas kon-
kursā
3.vieta Latvijas Mazpulku fo-
rumā projektā “Manas dzimtas 
koks” .

G.Leimane

G.Leimane

T.Juzupa

L.Bierande

Vineta 
Medvecka

7.vieta  vizuālās mākslas olimp.
3.pakāpe skatuves runas kon-
kursā 

A.Bogataja

T.Juzupa

Linda Grāvīte 10. vieta ģeogrāfijas olimp.
3.vieta bioloģijas olimp.
3.vieta fizikas olimp.
7.vieta latviešu valodas olimp.

I.Dakša
I.Miķelsone
I.Inkina
M.Grīnfelde

Everita 
Muceniece

6.vieta latviešu valodas M.Grīnfelde

Elīza 
Kuzmicka 

3.vieta bioloģijas olimp.
9.vieta ģeogrāfijas olimp.

J.Liepiņš
I.Dakša

Viktorija 
Krīgerte

8.vieta fizikas olimp.
10.vieta angļu val. olimp.

I.Inkina
V.Rubīna

Elīna 
Ņikiforova 

10.vieta ekonomikas olimp. I.Dakša

Vanesa 
Logina 

5.vieta vizuālās mākslas olimp. A.Bogataja 

Nadīna 
Pahmurkina

1.vieta basketbolā jaunietēm 
novadu skolēnu sporta olimpi-
ādē- komanda

A.Plezers

Justīne 
Zorika

9.vieta vizuālās mākslas olimp.
6.vieta glītrakstīšanas  konkursā 
3.vieta krosā
Par izcīnītām godalgotām vie-
tām mākslas vingrošanā.

I.Skricka

A.Marčinkus
A.Zaremba
Z.Stepanova

Ieva 
Arbidāne

3.vieta matemātikas olimp.
5.vieta latviešu val. olimp.

D.Mežraupa
D.Mežraupa

Patrīcija 
Andersone

2.vieta reģionā sākumskolas 
pētnieciskie darbi
2.vieta sākumskolas pētnieciskie 
darbi
7.vieta matemātikas olimp.
6.vieta latviešu val. olimp.
2.pakāpe skatuves runas kon-
kursā 

T.Juzupa

T.Juzupa

I.Skricka
I.Skricka
T.Juzupa

Līva Dana 
Plezere

6.vieta glītrakstīšanas konkursā A.Bogataja

Rodrigo 
Amatnieks

3.vieta latviešu val. olimp. T.Juzupa

Rihards 
Kozlovskis

5.vieta glītrakstīšanas konkursā T.Juzupa

Gustavs 
Kondrāts

3.vieta glītrakstīšanas konkursā D.Mežraupa
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Luīze 
Krūmiņa 

8. vieta glītrakstīšanas konkursā
1.vieta bumbiņas mešanā

I.Skricka

A.Zaremba
Evelīna Eva 
Stepanova

3.vieta vizuālās mākslas olimp. I.Dakša

Evita 
Prosoloviča

5.vieta vizuālās mākslas olimp. I.Dakša

Roberts 
Muško 

7.vieta informātikas olimp. I.Inkina

Oļegs 
Sergejevs

1.vieta krosā A.Zaremba 

Albīna 
Juzupa 

2.vieta krosā
1.vieta jaunsargu sacensībās 
“Dalbiņa kauss 2016” valstī.
3.pakāpe skatuves runas kon-
kursā

A.Zaremba
A.Pērkons

T.Juzupa

Ance 
Anuškova

2.vieta krosā A.Zaremba

Renarts 
Ruskulis

3.vieta krosā
3.vieta 60m skrēj.
3.vieta 300 m skrēj.
2.vieta konkursa 1.kārtā vokālā 
mūzika- kora klase

A.Zaremba

K.Buraka

Marta Elza 
Rozenberga

3.vieta krosā A.Zaremba

Estere Anna 
Heniņa

3.vieta krosā A.Zaremba 

Loreta 
Altenburga

Par izcīnītām godalgotām vie-
tām deju grupā “Demo”.

L.Bēniņa

Hannijai 
Ruskulei

 Par godalgotu vietu klavierspē-
les valsts konkursā.

I.Štelmahere

Kerija Zute
Emīls 
Freimanis 

Par izcīnītām godalgotām vie-
tām sporta deju sacensībās. 

Zemgales 
deju studija 
Ilze Zāģere

Terēze 
Rautsepa
Klāvs 
Sīmanis
Renārs Lejiņš

4.vieta angļu valodas konkursā 
komandām.

A.Marčinkus

Terēze 
Rautsepa

Par izcīnītām godalgotām vie-
tām deju grupā “Demo”.

L.Bēniņa

Demija 
Riekstiņa

 4.vieta mājturības un tehnolo-
ģiju olimp.
1.vieta Latvijas Mazpulku foru-
mā projektā “Ārstniecības augi 
mazdārziņā” .

G.Leimane 

L.Bierande

Tīna Birģele 8. vieta mājturības un tehnolo-
ģiju olimp.
2.vieta 300 m skrēj.

G.Leimane

A.Zaremba
Ulvis 
Gavariņš 

Par izcīnītām godalgotām vie-
tām karatē.

A.Stoļarovs

Marta 
Kristapsone

1.vieta glītrakstīšanas konkursā 
Par izcīnītām godalgotām vie-
tām deju grupā “Demo”.
2.pakāpe skatuves runas kon-
kursā 

I.Skricka

L.Bēniņa

T.Juzupa
Dainis 
Nikolajevs

Par izcīnītām godalgotām vie-
tām hokejā

J. Svitiņš

Estere 
Andreca

Par izcīnītām godalgotām vie-
tām modernajās dejās.

A.Aļošins

Arnolds 
Nikolajevs

Par izcīnītām godalgotām vie-
tām futbolā

O. Mīļais

Elīna Moča Atzinība jaunrades darbu kon-
kursā” Es esmu vaļējās durvīs”

G.Ķirsone

Agneta 
Anuškova

Atzinība novadu vizuālās māks-
las konkursā “Toņi un pustoņi”.

