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Lielā talka Jaunpils novadā 2017

Lielā talkas dienas rīts mijās ar dzestru
vēju un siltiem saules stariem –vēlot talciniekiem darbīgu Lielo dienu. Rosīšanās un
darba prieks bija vērojams ik uz soļa.
Kā ik gadu, arī šogad apciemojām talci-

niekus visā Jaunpils novadā.
Publiskajā talkas vietā Jaunpils parkā sastapām rosoties vienmēr aktīvās dāmu kluba “Vīgriezes” dāmas. Tika zāģēti krūmi,
grābtas lapas, vākti atkritumus un stādītas

www.jaunpils.lv

pavasara puķes. Savukārt BK “Jaunpils”
jaunie basketbolisti, treneri -Artūrs Zaremba un Andris Fridrihsons tīrīja stāvos
Bikstupes krastus parka otrā pusē.
turpinājums 2.lpp.
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turpinājums no 1.lpp.

Tā sauktajā “Aizkapličā” talkotāji rosījās
pie “Rotām” un citviet. Tika sakoptas puķu
dobes un vākti atkritumi.
Ezera ielas iedzīvotāji rosījās gar ezera
krastiem, savukārt pensionāru biedrības
“Jaunpils” biedri darbojās iekštelpās. Ārpuse jau sakopta dažas dienas iepriekš, bet
plānā vēl daudz āra darbi.
“Dzīles” mājas apkārtnes sakopšanas darbos iesaistījās mājas aktīvisti. Tika sakopta
mājas priekša, tīrīti celiņi, grābtas lapas, apzāģēti koku zari un veikti citi darbi. “Dzīļu”
mājās talkotāji pēc darba ēda īpašo talkas
dienas zupu.
“Tālavu” mājas iedzīvotāji uzsāk darbu
pie veļas nojumes gatavošanas, savukārt
“Rosmēs” tika grābtas lapas.
Vērienīgi darbi talkas dienā noritēja “Aizvēju” pagalmā, kur tiek gan auto stāvlaukums būvēts, gan atjaunota veļas žāvētavas
nojume. Arī “Vējiņu” pagalmā čakli strādāja gan lieli, gan mazi talkotāji.
Levestes centrā talkoja gan lielie, gan
mazie-tika grābtas lapas, vākti atkritumi,
izzāģēti krūmi. “Tērču” iedzīvotāji sakopa
savu pagalmu, rosījās arī pa kāpņu telpāmmazgājot jaunos logus.
Saulīškalnā sastapām divas pensionāru
biedrības “Jaunpils” aktīvistes, kuras jau
tradicionāli veica piemiņas vietas sakopšanas darbus. Saules ciema centrā darbojās
vesels pulks mazo talkotāju, kuri uzposa
bērnu laukumiņa teritoriju. Liels palīgs gan
darbā, gan izklaidēs ir Kozlovsku ģimenes

suns. Arbidānu ģimene devās sakopt ceļmalas no Saules līdz pat Tukuma ceļam.
Jaunpils novada Domes darbinieki sakopa apkārtni ap Elles kalnu. Savukārt Struteles Dieva kalnā čakli rosījās Viesatu pagasta
pārvaldes darbinieki, sakopjot apkārtni,
kur drīzumā Latvijas valsts meži uzstādīs
norādi.
Īpaša rosība notika Veclaukos, iepretim
Stūrīšu mājām- vecā auto pietura atguva
savu pirmatnējo izskatu.
Gulbju saime un Ilmārs Kovaļevskis rosījās Viesatu upes gravā. Tika savākti atkritumi no stāvajiem upes krastiem un
pie ūdens, kur katru gadu līdz ar pavasara
plūdiem tiek sanesti aizvien jauni un jauni
atkritumi.
Viesatu pagasta centrā “Dzintariņu” un
“Draudzību” sētas pagalmu, Ingas Kalviņas
vadībā, sakopa bērni un jaunieši, savukārt
Kalviņu un Jēču ģimene sakopa teritoriju
pie kūtiņām.
Atpūtas vietā “Birzīte” tika stādītas puķes
un vākti atkritumi, talkoja Viesatu pagasta
pārvaldes vadītāja Vita Petrova un Māra
Zilberte ar mazmeitām, kā arī Šteinu ģimene.
Tālāk devāmies uz Rāvu pusi. Rāvos šogad kopā bija sanākuši divdesmit trīs lieli
un mazi talkotāji, lai kopīgiem spēkiem
turpinātu atpūtas vietas sakopšanas darbus. Talkas vadītājs Edmunds Petrovs min,
lai pasargātu atpūtas vietu no lielceļa putekļiem un vizuāli norobežotu apkārtni,