I.Dakša

Rūta Strode Atzinība konkursā “Lidice” I.Dakša
Anastasija 
Cvetkova

2.pakāpe skatuves runas kon-
kursā

T.Juzupa

Annija Bruce 3.pakāpe skatuves runas kon-
kursā

T.Juzupa

Evelīna Bitere 3.pakāpe skatuves runas kon-
kursā

T.Juzupa

Brūders 
Valters

3. vieta šķēpmešanā A.Zaremba

Zariņš 
Kaspars

3.vieta 60 m skrējienā A.Zaremba

Vladislavs 
Rinkēvičs

3.vieta 800 m skrējienā A.Zaremba

Jaunpils vidusskolas skolēnu sekmju reitings 2017
Skolēns Klase Vidējā atzīme Vieta
Karlīna Leimane 6a 9,64 1.v.
Tīna Birģele 6a 9,43 2.v.
Everita Muceniece 8 9,13 3.v.
Viktorija Niedre 6b 9,07 4.v.
Aleksandra Mertena 6a 9 5.v.
Ilna Anna Rone 5 9 5.v.
Nikola Smeltere 10 8,94 6.v.
Linda Grāvīte 9 8,88 7.v.
Anna Krista Dakša 8 8,75 8.v.
Anete Grāvīte 7 8,73 9.v.
Katrīna Sapnova 5 8,73 9.v.
Demija Riekstiņa 5 8,64 10.v.
Renarts Ruskulis 5 8,64 10.v.
Rūta Strode 5 8,64 10.v.
Loreta Altenburga 8 8,63 11.v.
Deina Pavāre 7 8,53 12.v.
Rūta Alise Vaivare 9 8,5 13.v.
Daiga Medvecka 8 8,44 14.v.
Nadīna Pahmurkina 11 8,41 15.v.
Marta Elza Rozenberga 5 8,36 16.v.
Roberts Muško 7 8,33 17.v.
Jana Dakša 12 8,33 18.v.
Beāte Bīlava 6a 8,29 19.v.
Terēze Rautsepa 6a 8,29 19.v.
Sanija Bulaha 8 8,25 20.v.
Kalvis Rautseps 8 8 21.v.
Elīza Kuzmicka 12 8 21.v.

Dita Ellere, sekretāre



Jaunpils vēstis6. jūnijs 2017

www.jaunpils.lv

 AKTUALITĀTES

Jaunpils novada domes 2017. gada
3. jūnija vēlēšanu rezultāti

Ceļo droši!

Kopā mēs varam vairāk!

No Zaļo un Zemnieku savienības Jaun-
pils novada domē ir ievēlēti 7 deputāti: 

Ligita Gintere  ar 831 balsi
Dace Adiņa ar 755 balsīm
Raivo Altenburgs ar 727 balsīm
Raivis Pranis ar 697 balsīm

       Ir sekmīgi noslēdzies mācību gads, un 
skolēniem priekšā ir vasaras brīvlaiks - sau-
lains, jauks un bezrūpīgs. Ikkatrs to iecerē-
jis pavadīt savādāk, dažs labs cītīgi strādās, 
cits atpūtīsies, bet, iespējams, kāds ir ie-
plānojis doties tuvākā vai tālākā ceļojumā 
ārpus Latvijas robežām vai nu kopā ar ve-
cākiem, vai kādu radinieku, vai viens pats.

Atgādinu, ka nepilngadīgajam bērnam, 
izceļojot no valsts, līdzi ir jābūt derīgam 
personu apliecinošam dokumentam – pa-
sei vai identifikācijas kartei.

Ja bērns ceļos kopā ar vecākiem, tad ro-
bežkontroles postenī būs jāuzrāda vecāka 
ceļošanas dokuments ar ierakstu par rad-
niecību ar šo bērnu vai bērna dzimšanas 
apliecība, ja pasē šāda ieraksta nav. 

Ja bērns vēl nav sasniedzis septiņu gadu 
vecumu, un viņu ceļojumā uz ārvalstīm pa-
vada persona, kas nav bērna vecāks (mātes-
māsa, tēvabrālis, krustmāte vai vecmāmiņa 
u.tml.), tad, šķērsojot valsts robežu, būs 
nepieciešams uzrādīt viena vecāka notari-
āli apliecinātu pilnvaru, ar kuru šī perso-
na konkrētajā ceļojumā pilnvarota pavadīt 

bērnu un uzņemties atbildību par viņu, ga-
rantējot viņa atgriešanos Latvijā.

Skolas vecuma bērni var ceļot arī patstā-
vīgi, bet jāatceras, ka likuma izpratnē bērns 
ir persona, kas vēl nav sasniedzis astoņpad-
smit gadu vecumu, tādēļ arī sešpadsmit un 
septiņpadsmit gadus veci jaunieši nedrīkst 
piemirst, ka viņiem, šķērsojot robežu, ne-
pieciešams uzrādīt notariāli apliecinātu 
viena vecāka piekrišanu. 

Dažkārt bērna vecāks nav sasniedzams, 
ja peļņas nolūkos devies darbā uz ārzemēm, 
vai atsakās dot pilnvaru vai piekrišanu, tad 
palīdzēt var bāriņtiesa, kura, izvērtējot aps-
tākļus, pieņems lēmumu, ar kuru atļaus ne-
pilngadīgajam šķērsot robežu (vai arī liegs). 

Mēdz būt situācijas, kad vecāki dodas 
darba meklējumos uz ārvalstīm, un Latvijā  
- omītes vai kāda cita radinieka uzraudzībā 
- atstāj savus nepilngadīgos bērnus. Jāteic, 
ka ar mutisku vienošanos radu lokā būs par 
maz, ir nepieciešama pilnvara. Ja neplā-
nojat darba gaitas ārzemēs ilgāk par trim 
mēnešiem, pietiks, ja pilnvarosiet cilvēku, 
kam uzticat savu bērnu, pārstāvēt bērna in-

tereses jūsu prombūtnes laikā, bet, ja iece-
rētais darbs ārzemēs pārsniedz trīs mēnešu 
laikposmu, nepieciešama 1) pilnvara un 2) 
bāriņtiesas lēmums par bērna nodošanu 
trešās personas aprūpē. Paskaidroju, ka ar 
jēdzienu „trešā persona” saprotama ikvie-
na persona, kas nav bērna vecāks, tātad arī 
vecmāmiņai vai mammas māsai, ja viņu 
uzraudzībā paliek jūsu bērni, būs nepiecie-
šama pilnvara un bāriņtiesas lēmums.  

Atgādinu audžuģimenēm, ka viņu aprū-
pē nodoti bērni var ceļot uz ārvalstīm at-
pūtas braucienā kopā ar audžuģimeni, ja 
bāriņtiesa, kura ir ievietojusi bez vecāku 
gādības palikušo bērnu viņu audžuģimenē, 
pirms brauciena ir pieņēmusi lēmumu par 
atļaujas sniegšanu bērnam izceļot no valsts.  

Laipni aicināti bāriņtiesā laikus sagatavot 
ceļojumam nepieciešamos dokumentus!