tika iestādītas 70 eglītes un priedes. Talkas
saimniece Daiga Petrova bija sagatavojusi
īpaši gardu milzu zupas katlu. Uz lielā saimes galda bija arī pīrāgi un citi gardumi
Rāvinieki jauniekārtotajā atpūtas vietā
kopā sanāks uz dažādiem svētkiem, šeit tiks
svinētas Mazās ciemu dienas, Līgo svētki
un citi svarīgi godi. Tuvākais pasākums tiek
plānots 4. maijā, kad Rāvu puses ļaudis svinēs Baltā galdauta svētkus.
Talkas dienā daudzi no mums rosījās savos privātmāju pagalmos un uzņēmumu teritorijās, kā arī devās sakopt sen noskatītas
vietas, kur roka jāpieliek, lai vide būtu sakopta-pilnos talkas maisus manījām Struteles centrā un novada ceļmalās pa visu teritoriju. Kā ierasts, ir aktīvisti, kas jau pirms
Lielās talkas izrāda aktivitāti un sakopj nesakopto, šogad zinām, ka čakli pastrādāja
6 a klase. Paldies ikvienam, kas piedalījās
Lielajā talkā Jaunpils novadā, palīdzot Latvijai zaļākai būt. Paldies ikvienam, kas arī
ikdienā rūpējas par dabu! Kopumā atkritumu konteineros nonāca 20 tonnas sadzīves
atkritumu.
Saudzēsim dabu, rūpēsimies par savu
novadu, dāvāsim Latvijas simtgadē mūsu
valstij sakoptu Jaunpils novadu! Īpaši vēlamies šo vēlējumu nosūtīt tiem, kas netālu
no Meža kapiem mežiņā ierīkojuši nelikumīgu izgāztuvi.
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja Foto: B. Rasa

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
Jaunpils novada domei ir jauna oficiālā e-pasta adrese - dome@jaunpils.lv
www.jaunpils.lv
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Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm

Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Intensīvi tika veikta ceļu pavasara greiderēšana un bojāto vietu virsmas atjaunošana ar grants šķembu maisījumu. Tika atjaunota virskārta Ābeļu, Mesteru, Aizkalna
ielām; ceļiem Ķimsīši-Straumēni, Medulāji-Strautmaļi, Spriņģu kapu ceļš.
2. Ir precizēts pašvaldības ceļu saraksts
un to garumi atbilstoši patreizējai situācijai.
3. Pagarinājām par vienu mēnesi grants
ceļu pārbūves projektēšanas gala termiņu,
jo bija aizkavēšanās ar topogrāfiju sagatavošanu pārbūvēt paredzētajiem ceļiem.
4. Veiksmīgi talkojām, arī ikgadējā lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija šogad ir
izdevusies apjomīgāka kā citus gadus, kas
liek domāt, ka būs mazāk nesankcionētu
izgāztuvju.
5. Labiekārtošanas nodaļa ir pabeigusi
stādīt puķes un turpina sakārtot teritoriju.
Tika pārvesta atlikuši daļa kompostējamā
materiāla uz atbērtni un sakārtota komposta kaudze.
6. Kanceleja darbojas pārskatot un precizējot jau esošus domes noteikumus,
veidlapas, kā arī ir precizēti procedūru un
darba kārtības noteikumi pašvaldībā. Arī
Bāriņtiesa, Bibliotēkas, Nekustamo īpašumu nodaļa ir sagatavojuši normatīvos dokumentus.
7. Grāmatvedības nodaļa ir sagatavojusi
Jaunpils novada pašvaldības gada pārskatu.
8. Veikts “Darām paši ”projektu konkursa
iesniegto projektu izvērtējams.
9. Noslēdzies autobusa iepirkums un izsludināts iepirkums meliorācijas sistēmu
pārbūves iepirkums. Patreiz tiek gatavoti
iepirkumi: asfalta virsmu apstrādei, auto-

mašīnas iegādei, skolas ēdinātājam, pils
jumta tehniskā projektētājam.
Paralēli tiek veiktas cenu aptaujas mazākiem projektiem: podiņu krāsns atjaunošanai, pasta dīķa tīrīšanai un tā apkārtnes
labiekārtošanai.
10. Ir sagatavoti vērtējumi atsavināt paredzētajiem īpašumiem un vērtēšanas komisija noteikusi sākuma cenas.
Domes sēdes lēmumi
Apstiprināts lēmums SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra” gada
pārskatu 2016.gadam.
Apstiprināts lēmums PSIA “Jaunpils KS”
gada pārskatu 2016.gadam.
Apstiprināts lēmums SIA “Jaunpils pils”
gada pārskatu 2016.gadam.
Apstiprināts tika arī Jaunpils novada pašvaldības gada pārskats 2016.gadam.
Jaunpils novada dome apstiprināja PA
“Jaunpils” Jaunpils un Viesatu pagasta bibliotēkas iekšējos normatīvos dokumentus.
Apstiprināts lēmums par SIA “Jaunpils
pils”telpu nomas maksas dzēšanu.
Apstiprināts lēmums “Par adrešu precizēšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par “Vecmūrnieki”
sadalīšanu”.
Apstiprināti
Saistošie
noteikumi
Nr.4/2017 “Kārtība, kādā sakārtojamas,
konservējamas vai nojaucamas visi degradējošanas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves”.
Apstiprināts lēmums “Par izmaiņām
Jaunpils novada ielu un ceļu sarakstā”.
Apstiprināts lēmums “Par projekta pieteikumu “Jaunpils muzeja ekspozīcijas
“Jaunpils muižas, muižiņas” modernizāciju