      Lai jauka un bezrūpīga vasara!
Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Aija Labsvārde
26368462,  63180992

barintiesa@jaunpils.lv      

Velga Pavlovska ar 685 balsīm
Jānis Krūmiņš ar 627 balsīm
Andris Fridrihsons ar 622 balsīm.
No vēlētāju apvienības”Viesatām būt”
Jaunpils novada domē  ir ievēlēti 2 de-

putāti:

Arvis Rasa ar 170 balsīm
 Līga Bierande ar 162 balsīm.

Rezultāti apstiprināti ar Jaunpils novada 
vēlēšanu komisijas 2017.gada 4.jūnija lē-
mumu Nr. 6.

aktīvās novecošanās garants”), ko līdzfi-
nansē Eiropas Savienība. Jaunpils novada 
pašvaldība projektā piedalās kā partneris, 
sadarbojoties ar vēl sešām Eiropas Savienī-

bas dalībvalstīm - Lielbritāniju, Bulgāriju, 
Grieķiju, Itāliju, Lietuvu un Spāniju.

Projekts tapis Erasmus+ programmas 
Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītī-

2016. gada 1. oktobrī tika uzsākts Eras-
mus+ programmas projekts Quality Lear-
ning Experience = Quality Active Ageing 
(“Mācīšanās mūža garumā = kvalitatīvas 

gaspacho pagatavota un degustācija Projekta dalībnieki Granādā,  fonā Alhambras pils
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bas un mācību jomā. Stratēģiskas partnerī-
bas ir starptautiski projekti, kuru mērķis ir 
izstrādāt un kopīgot inovatīvu praksi, kā arī 
veicināt sadarbību, mācīšanos no līdzbied-
riem un pieredzes apmaiņu izglītības un 
apmācības jomās. Projekta darbība ilgs 30 
mēnešus līdz 2019. gada marta mēnesim.

Projekta mērķis ir uzlabot mūžizglītības 
pasākumu un mācīšanās kvalitāti, lai palī-
dzētu gados vecākiem cilvēkiem saglabāt 
aktivitāti, veselību un neatkarību. Kopā sa-
nākot līdzīgi domājošiem partneriem, tiek 
iepazīta līdzšinējā prakse un nodrošināta 
platforma jaunām idejām, lai apzinātu un 
veicinātu labu praksi mūžizglītības procesu 
īstenošanā. Tāpat projekta īstenošanas laikā 
tiek izstrādāta mūžizglītības labās prakses 
rokasgrāmata, kurā tiek iekļauti divi labā-
kie piemēri no katras projektā pārstāvētās 
dalībvalsts.

No š.g. 8.-14. maijam, Jaunpils novada 
domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja 
Zane Ērmane un Jaunpils Pensionāru bied-
rības vadītāja Austra Sipeniece, apmeklēja 
projekta Quality Learning Experience = 
Quality Active Ageing otro mācību vizīti, 
kas norisinājās Spānijā, Granadā, biedrībā 
– Fundacion Escuela de Solidaridad. Bied-
rība ir kā liela, starptautiska ģimene, kas 
savā paspārnē uzņem grūtībās nonākušos 
līdzcilvēkus. Apmēram 18 dažādu tautību 
un valodu, dažāda vecuma un ādas krāsas 
cilvēki dzīvojot kopā, mācoties, palīdzot un 
saprotot vienam otru – veido labāku pasau-

li. 
Mācību vizītes laikā mums bija iespēja 

iepazīties ar mūžizglītības aktivitāšu no-
drošināšanu Spānijā, kā arī apmainīties vie-
dokļiem ar citu valstu pārstāvjiem. Smēlā-
mies iespaidus un jaunas idejas, piedaloties 
vairākās ļoti interesantās aktivitātēs – Tai-
zemiešu masāža, joga, meditācija (mind-
fulness), dejas un teātra nodarbības, kuli-
nārijas māksla, rotaslietu gatavošana, ādas 
apstrāde, keramika, galdniecība, u.c. Tāpat 
ieguvām noderīgu informāciju sarunās ar 
pārstāvjiem no  pieaugušo izglītības mācī-
bu centra OFECUM un Granadas univer-
sitātes. Mācību centrā par pasniedzējiem 
strādā pensijas vecuma skolotāji un lektori, 
tādā veidā turpinot sniegt savas gadu gaitā 
uzkrātās zināšanas.  Vēlreiz apstiprinājās 
jau zināmais – cik milzīga nozīme ir tam, 
ja cilvēks var justies novērtēts un vajadzīgs.  

Tāpat kā pēc mācību vizītes Lielbritānijā, 
vēlreiz pārliecinājos, cik liela loma ir brīv-
prātīgajam darbam. Iesaistīšanās sabied-
rības procesos ar brīvprātīgā darba starp-
niecību, Eiropā ir populārs, veiksmīgs, labi 
strukturizēts veids, kā veicināt personības 
izaugsmi un uzlabot dzīves kvalitāti. 

Līdzīgi kā Lielbritānijā, arī šajā vizītē dis-
kutējām par iespējām, kas veicinātu neak-
tīvās sabiedrības daļas iesaistīšanu sabied-
riskajos procesos un pievērstu aktīvākam 
dzīvesveidam. 

Darba grupās izvērtējām divas veiksmī-
gākās mūžizglītības prakses, ko piedāvā-

ja partneri no Spānijas, lai vēlāk tās tiktu 
iekļautas projekta gala produktā – labās 
prakses rokasgrāmatā.

Mācību vizītes laikā skaidri iezīmējās 
patiesība - cik daudz mēs gūstam dodot.  
Viesošanās Spānijā ir devusi vērtīgu ie-
guldījumu un stimulu nākotnes plānu iz-
strādei. Tā ir pavērusi jaunu zināšanu un 
prasmju apvāršņus. Lielākā daļa no idejām 
un praksēm ir veiksmīgi adoptējamas at-
bilstoši Jaunpils iedzīvotāju interesēm un 
vajadzībām. Daloties iegūtajās zināšanās ar 
vietējo sabiedrību, vēlamies apzināt un ie-
viest jaunas apmācību metodes, kas sniegtu 
iespēju uzlabot dzīves kvalitāti, veselību un 
labklājību. 

Projekta ietvaros ir paredzētas septiņas 
mācību vizītes katrā projektā iesaistītajā 
dalībvalstī. Katra mācību vizīte ilgs piecas 
darba dienas un tajās piedalīsies divi pie-
augušo izglītībā iesaistītie darbinieki (pa-
sniedzēji vai organizatori) no katras part-
nervalsts. Dalībniekiem jāpārvalda angļu 
valoda vismaz sarunvalodas līmenī.

Par turpmākajām projekta aktivitātēm 
varēsiet uzzināt laikrakstā “Jaunpils Vēstis”, 
kā arī sekot informācijai sociālajos tīklos. 

 Quality Active Ageing|Facebook 
Vairāk par Erasmus+ programmu var 

uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras 
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Eras-
mus+ un programmas mājaslapā www.
erasmusplus.lv

 Zane Ērmane Projektu vadītāja

Pasākuma plāns 21.jūnijs - 16.jūlijs
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

22.06.
20:00/22:00

Pašdarbnieku sezonas noslēguma koncerts - ielīgo Jāņus! 
“Caur sidraba birzi gāju” Zaļumballe kopā ar Madaru

Viesatu birzīte 

23.06. 22:00 Līgo balle  Grupa “2A” Jaunpils parka estrāde
24.06. 10:00 Radīts Jaunpils novadā tirdziņš Jaunpils tirgus namiņā
08.07. 10:00 Radīts Jaunpils novadā tirdziņš Jaunpils tirgus namiņā

IZSTĀDES
Laiks Apraksts Vieta

JAUNĀS
01.06. - 23.06. Visa laba Jāņu zāle Viesatu bibliotēka 
14.06.- 30.06. 1941. gada represiju atcerei “Es tevi, sāpe, pieminu” Jaunpils muzeja *Ekspozīciju zāle
Laiks tiks precizēts Īrisu ziedu izstāde Jaunpils muzeja *Izstāžu zāle
30.06. -31.07. Dižvīru mantojums. Jānim Jaunsudrabiņam - 140 Jaunpils muzeja *Ekspozīciju zāle
10.07.- 30.07. Dzejniekam, tulkotājam J.Osmanim - 85 Viesatu bibliotēka 
Laiks tiks precizēts Liliju ziedu izstāde Jaunpils muzeja *Izstāžu zāle
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Jaunumi Jaunpils bibliotēkā

TURPINĀS
01.06. - 23.06. Visa laba Jāņu zāle Viesatu bibliotēka 
14.06.- 30.06. 1941. gada represiju atcerei “Es tevi, sāpe, pieminu” Jaunpils muzeja *Ekspozīciju zāle
08.05. - 30.06. Izstāde “Pulksteņi” No cikla izstādi Viesatu bibliotēkā 

veido iedzīvotāji  
Jaunpils muzeja *Pilskunga kabinets
Ekspozīciju zāle

17.05. - 30.06. Jaunpils novadnieka Māra Branča (70) jubilejas izstāde Jaunpils muzeja *Izstāžu zāle
  31.05. - 31.07. 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
22.06., 06.07.  15:00-18:00 Keramika. Pasniedzēja Velga Melne. Dalības maksa Jaunpils Amatu māja

Viesatu pagasta bibliotēkas aktivitātes

1955./1956.mācību gada Kr.Barona 7-gadīgās skolas izlaiduma klase 

Astoto gadu Viesatu pagasta bibliotēka aicina iedzīvo-
tājus piedalīties foto izstādes no cikla “Fotogrāfija stiprina 
ģimeni un aktivizē sabiedrību” veidošanā. Izstādes mērķis 
ir apzināt, saglabāt un popularizēt vietējo kultūras man-
tojumu. Šajā ciklā jau varēja apskatīt izstādes par šādām 
tēmām:

Mans foto mirklis, Aktualitātes Viesatu pagastā, Toreiz 
un Tagad, Svētki, Kāds laimīgs, pārsteidzošs un priecīgs 
mirklis, Cilvēki un tehnika, Apģērbs-laikmeta attēls.

Šī gada tēma “Mans izlaidums”
Fotogrāfijas var atnest uz Viesatu pagasta bibliotēku, tur 

tās tiks ieskenētas un atdotas atpakaļ. Var arī fotogrāfijas 
iesūtīt e-pastā sandra60@inbox.lv līdz 1.novembrim. Iz-
stādes atklāšana 18.novembrī Viesatu kultūras namā.

Lasītājs iesaka lasītājam
18.maijā aicinājām savus lasītājus uz šīs 

sezonas pēdējo jaunāko grāmatu apskatu. 
Ieskatījāmies latviešu un ārzemju daiļlite-
ratūras un uzziņu literatūras jaunumos, ie-
pazināmies ar “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas 2017” grāmatu kolekciju. 

Aicinām arī pārējos iepazīties ar biblio-
tēkas pēdējiem jaunieguvumiem sociālās 
saziņas vietnē Draugiem.lv vai Facebook.
com un, protams, laipni gaidīti bibliotēkā!

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2017”

Aicinām piedalīties “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijā 2017”! Katrā vecumgrupā jā-
izlasa sešas grāmatas, jānovērtē tās un jā-
aizpilda elektroniskā anketa, izsakot savu 
viedokli. Grāmatu vērtēšana notiek līdz 
gada nogalei.

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta, 
sākot ar 2002.gadu Valsts kultūrkapitāla 
fonda un kopš 2010.gada arī LR Kultū-
ras ministrijas, daudzu citu institūciju, arī 
Jaunpils novada domes, kā arī privātperso-
nu atbalstīta lasīšanas veicināšanas prog-
ramma. Tai raksturīgs plašs aptvērums, jo 
ik gadu iesaistās apmēram 700 bibliotēkas 
no visas Latvijas, kā arī Latviešu diaspora 
pasaulē. 

Programmas mērķis ir dažādot un piln-
veidot publisko bibliotēku iespējas darbā ar 

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

bērniem un jauniešiem, veicināt bibliotēku 
pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju 
vidū, tādējādi ietekmējot grāmatniecības 
procesus un bibliotēku rīcībpolitiku valstī. 

“Brīvdienu klubiņš”
Jaunpils bibliotēka arī šovasar skolēniem, 

vecumā no 7 līdz 12 gadiem, kuriem patīk 
lasīt un aizraujoši pavadīt laiku, piedāvā 
iespēju piedalīties “Brīvdienu klubiņā” - 
lasītveicināšanas programmā bērniem un 
jauniešiem vasaras brīvdienās. Atšķirībā no 
pagājušā gada, nodarbības notiks vienu ne-
dēļu no 12. – 16.jūnijam.

Visiem interesentiem obligāta savlai-
cīga pieteikšanās Jaunpils bibliotēkā līdz 
7.jūnijam klātienē vai zvanot pa telefonu 
63182195, vai rakstot e-pastu jaunpilsbib-
lioteka@inbox.lv.