un pieejamības nodrošināšana”.
Apstiprināts lēmums “Par detālplānojuma nekustamā īpašumā “Ābeļdārzs” kadastra Nr.90560080130 projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Jaunpils novada dome apstiprināja Jaunpils novada Bāriņtiesas ētikas kodeksu.
Apstiprināts lēmums “Par pašgājēja pļāvēja motora maiņu”. Tā nomaiņas summa
sastāda 1493.30 EUR. Nepieciešamais finansējums tiek piešķirts no budžeta līdzekļu atlikuma.
Apstiprināts lēmums “Par aizņēmuma
ņemšanu Valsts kasē projekta “Autobusa
piegāde Jaunpils novada dome” realizācijai”.
Apstiprināts lēmums “Par biedrībai “Dzīpars” iznomātās telpas atjaunošanas remontu”. Nepieciešamais finansējums telpu
atjaunošanas remontam ir EUR 1930.94 un
tas tiek piešķirts no budžeta līdzekļu atlikuma.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils dzirnavu skiču projekta izstrādes iegādi”. Jaunpils dzirnavu un pieguļošās teritorijas attīstības skices, vizualizācijas un maketus
iegādāsies par EUR 1230 pirms nodokļu
nomaksas, nepieciešamais finansējums tiek
piešķirts no budžeta līdzekļu atlikuma.
Apstiprināts lēmums “Par finansiālo atbalstu represēto personu salidojumam Ikšķilē”.
Apstiprināti
Saistošie
noteikumi
Nr.5/2017 “Par grozījumiem Saistošajos
noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””.
Dita Ellere, sekretāre

2017.gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām Jaunpils
novadā ir iesniegti un pieņemti divi saraksti no
politisko partiju apvienības “Zaļo un Zemnieku
savienība” un vēlētāju apvienības ”Viesatām būt”
No politisko partiju apvienības “Zaļo
un Zemnieku savienība” pieteikti ir šādi
deputātu kandidāti:
1. Ligita Gintere
2. Dace Adiņa
3. Raivo Altenburgs
4. Velga Pavlovska
5. Raivis Pranis
6. Jānis Krūmiņš
7. Baiba Priedniece
8. Agita Rulle
9. Andris Fridrihsons

10. Agita Trokša
11. Žaklīna Pahmurkina
12. Dainis Andersons
No kandidātu saraksta “ Viesatām būt”
pieteikti šādi kandidāti:
1. Ēriks Strautiņš
2. Līga Bierande
3. Aija Zonberga
4. Jānis Krūtainis
5. Andis Zonbergs
6. Arvis Rasa
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7. Armands Aizgrāvis
8. Aivis Jansons
9. Ainārs Pašulis
Uz Jaunpils novada domes deputāta
amatu ir pieteicies 21 deputātu kandidāts,
no kuriem 12 ir vīrieši ( 57,14%) un 9 sievietes ( 42,86 %). Vidējais kandidāta vecums ir 44,7 gadi. Vecākais kandidātam ir
67 gadi, bet jaunākajam ir 20 gadi. 28,57%
no kandidātiem ir vecumā no 31 līdz 40
gadiem, 36,1 % kandidātu ir vecumā no 41
turpinājums 4.lpp.
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turpinājums no 3.lpp.

līdz 60 gadiem, vecāki par 60 gadiem 19,05
% kandidātu.
Visiem kandidātiem dzīvesvieta ir Jaunpils novads.
Jaunpils novada iedzīvotāji par saviem
kandidātiem varēs balsot divos iecirkņos:
“Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā
,Jaunpils novadā un “Viekaļās”, Viesatās,

Viesatu pagastā,Jaunpils novadā.
Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 3.jūnijā, ir no pulksten 7.00 līdz
22.00. Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas
stundas dienā var nobalsot iepriekš:
31.maijā no plkst.17.00 līdz 20.00
1.jūnijā nmo plkst. 9.00 līdz 12.00
2.jūnijā no plkst 10.00 līdz 16.00
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ ne-
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var nokļūt iecirknī, no 29.maija var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo
iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu
dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, ir nepieciešama derīga pase vai personas apliecība.
Vija Rasa,
Jaunpils novada Velēšanu komisijas
priekšsēdētāja

2017.gada 3.jūnijā kursēs transports uz Jaunpils centru
Maršuts
Struteles muiža
Struteles darbnīca
Saldenieku krustojums
Saule
Veclauki
Jaunpils
ISUZU Atpakaļ (no veikala
„TOP” Stāvlaukuma - ISUZU)

Laiks
10.00
10.10
10.12
10.20
10.25
11.40

Veclauki
Sviļi
Rogas
Jurģi
Leveste
Jaunpils
Atpakaļ
(no veikala „TOP”
stāvlaukuma -ISUZU)

11.00
11.05
11.10
11.15
11.25
12.25

Erasmus+ projekta “Radošas iniciatīvas kooperatīvai
sadarbībai darbā ar jauniešiem” aktivitātes novadā
Visā Eiropā vietējās kopienas iesaistās un
atbalsta jauniešus, lai tie varētu īstenot savu
potenciālu, lai attīstītu savu karjeru, izglītību, veselīgu dzīvesveidu un, lai kļūtu par
aktīviem un atbildīgiem pilsoņiem. Lai sasniegtu pozitīvu rezultātu, ir svarīgi, ka nozīmīgi vietējā līmeņa dalībnieki nevis darbojas izolēti, bet gan efektīvi sadarbojas. Ar
nozīmīgiem vietējā līmeņa dalībniekiem
tiek domātas skolas, koledžas, pašvaldības,
NVO, sporta klubi un uzņēmumi. Visām