Jaunpils pagasta bibliotēkas vadītāja 
Inga Papendika
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“Pēdas laikā”

Jauna lappuse Jaunpils sportā

Pēdas laikā

1.un 2.jūnijā Rīgā Olimpiskā centra spor-
ta zālēs norisinājās U-10 (10 gadi un jau-
nāki) vecuma grupas finālsacensības bas-
ketbolā – „Kāruma” kausa izcīņa. Meiteņu 
sacensībās šajā vecuma grupā startēja 24 
komandas, bet finālturnīrā piedalījās 16 la-
bākās (arī Jaunpils meitenes). Apakšgrupā 
mūsu komandai ielozēja ļoti spēcīgus pre-
tiniekus, tomēr spēles pierādīja, ka esam 
gana labi trenējušies, lai varētu sekmīgi 
spēlēt ar jebkuru pretinieku. Apakšgrupā 
tika uzvarēta Sigulda 36:29, zaudēts Rīgas 
3.BJSS 31:52 (šī komanda noslēgumā kļuva 
par Latvijas čempioniem), uzvara pār VEF 
basketbola skolu 36:32. Spēlēs par 5-8 vietu 
tika pārliecinoši pieveikta Valmiera 42:19, 
un visbeidzot spēlē par 5.vietu, kad spēki 
jau bija galā, nācās atzīt spēcīgās Juglas pā-
rākumu 31:37. Kopā tas deva 6.vietu Latvi-
jā! Tik augstu vēl nevienai Jaunpils jaunat-
nes basketbola komandai līdz šim nebija 
izdevies nokļūt. Komandā spēlēja: Daiga 
Daina Pētersone (komandas kapteine), Ma-
rika Priedniece, Luīze Krūmiņa, Ieva Arbi-
dāne, Anna Rēzija Audriņa, Anita Moča, 
Krista Kristiāna Raita, Līva Dana Plezere, 
Estere Anna Heniņa, Vineta Medvecka. 
Bez šīm meitenēm ir vēl virkne meiteņu, 
kas trenējas un sacensībās sāks piedalīties 
nākamajā sezonā. Liels paldies jāsaka vecā-

kiem: gan uz katru no posmiem, bet īpaši 
uz finālposmu, mūsu komandai bija daudz 
atbalstītāju – mammas, tēti, brāļi māsas, 
omes. Paldies saku arī Jaunpils vidussko-
las 3.klases audzinātājai Dainai Mežraupai 
ar kuru visa mācību gada laikā ir bijusi ļoti 
laba sadarbība – šajā komandā 6 meitenes 
ir tieši no šīs klases. Noteikti jāatzīmē arī 
sporta skolotāja Dace Adiņa, kas mazajiem 

dod pirmos impulsus fiziskajā kultūrā un 
sportā. Šī sezona meitenēm ir beigusies. Ta-
gad pelnīta atpūta, bet jau augustā sāksim 
gatavoties jaunajai sezonai. Varbūt nākam-
sezon ir iespējams vēl kas vairāk? Noteikti – 
tas atkarīgs no tā, cik nopietni trenēsimies.

Lai visiem silta un jauka vasara!
Komandas treneris: Ainārs Plezers

No 11. maija līdz 16. maijam Jaunpilī no-
risinājās foto projekts “Photo Voice” (Foto 
balss). Tajā iesaistīties tika aicināti jaunie-
ši, bērni un pieaugušie. “Photo Voice” ir  
visā pasaulē izplatīta kustība. Tā aizsākās 
kā sociālā kampaņa, kurā fortogrāfija tika 
apskatīta kā lielisks līdzeklis, ar ko piešķirt 
“balsi” dažādām sociālajām cilvēku gru-
pām, kurām ikdienā ir mazākas iespējas 
izteikt savu viedokli. Fotogrāfēšana ir arī 
lielisks veids kā trennēt radošumu, sare-
dzot pierasto apkārtni citā gaismā.  Bieži 
mēs neapzinamies, cik milzīgs spēks- foto 
kameras veidā- ir mūsu rīcībā. Šajā gadī-
jumā nav svarīgi vai Tava kamera ir profe-
sionāla vai vienkārši telefonā esošā. Svarīgs 
ir stāsts, kuru Tu paud ar savas fotogrāfijas 
palīdzību.

Šoreiz ar telefonu kamerām iemūžinājām 
mirkļus no tuvākās apkārtnes, kuros redza-
mas laika atstātas “pēdas” vai arī ar konkrē-
to vietu saistītas atmiņas, kuras liek mums 
aizdomāties par laika gājumu. Satikāmies 
vairākas reizes, lai apskatītu kā katrs no 
mums saredz laika ritējumu, lai uzklausītu 
stāstus un tos pievienotu aprakstos pie attē-

liem. Vēlāk sarīkojām izstādes atklāšanu ar 
dzērieniem, uzkodām un mūziku… 

Izstāde bija aplūkojama Muzeju nakts ie-
tvaros, kur arī pārējiem izstādes apmeklētā-
jiem bija iespēja iesaistīties šajā projektā uz 
atsevišķas lapas atstājot vēstījumu sev pa-
gātnē, kad bijām maziņi, un vēstījumu sev 
no pagātnes (ja atceramies sevi maziņu), 
ko gribētu pateikt sev šobrīd. Vēstījumi 
bija dažādi: “Tev izdodas”, “Tu esi lielisks”, 
“Vairāk izbaudi to, ko dari”, “Seko saviem 
sapņiem”, “Nebaidies”, “Tici Sev”,utt.

Šobrīd izstāde “Pēdas laikā” aplūkojama 
Jaunpils Pagasta bibliotēkas telpās.

Šis projekts tapa ar programmas Eras-
mus+ atbalstu projekta “Change Must Go 
On” ietvaros, kura laikā tika pētītas radošas 
mācību metodes. “Photo Voice” tika atzīta 
kā efektīvs mācību līdzeklis. Milzīgs paldies 
Jaunpils pagasta bibliotēkai par sadarbību 
un atbalstu šī projekta tapšanā!!! 

Paldies visiem, kuri piedalījās! Uz tik-
šanos nākamajos “Foto balss” projektiņos, 
kuros lūkosimies vēl pēc kādiem stāstiem!
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“Nāc un sajūti Sevi pasaulē”
20. maijā Muzeju nakts ietvaros Jaunpils 

pilī tika rīkota aktivitāte “Labirinta teātris”. 
Tā laikā dalībniekiem aizsēja acis un vadīja 
caur dažādu sajūtu pieredzi. Šoreiz tika dota 
iespēja izbaudīt ceļojumu pa pasauli, kur 
sajūta par klātesamību citās kultūrās, bija 
panākta ar dažādu skaņu, smaržu, kustību, 
pieskārienu, stāstu un rituālu palīdzību. 
Bija iespēja paviesoties Indijas tirgū, traka-
jās Nujorkas ielās, Japānas tējas ceremonijā, 
ritualā pie Indijāņiem, kuģot ar kuģi, iesēt 

sēklu podiņā un beigu beigās veiksmīgi at-
griezties mājās. Šī pieredze bija unikāla ne 
tikai tiem, kuri tika vadīti cauri labirintam, 
bet arī labirinta veidotājiem, kuri parādīja 
lielisku improvizēšanas mākslu, drosmi, ra-
došo izdomu, kā arī interesanti un dinamis-
ki pavadīja laiku.