vai daļai no šīm grupām radoši sadarbojoties, tiek sniegta jēgpilna ietekme rītdienas
pilsoņu veidošanā.
Projekta pamatideja ir ļaut partneriem
dalīties ar pašreizējo labo praksi un pieredzi, kas saistīta ar efektīvu sadarbību,
izmantojot KSA iespējas, lai gūtu labumu
jauniešu iespēju pilnveidošanai un attīstītu
jaunas idejas. Kā arī, lai izmēģinājuma idejas ieviestu vietējā teritorijā un dalītos ar izmēģinājuma projekta rezultātiem, sniedzot
ieteikumus, kurus, savukārt, varētu attīstīt

tālāk nākotnes projektos.
Projekta 1. posms norisināsies Jaunpilī,
kā - apmācību kurss no 3.līdz 11.jūnijam.
Aktivitāšu dalībnieki ir divi pārstāvji no
katras partnervalsts – Lielbritānijas, Polijas, Kipras, Itālijas, Rumānijas un Latvijas
- jaunatnes darbinieki, pašvaldību, NVO,
sporta klubu darbinieki un brīvprātīgie.
Aicinām sekot līdzi informācijai un iesaistīties!
Vija Zīverte
Attīstības nodaļas vadītāja

Jaunpils jaunieši piedalās projektā -radošā
meistardarbnīcā „Gudrs, vēl gudrāks: izprotam ANO
Ilgtspējīgas attīstības mērķus kopā”
19. aprīlī Jaunpils vidusskolas 6 a klases
audzēkņi devās uz biedrību “7 balles”, lai
kopīgi darbojoties, izveidotu koka puzli,
kas simbolizē katru no 17 ANO ilgtspējīgas
attīstības mērķiem. Tieši radošās nodarbības neformālā vidē ir tās, kas atver radošo
garu un vienkāršā veidā ļauj izprast -kā
mūs nākotnē ietekmēs pārmaiņas, kuras
radām jau šodien.
Kvalitatīvai izglītībai un sabiedrības informēšanai ir izšķiroša nozīme, lai veik-

smīgi sekotu līdzi laikam un veicinātu
ilgtspējīgas pārmaiņas, risinātu sabiedrībai
aktuālas problēmas, tādējādi arī veicinot
sabiedrības labklājību. Projekta un radošās
darbnīcas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar
2015. gada nogalē pieņemtajiem 17 ANO
Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kuru nolūks ir veicināt ilgtspējīgu globālu attīstību
vides, ekonomikas un sociālajā jomā.
Pasākumi Jaunpilī notiek Eiropas Komisijas līdzfinansēta projekta “Strādājot kopā
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iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES
partnervalstīs” ietvaros, ko īsteno Latvijas
Pašvaldību savienība sadarbībā ar Vietējo
un reģionālo pašvaldību padomi (CEMR)
un 27 citiem projekta partneriem – pašvaldību asociācijām un pašvaldībām.
Projekta aktivitātes Jaunpilī dalāmas divos posmos, aktivitāšu pirmais posms jau
veiksmīgi aizvadīts. Proti, izveidota ANO
Ilgtspējīgas attīstības mērķu puzle. Puzles
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veidošanā un diskusijās piedalījās Jaunpils
vidusskolas 6A klases skolēni un skolotāja
Dace Adiņa. Lai veicinātu pašvaldības sadarbību ar skolu globālās izglītības attīstības jautājumos, radošajās nodarbībās piedalījās arī Jaunpils novada Domes pārstāvji:
priekšsēdētāja Ligita Gintere, kas darbojas
Eiropas Savienības Reģionu komitejā, kā
arī darbinieki-Baiba Rasa un Renāte Zīverte.
Radošajā darbnīcā ciemojās arī Latvijas
Pašvaldību savienības (LPS) padomniece
ārējo skaru jautājumos Elita Kresse.
Puzle izdevās lieliski, jaunieši paši to izzāģēja, apgleznoja un jāteic,lai to saliktugalva nedaudz jāpalauza. Jaunieši šo puzli
un savas idejas, veidokļus un izpratni par
ilgtspējīgas attīstības mērķiem prezentēs
Jaunpils vidusskolas pirmssklolā, “Zemenītē”, sākumskolas klasēs un vidusskolā. Bet
pirmie, kuru atjautība un zināšanas tiks
pārbaudītas - būs tieši Jaunpils vidusskolas
skolotāju kolektīvs. Vēlam veiksmi!
Projekta ietvaros 6 A klases audzēkņi
kopā ar pasniedzējiem maijā dosies izglītojošā ekskursijā uz Rīgu, lai tiktos ar Saeimas Eiropas lietu komisijas pārstāvjiem un
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Projekta dalībnieki-6a klases audzēkņi biedrībā “7 balles”

viesosies vizītē Ministru kabinetā.
Projekta turpinājums būs otrais posms,
kad jaunieši Jaunpils Reģionālās attīstības
centrā „Rats” -animācijas studijā, pasniedzējas Artas Berezovskas vadībā, veidos
multiplikācijas filmu par tēmu „Mani piedzīvojumi „Ilgtspējīgas attīstības mērķu”
labirintā”. Filmiņas pirmizrāde notiks 2017.
gada novembrī, uz kuru visi laipni aicināti.
Projekta aktivitātes noslēgsies ar seminārs
Rīgā.