Milzīgs paldies Jaunpils novada biblio-
tēkai, Jaunpils muzejam un aptuveni 15 
jauniešiem, kuri iesaistījās labirinta izveidē 
un vadīšanā, parādot savu radošo izdomu, 

empātijas spēju, drosmi, pacietību un prie-
cīgas un dinamiskas atmosfēras radīšanu 
gan sev, gan dalībniekiem.

Šī aktivitāte tapa ar programmas Eras-
mus+ atbalstu projekta “Change Must Go 
On ” ietvaros, kura laikā tika veidotas dažā-
das radošas mācību metodes.

Noteikti tiksimies vēl citos labirintos!
Jaunatnes lietu darbiniece 

Ieva Zāgmane

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”
- 14. maijā mūsu biedrības pārstāvji pie-

dalījās Jaunpils pavasara gadatirgū ar lab-
darības loteriju. Iegūtos līdzekļus izlietosim 
biedrības organizēto ekskursiju autotrans-
porta daļējai apmaksai. Liels paldies visiem 
ziedotājiem, kuri iegādājās loterijas biļe-
tītes un visiem , kuri  ziedoja mantas, tās 
iesaiņoja, sagatavoja loterijai, aizveda  un 
piedalījās gadatirgū. Plānojam piedalīties 
atkal rudens gadatirgū un, ja ir vēlēšanās 
ziedot loterijai kādu lietu, konservējumu, 
puķu sīpolu vai kādu citu dārza velti, ko 
esat izaudzējuši, dodiet ziņu saviem koor-
dinatoriem. 

- Maija beigās mūsu biedrība saņēma 
modernu datortehnikas dāvinājumu no Ai-
gara Jakovela. Milzīgs paldies viņam! Tad 
nu apsveriet iespēju mācīties, jo iespēja ap-
gūt datorzinības mums ir, jo mums pašreiz 
ir brīvprātīgais jaunietis no  Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras Tukuma filiāles, kurš 
jau apmāca seniorus.

- 4.,11.,18.,25. jūlijā – tās ir otrdienas, no 
plkst.13:00- 17:00 “Ziedot.lv.,” projekta ie-
tvaros ,”Rata” telpās notiks mūsu iecienītās 
lektores Dainas Reinfeldes mūžizglītības 
mācības “Novada novecojošo iedzīvotāju 
sociālo prasmju aktivizēšana un pilnveido-
šana veiksmīgākajai adaptācijai šodienas 
sociālā vidē”. Lekcijas un transporta izde-
vumi, atvedot un aizvedot dalībniekus no 
attālākām novada vietām, ir par projekta 
līdzekļiem, 2 EUR kafijas pauzes izmaksas 
jāsedz pašiem dalībniekiem. Ja ir vēlēšanās 
piedalīties, dodiet ziņu: tel.26314801.  

- 30. augustā tā paša projekta ietvaros 
būs pieredzes apmaiņas brauciens pie mūsu 
Ķekavas senioru draugiem, lai iepazītos ar 
viņu darbu, un Daugmales apkārtni, nūjo-
jot un baudot kopējo zupu! Pieteicoties sa-
maksāt 2 EUR. Ceļa izdevumi par projekta 
līdzekļiem.

- 8. un 29. augustā “Rata” telpās no 
plkst.13:00-17:00 lekcijas dziednieces Me-
litas Svilpes vadībā par sevis dziedināšanas 

metodēm un citām lietām , lai saglabātu 
savu veselību. Šis lekciju cikls ir par Jaunpils 
novada domes programmas “Darām paši” 
mūsu biedrības projekta “Veselā miesā ve-
sels gars” ietvaros. Lekcijas, transports- par 
projekta līdzekļiem, 2 EUR  - kafijas pauzei. 
Pieteikties laicīgi, jo vietu skaits ierobežots.

15.un 16.augustā ekskursija uz Lietuvu 
(Druskiniku virziens ar akvaparku un nak-
stmītni pie tā, sīkāka informācija aprakstā 
,Gide Zaiga), kuru saņemsiet pensionāru 
telpās, iemaksājot 20 EUR. Ceļa izdevumi 
daļēji tiks segti no loterijās iegūtajiem zie-
dojumiem.

- No 8.-14. maijam man bija iespēja pie-
dalīties projekta “Mācīšanās mūža garumā 
= kvalitatīvas aktīvas novecošanas garants”, 
kuru izstrādājusi Lielbritānijas organizācija 
Dacorum CVS, (2015. gadā bijām brīvprā-
tīgā darba projektā pie viņiem), un ar  Jaun-
pils novada pašvaldības sadarbību- vadītāja 
Zane Ērmane, Spānijā Granadā mācību vi-
zītē. Piedalījāmies vairākās nodarbībās, ku-
rās  mācījāmies  un iedvesmojāmies turp-
mākam darbam mūžizglītības jomā. Daudz 
kas pie mums jau tiek darīts, bet  guvu 
jaunas idejas .Tā piemēram apguvām vien-
kāršus masāžas paņēmienus, ko varēsim 
izmantot mūsu vingrošanas nodarbībās, 
Piedalījāmies jogas, dejas, teātra, dažādās 
meistarklasēs- ādas apstrāde, keramikas, 
ēdienu gatavošanas nodarbībās. It īpaši at-
raktīva izvērtās Gaspacho gatavošana. Re-
cepte arī ir! Vienā pusdienas pārtraukumā 
pat uzkāpām vietējā kalnā, kurš atradās pie 
mūsu nometnes- nemaz nebija viegli, jo 
daži pat griezās atpakaļ. Mūs aizveda eks-
kursijā uz Granādas pilsētu, kura bija kā-
dus 12 km no mūsu nometnes. Apskatījām 
slaveno pili ar  brīnišķīgo dārzu Alhambra, 
kur jau no 889. gada bijis cietoksnis, bet lie-
lāko tiesu celta no 1238.-1358. gadam. Pils 
–cietoksnis grandiozs.1984. gadā viss kom-
plekss iekļauts UNESCO Pasaules manto-
juma sarakstā.

Granādā bijām pieredzes apmaiņā pie or-

ganizācijas OFECUM, kur iepazināmies, kā 
viņi brīvprātīgi organizē darbu ar senioru 
vecuma civēkiem. Ar viņu vadītāju, staigā-
jot pa neskaitāmām mazām ieliņām ,iepazi-
nāmies ar Granādas vecpilsētu līdz pat vē-
lai naktij, un no visām pusēm bija redzams 
grandiozais Alhambras pils komplekss. 