Paldies projekta sadarbības partneriem,
mūsu aktīvajiem un zinātkārajiem jauniešiem, īpašu sveicienu sūtam līdz Briselei
-projekta “labajam gariņam” - LPS padomniecei Eiropas Savienības jautājumos, LPS
pārstāvniecības Briselē vadītājai Agitai
Kaupužai!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: Baiba Rasa

Draudzes ziņas
Esiet vienmēr priecīgi! Lūdziet Dievu
bez mitēšanās! Par visu pateicieties
Dievam – tieši to Dievs grib no jums
Kristū Jēzū.
1.Tes. 5:16–18
6. maijā Jaunpils baznīcā pulcējās gan
draudzes locekļi, gan iesvētes mācību dalībnieki, lai visi kopā sakoptu baznīcu –
nomazgātu logus un solus, bet svētdien,
7.maijā dievkalpojumā tika svinētas iesvētības 13 jauniem draudzes locekļiem.
20. maijā plkst 20.00 Muzeju nakts ie-

tvaros baznīcā notiks skaists koncerts –
“Zelta baroks” ievērojamāko baroka ģēniju
J.S.Baha, G.F.Hendeļa, H.Persela izcilas un
atpazīstamas kompozīcijas atskaņos
Kristīne Gailīte (soprāns) – Latvijas
Nacionālās operas soliste, J. Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas docente,
Jānis Porietis (trompete) Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra solists un
mākslinieks, JVLMA docents,
Ilze Reine (ērģeles) – Rīgas Sv.Jāņa baznīcas ērģelniece, viena no Rīgas Doma
koncertērģelniecēm, JVLMA pieaicinātā

docētāja.
Ieeja brīva, būs iespējams ziedot koncerta norises atbalstam.
Koncertu organizē Jaunpils evaņģēliski
luteriskā draudze
Paldies par atbalstu Jaunpils novada domei un kafejnīcai “Līvas”.
27. maijā Jaunpils draudze gaida ciemos
māsu draudzes no Viby (Zviedrija) kori
un pārstāvjus. Viby draudzes koris dziedās
dievkalpojumā 28. maijā.
Zane Sapnova

Sveiciens futbola draugiem!

Hokeja čempionāts rit pilnā sparā, bet
futbola notikumi Jaunpilī nebūt neapstājas.
Kā vienu no svarīgākajiem jaunumiem gribētu atzīmēt, ka š.g. 26.aprīlī esam uzņemti
Latvijas Futbola federācijas biedru kandi-

dātu sarakstā. Lielisks notikums Jaunpils
futbola dzīvē.
Aprīļa beigās tika kronēti arī Jaunpils
novada atklātā telpu futbola čempioni.
Par tiem kļuva mūsu viesi - “Asie/Būvserviss” futbolisti. Godpilno otro vietu izcīnīja “KaimS” komanda, bet pie bronzas
medaļām tika “Gumsa” futbolisti. Mazliet
nepaveicās “Viesatas” komandai, kura palika tūlīt aiz godalgotā trijnieka. Pārējās
divas vietas sadalīja “FK Jaunpils” un “Blice/Kaķenieki” futbolisti. Paldies kafejnīcai
“Līvas” par jauko uzņemšanu apbalvošanas
ceremonijas laikā. Kā līdz šim, visu aktuālo
un nepieciešamo informāciju varat atrast
mūsu interneta mājas lapā www.fkjaunpils.

www.jaunpils.lv

lv , un arī mūsu facebook.com/fkjaunpils.
lv kontā. Vēl vēlētos informēt par futbola
notikumiem, kas rit pilnā sparā arī sākoties
pavasara periodam:
- Katru piektdienu no 18:00 – 19:30 uz
dabīgā Jaunpils futbola laukuma notiek
bērnu un jauniešu futbola nodarbības uz
kurām visi tiek laipni aicināti;
- Katru otrdienu un ceturdienu uz dabīgā Jaunpils futbola laukuma notiek futbola
treniņi, kuros dalību var ņemt lieli un mazi
futbola entuziasti;
Kā vienmēr ierosinājumus, novēlējumus vai priekšlikumus rakstiet uz e-pastu:
info@fkjaunpils.lv
FK Jaunpils preses dienests
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Aizvadīts pasākums “Mosties. Kusties. Smaidi”
Latvijas Tautas skolas Mācību centra „Zinātne” projektu vadības mācību grupa, kas
23.04 Jaunpils novada Levestē organizēja
pasākumu „Mosties! Kusties! Smaidi!”, izsaka sirsnīgu pateicību sponsoriem, atbalstītājiem un brīvprātīgajiem palīgiem, kuri
deva iespēju pasākuma dalībniekiem ļauties sporta aktivitātēm, krāsu pārvērtībām,
balonu lustēm, ziepju burbuļu brīnumam
un vēdera priekiem. Paldies Mācību centram „Zinātne”, Tukuma TIC, A/S „Jaunpils
pienotava” , A. Smelterim, Centra Aptiekai
Tukumā par finansiālu un materiālu atbalstu. Paldies par atbalstu un atvēlētajām telpām Jaunpils novada domei un „Levestes
Spicajiem”! Paldies arī aktīvajām mammām
un tētiem! Lai kustību prieks turpinās ikdienā!
Juris Stikuts un komanda

BK «Jaunpils» izcīna bronzu!
Savu otro sezonu Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijas turnīrā ir noslēdzis basketbola klubs «Jaunpils», kas bronzas sērijas
izšķirošajā spēlē ar rezultātu 73:47 pārspēja
Iecavas «Dartija» basketbolistus, tādējādi
izcīnot vēsturisku panākumu – bronzas
godalgas. Rezultatīvākais uzvarā ar 19 gūtiem punktiem bija Uģis Ķiņķeris.
«Jau sērijas sākumā teicu, ka uzvarēs tā
komanda, kura vairāk to vēlēsies. Šoreiz
tie bija jaunpilnieki, kuri pēdējā spēlē mūs
burtiski nospieda. Tie spēlētāji, kuriem bija
jāgūst punkti, to nespēja, savukārt pārējie
neuzņēmās iniciatīvu, jo gaidīja pienesumu tieši no līderiem. It kā vienā brīdī
pietuvojāmies rezultātā, taču mājinieki
iemeta savus metienus un beigās sagrāva
mūsu cerības uz pozitīvu rezultātu,» tā pēc
mača iecavnieku komandas galvenais treneris Voldemārs Pārums, kurš uzsvēra, ka
izšķirošajās epizodēs «Jaunpils» spēlētāji
darbojušies krietni fiziskāk un agresīvāk –
komandu starpība tieši fiziskās kondīcijas
ziņā ir bijusi izšķirošs faktors uzvarētāja
noskaidrošanā.
Savukārt BK «Jaunpils» galvenais treneris
norādīja uz saspēles vadītāja Pētera Proļa
veiksmīgo iekļaušanos spēles izšķirošajos
brīžos. «Mūsu spēlē bieži pienāk brīdis,
kad spēlētājiem ir jānomierinās un jāspēlē
maksimāli organizēti un kvalitatīvi. Šoreiz
tiešām Pēteris spēja komandu savākt, kas
bija izšķirošs brīdis. Tāpat noteikti gribu
uzteikt vēl virkni spēlētāju, kas labi iesaistījās no rezervistu soliņa – Jānis Kokins un

Artūrs Turiks. Tāpat labs mačs mūsu garākā spēlētāja Jāņa Prīliņa izpildījumā,» spēli
atceras treneris.
A.Zaremba uzskata, ka kopumā šajā sezonā komanda ir paveikusi lielu darba apjomu, kas devis rezultātu – izcīnītas bronzas godalgas: «Jau vasarā puiši trenējās un
lēja sviedrus. Domāju, ka viņi saprot, ka
pēdējā ceturtdaļā demonstrētais sniegums
gan uzbrukumā, gan aizsardzībā ir šī darba
augļi. Mums gan jāturpina attīstīties katram individuāli un kā komandai.»
Par bronzas ieguvējiem kļuva: Artūrs
Zaremba, Andris Fridrihsons, Oskars Rungevics, Arnis Jēkabsons, Ģirts Pommers,
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Uģis Ķiņķeris, Jānis Kokins, Edgars Kokins,
Kaspars Balandīns, Jānis Prīliņš, Jānis Mucenieks, Uvis Zeikmanis, Arnolds Zuicāns,
Roberts Jaksis, Mārcis Velbergs, Edgars Ķīvītis, Teodors Valteris, Dainis Dābols, Pēteris Prolis, Artūrs Turiks
Jāatgādina, ka šajā sezonā BK «Jaunpils»
ne tikai piedalījās LBL3 čempionātā, bet
arī organizēja Latvijas Basketbola līgas 2.
divīzijas spēli starp «Turības» un «Saldus»
basketbolistiem.
Jau zināms, ka komanda treniņus atsāks
jūlijā.
BK «Jaunpils» izsaka pateicību visiem,
kas mūs atbalstīja!
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Aicinām pievienoties-Kartavkalna apļi 2017

Jau otro sezonu Jaunpils pusē esam uzsākuši Kartavkalnu apļu seriālu “Kartavkalni-2017” (KA-2017). Neskatoties uz visai ziemīgiem laika apstākļiem, kad saules
starus brīžiem aizsedza lēni krītošās sniega
pārslas, uz 9.maija pirmās kārtas skrējienu
Kartavkalna centrālajā daļā sāka parādīties
dažāda vecuma tuvāki un tālāki viesi. Organizatori bija patīkami pārsteigti, ka neskatoties uz gadalaikam netipiskiem laika
apstākļiem, ieradās kupls dalībnieku skaits
it īpaši jaunieši, dažiem līdzi sportiski ģērbušies vecāki. Bija arī pavadošās personas,
kuras apņēmās uz nākamo kārtu ierasties
sporta tērpos un sastādīt konkurenci savām
atvasēm. Tāpat sacensības pagodināja iepriekšējās sezonas dažādu grupu uzvarētāji.
Šajā sezonā esam precizējuši divu kilometru apļa garumu, tāpēc šogad ir parādījušies daudz jaunu rekordu, kuru pārspēšanai ir aicināti visi esošie un topošie dalībnieki. Ir ieviestas dažas jaunas disciplīnas
tiem, kas nevēlās skriet ir iespēja ņemt talkā nūjas un arī šādā veidā izkustēties. Šajā
kārtā ieradās četras nūjotājas. KA-2017 pirmajā kārtā esam pārspējuši divus iepriekšējā gada uzstādītos rekordus, t.i, viskuplāk
apmeklētā sacensību kārta, šogad tie bija 22
dažāda vecuma dalībnieki un noskrietā ki-