Vēl tikām iepazīstināti ar senu pilsētu 
Kordovu, kuras aizsākums jau bijis 169. 
gadā pirms mūsu ēras. 

Iepazināmies ar grandiozo mošeju- ka-
tedrāli, kura arī ir iekļauta UNESCO man-
tojuma sarakstā.

Tad atskaišu gatavošana un nākošgad 
maijā tie paši projekta dalībnieki būs Jaun-
pilī, lai iepazītos ar mūsu darbu šajā jomā.

A.Sipeniece

Jaunpils novada dārzu 
svētki - 22.jūlijā.

Aicinām novada iedzīvotājus, kaimi-
ņus no blakus novadiem un visus intere-
sentus uz Jaunpils novada dārzu svētkiem

Jaunpils dārzkopības biedrība, atzīmē-
jot savu 35 gadu jubileju, sadarbībā ar 
Jaunpils novada domi organizē Jaunpils 
novada dārzu svētkus, kas šogad notiks 
22. jūlijā. Šie būs jau ceturtie mūsu nova-
da dārzu svētki, kas tikai vēlreiz apliecina 
mūsu iedzīvotāju darba tikumu un mīles-
tību uz puķēm.

Aicinām savlaicīgi pieteikt dalību pasā-
kumam. Pasākuma laikā tiks nodrošināts 
autobuss, kā arī pusdienas. Pieteikties un 
samaksāt dalības maksu – 10,00 eiro var 
pie: Zentas Plezeres -   tel. 26342462  

Silvijas Lāces  - pensionāru biedrības 
telpās:   trešdienās  no 10 00 – 12 00

Birutas Šteinas -  tel. 28369562, 
Dzidras Krastiņas – tel.  29199878
Programmā: „Valdavas”, ”Ezermā-

ja”, „Mežāres”, „Kalndruvas”, „Kārkliņi”,  
„Galiņi”, Alus darītava,  „Vagas”

Jaunpils dārzkopības biedrība,
Jaunpils novada dome
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Muzeja ziņas
“Ļauj brīnumiem notikt un ienākt sevī un pārstāj gaidīt... Un 

pēkšņi dvēselē kļuva tik viegli, it kā nupat tikai būtu sākusi dzīvot. 
Līdz šim es vairāk domāju par to, kā dzīvot, bet te pēkšņi, vien, 
vienkārši – ļauj brīnumam notikt.” Šie vārdi mani uzrunāja tik 
skaisti ziedošajā mēnesī – maijā, kad katra diena ir kā brīnums 

Muzeju nakts 2017. Pasaule eksistē laikā un telpā. Laika iezīmes 
atklājas telpā, un, telpa tiek apjēgta laikā. Laiks ir no telpas neat-
dalāma dimensija. Laiks ir tas, kas visam neļauj notikt vienlaicīgi. 
Laiks un telpa ir kultūras pamatjēdzieni. 20. maijs mūs lutināja ar 
īsti vasarīgiem laika apstākļiem, kad plkst. 19.00 ar lielgabala zal-
vēm un muzeja karoga pacelšanu tika atklāts Muzeju nakts pasā-
kums. Visi pils ciemiņi tika laipni aicināti pilī, lai katrs izvēlētos 
kādu sev tīkamu nodarbi. Garšīgi našķi un īpašie kārumiņi no pils 
krodziņa pievilināja vēderprieka īpašniekus, bērni ar vecākiem va-
rēja piedalīties Gadsimta liecību meklējumos, kur balvu noslēgu-
mā varēja izgatavot pats – biedrībā “7 Balles” Individuālie apmek-
lētāji varēja piedalīties labirinta teātrī “Nāc un sajūti sevi pasaulē”. 
Un kur vēl lieliskās izstādes izstāžu zālēs un galerijā.  Jau 13 gadu 
visā Latvijā notika šis pasākums, kurā piedalījās 172 muzeji un sa-
biedriskās organizācijas. Laika rats un Eduards Veidenbaums bija 
šī gada svarīgākās pieturas zīmes. Arī mūsu muzeja nakti kuplināja 
lieliskais dzejnieka tēls, kurā iemiesojās Jānis Kalnbergs gan tiešā, 
gan pārnestā nozīmē. Lielā pils zāle, kā viesistaba, bija atvēlēta re-
ģionālā attīstības centra “Rats” nodarbēm, gūstot nedalītu atzinību.  
Katrs viesistabas viesis varēja gan ģitāras spēli apgūt Artura mudi-
nāti, gan miniatūru viesistabu iekārtot kopā ar Artu, gan iepazīt 
sevi caur numeroloģiju vai liekot īpašo Jaunpils puzli. Bet krēslas 
brīdi bija iespējams sagaidīt ar dziesmu kopā ar brīnišķīgo grupu 
“Baltās dūjas”.  Pagalmā  darbojās nepārspējamās zīlnieces, bet kā 
vakara pārsteigums bija ugunsšovs uz ezera saliņas. Izsmalcinātas 
mūzikas cienītāji tika gaidīti koncertā “Zelta baroks” Jaunpils baz-
nīcā, savukārt Jaunpils amatu mājā interesentus sagaidīja stāstnie-
ces un rokdarbnieces.  Paldies visiem mūsu atbalstītājiem - Jaunpils 
un Viesatu bibliotēkām, Jaunpils Amatu mājai, Jaunpils baznīcas 
draudzei, Zentai un Uldim Plezeriem, Jaunpils reģionālajam attīs-
tības centram “Rats”, biedrībai “7 balles”, Jānim Kalnbergam, Ievai 
Zāgmanei, Nellijai Tumšai, Pils krodziņam, visiem pils kolēģiem, 
kuri bija iesaistīti pasākuma norisē. Bez Jums tas nebūtu iespējams!

Laika rats turpina griezties!
Lai ir laiks tos izzināt un iepazīt!