“Kartavkalna apļi 2017” 1 posma dalībnieki

lometrāža vienā kārtā ir 129.5 km, iepriekšējā gadā labākais rezultāts bija 116.5 km.
Ļoti ceram, ka šis rezultāts uzlabosies ar
katru sacensības kārtu.
Kā sacensību dalībnieki atzina pēc sacensībām, ka laika apstākļi bija gana labi, jo
distancē nebija nemaz karsti, vienīgais pēc
skrējiena gaidot savus tuvos kļuva mazliet
vēsāks. Mēs, kā organizatori, ceram, ka jau

nākamajā kārtā, kas norisināsies 23.maijā,
laika apstākļi būs krietni pietuvināti gadalaikam un sacensību atmosfēra būs jautrāka- pārspējot jaunos rekordus.
Novēlu visiem dalībniekiem uzlabot savus uzstādītos rekordus.
Tiekamies trasē!
Andis Pušņakovs
Foto: Baiba Rasa

Aizvadīts kustību festivāls „Jaunpils 2017”,
noskaidroti oriģinālākie vides tematikai veltītie
priekšnesumi

Jaunpils dejotājas

www.jaunpils.lv
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Aizvadītajā piektdienā, 28. aprīlī, Jaunpils pili pieskandināja simtiem lielu un
mazu dejotāju, pārsteidzot žūriju un
skatītājus ar oriģināliem deju priekšnesumiem kustību festivāla “Jaunpils 2017”
ietvaros. Šogad dalībnieki paralēli ierastajai kustību priekšnesumu programmai
varēja startēt jaunajā disciplīnā – iestudējot Zaļās jostas vides priekšnesumu, kurā
akcentēt ekoloģijas tēmu, gatavot tērpus
no otrreizējām izejvielām vai vides materiāliem u.c.
Kopumā festivālā savu kustību mākslu
apliecināja 7 pirmsskolas kolektīvi, 32 sākumskolas kolektīvi, 26 pamatskolas kolektīvi un 8 vidusskolas un mūžam jauno
vecuma grupas pārstāvju kolektīvi. No tiem
– 10 priekšnesumi tika īpaši iestudēti atbilstoši vides un ekoloģijas tēmai.
Par labākajiem vides priekšnesumiem,
kas ne tikai saņēma “Zaļā josta” pārsteiguma balvas, bet arī goda viesu statusā ir aicināti piedalīties Lielajā vides festivālā “Tīrai
Latvijai!” (26.05.2017., Tērvete), tika nomi-

nēti sekojoši kolektīvi:
- Lejasstrazdu sākumskolas grupa
“Maikls un viņa meitenes” ar priekšnesumu
“Laiks dejot!”;
- Mārupes vidusskolas 3-5. klašu grupa
ar priekšnesumu “Kukaiņi uzdarbojas”;
- Kuldīgas centra vidusskolas grupa
“Ekodeja” ar priekšnesumu “Ekodeja”;
- Nīgrandes mūzikas skolas 4. deju klase
ar priekšnesumu “Shape of You”;
- Alsungas vidusskolas 7-8. klašu grupa
ar priekšnesumu “Pavasara modināšana”.
Festivāla dienā Jaunpils pils pagalmā darbojās brīvā skatuve, “Zaļā josta” pārstāvji
un Ezītis Jostiņš aicināja uz vides izglītības
spēlēm, dažādas radošās darbnīcas piedāvāja biedrība “7 balles”- aicinot bērnus iesaistīties rokdarbu darbnīcās, ziedu gatavošanā no olu iepakojuma kastītēm, krāsaino
taureņu gleznošanā, sveču marmorizēšanā.
Paralēli norisinājās Jaunpils siera degustācija, “Swedbank” atpūtas stūrītis, izjādes ar
zirgu, batuts, videi draudzīgas izklaides un
spēles. Dalībniekiem kā ierasts būs iespēja
iziet ekskursijas pa pili un tās apkārtni pils
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dāmu pavadībā.
Jaunpils kustību festivālu tradicionāli organizēja biedrība „Kultūras laboratorija”,
SIA „Zaļā josta”, kustību studija „MIks” un
pašvaldības aģentūra „Jaunpils”.
Paldies festivāla atbalstītājiem:
- Jaunpils novada dome
- Tukuma ledus halle
- MC DUS
- Kafejnīca ”Līvas”
- Jaunpils pienotava
- Jaunpils vidusskola
- i/k „Niedras.O”
- SIA „Lestenes maiznīca”
- Berga foto
- P/A „Pils”
- Baltic Candles
- Biškope Judīte Valaine
- Rīgas Zoo
- Anna Metla
- X Pulss
- Liene Didriksone
- Laima Kubliņa – “Zaļā josta”
Irēna Martuzāne

Izzini latvisko dzīvesziņu

Kolāžu veidošana par tēmu „Latvija- manas mājas”

Ar šāda nosaukuma projektu Viesatu pagasta biedrība „Kamene” piedalās Jaunpils
novada domes projektu konkursā „Darām
paši”. Viesatas var lepoties ar bagātīgu novadpētniecības klāstu, bet ar šo kultūras
mantojumu būtu jāstrādā, lai to aktualizētu un radoši piedāvātu iedzīvotājiem un
citiem interesentiem. Kultūrvēsturiskās attīstības gaitā lielu devumu ir atstājuši mūsu
novadā dzimušie folkloras vācējs Krišjānis
Barons un kartogrāfs, etnogrāfs Matīss Siliņš. Viņi ir centušies izkopt latvisko dzīvesziņu kas ir garīgo un tikumisko vērtību
kopums. Latviskās dzīvesziņas izziņas avoti
ir tautasdziesmas jeb dainas, latvju raksti,
latviskās tradīcijas un daba.