Foto: Inga Krūtaine
Pēc simts gadiem Saules pusē. 21. maijā Saules centrā notika 

sengaidītā izdevuma – grāmatas “Bērnības atmiņas Lauku Jaunajā 
muižā (1903-1918)” atklāšanas svētki. Izdevums tapa, gūstot atzi-
nību, izdevniecības “Jumava” rīkotajā konkursā un ar Jaunpils no-
vada Domes finansiālu atbalstu. Šajā dzimtas atmiņu grāmatā Elza 

Roze dzimusi Ķilda attēlo notikumus pirms simts gadiem Lauku 
Jaunajā muižā. Respektējot autores valodu un stilu, manuskriptu 
sagatavoja Elzas Rozes krustmeita Vizma Dzintara, dzimusi Ķilda. 
Atklāšanas brīdī piedalījās kupls pulks tuvu un tālu ļaužu, Ķildas 
Dzimtas pārstāvji, novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, 
izdevniecības “Jumava” pārstāvji, kolēģi no Kandavas muzeja. Ar 
dziesmām pasākumu kuplināja Agita Stutiņa. Retorisks bija manu-
skripta sastādītājas Vizmas Dzintaras jautājums “Kas no šīs vietas 
būs palicis pēc vēl simts gadiem”. Varbūt tas būs šis izdevums, kas 
būs mantots kā dzimtas īpašums un senās Jaunās muižas apraksts 
un cilvēku dzīvi tajā –ar priekiem, bēdām un svētkiem. Muzeja 
krājumā paliks grāmatas eksemplārs ar visiem grāmatas atvēršanas 
svētku dalībnieku parakstiem. Pateicamies Saules puses ļaudīm par 
atsaucību, it īpaši Haraldam Kozlovskim un Lienei Kozlovskai par 
sirsnīgo uzņemšanu un ziediem.

Foto: Inga Krūtaine
Novadnieka Māra Branča sveiciens dzimtajai pusei. 20. maija 

vakars iezīmējās vēl ar vienu īpašu notikumu - mākslas zinātnieka 
Māra Branča gleznu kolekcijas izstādi. Šī ir unikāla iespēja vienā 
izstādē aplūkot 20 autoru darbus. Tā veidojusies, kad Māris atradās 
mākslas dzīves centrā, 16 gadus strādājot Latvijas Valsts arhīvā. Ar 
mākslu izstādes veidotājs bijis saistīts no 1977. gada un arī šobrīd 
vada Jelgavas mākslinieku biedrību. Savas izstādes bukletiņā Mā-
ris raksta “Jaunpilī es ieraugu savus skolas gadus, un tad laiks nav 
visvarens. Mūsu klasei paveicies – Jaunpilī mūs allaž laipni sagai-
da mūsu klasesbiedri Anda un Kārlis Ķergalvji, pie viņiem uzreiz 
jūties jaunāks.” Arī šajā izstādes atklāšanas brīdī, viņi bija kopā – 
ģimene, klasesbiedri un patīkamas emocijas, ko radīja atkal satik-
šanās un Artura Dumbra izpildītās dziesmas, kurām pievienojās 
visi klātesošie.

Foto: Ligija Rutka
Lai visiem jauks un pārsteigumiem bagāts jūnija ziedēšanas 

laiks!!
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un Zinta Arika
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Laiks apstājas ar skarbu piesitienu 
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss. 
Un kādai mīļai, labai sirdij 
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
(N. Dzirkale)

Bet, kad pļāvējs atnāks pļaut,
vārpa izirs vīļu vīlēs –
būšu pelēks rudzu grauds
guldīts tēvu zemes dzīlēs.”
(A. Krūklis.)

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.( Aut.nez.)

Miers mūžīgais tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis līdzi.
Viss tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīt.

Miers mūžīgais tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis līdzi.
Viss tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīt.

LĪDZJŪTĪBA

LĪDZJŪTĪBA

LĪDZJŪTĪBA

LĪDZJŪTĪBA

LĪDZJŪTĪBA

Jaunpils novada Dome nozīmīgās 
jubilejās sveic jūnija gaviļniekus

Vairu Arbidāni, Uldi Koškinu, Gunu Misāni,
Jāni Bierandu, Sarmīti Ķīķi,  Dzintaru Vārpiņu, 

Maigu Gūtmani, Anitu Krūtaini,
Ināru Lavrinoviču, Silviju Mucenieci,
Skaidrīti Narbatoviču,  Lieni Ozolu,

Zelmu Šāginu, Raimondu Vīnakmeni,
Zigmundu Adiņu, Uldi Dātavu,

Mariju Dravnieci, Mildu Grīnbaumu,
Eiženiju Grīnfeldi, Jāni Grīnfogelu, Ainu Luģi,
Skaidrīti Matlavu, Vinetu Melderi, Žani Rubi,

Skaidrīti Sakali!

APSVEICAM! 
Maija mēnesī salaulāti  3 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 
Toma un Evelīnas piedzimšanu!

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

LĪDZJŪTĪBAS Jaunpils novada Dome izsaka līdzjūtību 
piederīgajiem, 

no Skaidrītes Dambes, Gunāra Kazmina, 
Ilmāra Blumberga, Jura Mucenieka un 

Maritas Dreimanes atvadoties.

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību Gunāra Kazmina 

tuviniekiem.
“Rosmes”  iedzīvotāji.

Pensionāru Biedrība 
“Jaunpils” izsaka dziļu 

līdzjūtību mūsu biedrei 
Ritai Birģelei, vīru pavadot 

mūžībā.

Visdziļākā līdzjūtība Dzirkstītei 
ar ģimeni vīru 

Juri Mucenieku zaudējot.
Darba kolēģi

Izsakām līdzjūtību Dzirkstītei 
ar ģimeni vīru Juri Mucenieku 

kapu kalniņā aizvadot. 
Jurģu iedzīvotāji

Lai gan aizgājušās dienas
Nekas vairs neatsauks,
Tomēr atmiņas ikvienas 
Kā sila ziedi plauks.

LĪDZJŪTĪBA

Izsakām līdzjūtību Ilzei Pociusai tēti 
mūžībā pavadot. Biedrība “Kamene”

Izsakām līdzjūtību 
Jura Mucenieka piederīgajiem.

AS “Kurzemes CMAS” 
kolektīvs.

Apgūsti IT tehnoloģijas 
Iespēja apmeklēt apmācības digitālā jomā mazo, mikro uzņēmu-

mu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām, individuālajiem 
komersantiem par īpaši labiem nosacījumiem-izmaksas ir nelielas. 
Apmācības notiek Rīgas centrā.

Kursi pieejami tādās jomās kā  - datorizēta grāmatvedības uz-
skaite, datu analīze un pārskatu sagatavošana, e-komercija uzņē-
muma darbības attīstībai, grafiskie rīki attēlu apstrādei, mājas lapu 
veidošana u.c.

Savs līdzfinansējums nepieciešams no 20 eiro līdz maksimāli 81 
eiro, atkarīgs no kursu apjoma. 

Kursu grafiks apskatāms internetā: www.mmu.lv/Lapas/Kursu-
kalendars.aspx 

Apmācības netiek nodrošinātas šādām nozarēm: lauksaimnie-
cības produktu primārā ražošana, zivsaimniecība un akvakultūra, 
ogļu rūpniecība, tērauda rūpniecība, sintētisko šķiedru ražošana, 
kuģu būve. 

Papildinformācija: tel.26475979
Renāte Zīverte

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!
     /A.Āre/