Projekts paredz, ka biedrība organizēs
radošās nodarbības latviskās dzīvesziņas
izzināšanai. Nodarbības paredzētas visām
vecuma grupām, īpaši bērniem, jo viņiem
izzinot latviskās tradīcijas, uzzinot savu
novadnieku devumu, caur spēli, rotaļu,
dziesmu, pasaku, veidosies attieksme pret
kultūras mantojumu un paradumi visai
dzīvei.Tiks meklētas interesantākas formas
un metodes, kā parādīt , ka latvju zīmes,
ornamenti varbūt tik dažādi un interesanti. Savukārt pieaugušajiem tiks stiprināta
tradīciju nozīme, kas veicinās harmonijas
sajūtu pašos un sabiedrībā.
Nodarbības notiks festivāla “Sirdī
prieks”dalībniekiem, Viesatu pagasta svēt-
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kos, Jaunpils viduslaiku svētkos, Latvijas
mazpulku vasaras nometnē, Viesatu pagasta bibliotēkā. Nodarbību organizēšanai tiks
izgatavotas latviskas dzīvesziņas veicinošas
spēles: Latvju zīmju domino, Atrodi pareizo tautasdziesmu un Puzle. Nodarbību organizēšanai tiks izmantotas arī jau esošas
lietas: Novadpētniecības istabas resursi,
koka kluči, ornamentu un kancelejas caurumotāji, ko biedrība ir iegādājusies piedaloties iepriekšējos “Darām paši” projektos.
Tiks mācīts veidot kolāžas par tēmēm:
Kas man ir Latvija, gadskārtu ieražas, mana
tautasdziesma un c. Pēc projekta realizēšanas šīs spēles tiks izmantotas novadpētniecības darba popularizēšanai.
Sandra Šteina

maijs 2017

INFORMĀCIJA

Jaunpils vēstis

9.

Apceļošanas akcijas
Līdz ar siltāka laika esamību ceļotāji ir
sarosījušies un dodas kopīgos braucienos
pa Latviju. Ik gadu Latvijā tūrisma sezonā
norisinās vairākas dažādas formas, reģionu
akcijas – tā tas notiek arī šogad. Jaunpils
muzejs ir kā akcijas dalībnieks divās no
šādām apceļošanas akcijām, bet Jaunpils
Amatu māja vienā.
“Apceļo Kurzemi”
Kurzemes tūrisma asociācija no 2017.
gada 1. marta līdz 31. oktobrim piedāvā
piedalīties akcijā “Apceļo Kurzemi”, viesojoties 35 diženās Kurzemes vietās, lai atpūstos, ieraudzītu un izmēģinātu ko jaunu,
redzētu un baudītu.
Šogad par diženām vietām ir noteiktas arī
Jaunpils muzejs un Jaunpils Amatu māja.
No Tukuma puses vēl ir objekti: Ģenerāļa Ludviga Bolšteina piemiņas muzejs,
Kandavas novada Amatnieku biedrība, Keramikas darbnīca “Saules ceplis” un Tukuma pilsētas svētki “Precību spēles Tukumā”.
Pārējie akcijas objekti atrodas Saldus, Talsu,

Kuldīgas, Liepājas un Ventspils apkārtnē.
Akcijas dalībnieki, kuri būs viesojušies
vismaz 12 no 35 diženajām vietām un saņēmuši atzīmi dalībnieku anketā, piedalīsies
atbalstītāju dāvāto balvu izlozē.
Galvenā balva no “Stena Line” – dāvanu
karte braucienam divām personām ar vieglo transporta līdzekli maršrutā Ventspils–
Nīneshamne–Ventspils!
Akcijas dalībnieku anketas var saņemt
Kurzemes tūrisma informācijas centros,
diženajās vietās vai lejupielādēt interneta
vietnē www.kurzeme.lv.
Aizpildītās anketas aicina nodot līdz
2017. gada 10. novembrim kādā no Kurzemes tūrisma informācijas centriem Kuldīgā, Talsos, Tukumā, Saldū, Liepājā vai
Ventspilī.
Noslēguma pasākums un dalībnieku anketu izloze notiks 2017. gada 24. novembrī,
Talsos, Kurzemes tūrisma asociācijas gada
balles “Lielais Jēkabs 2017” ietvaros.
Plašāka informācija par akciju Kurzemes

tūrisma informācijas centros vai Kurzemes
tūrisma asociācijā.

“Apceļosim Latvijas pilis un muižas”
No 2017. gada 1.maija līdz 28.oktobrim
pēc 7 gadu pārtraukuma 69 Latvijas pilīs
un muižās norisinās akcija “Apceļosim
Latvijas pilis un muižas”. Liela daļa piļu
un muižu ir sagatavojusi kādu īpašu piedāvājumu vai uzdevumu, kā apceļotājam
nopelnīt zīmodziņu vai uzlīmi, savukārt
daļa piedalās akcijā ar atsevišķiem pasākumiem– koncertiem, meistarklasēm,
izstādēm.
Viens no šiem 69 objektiem, ir arī Jaunpils pils, kuru ceļotāji ir aicināti apmeklēt
kādā no 3 veidiem:
- Jaunpils muzeja apskate;
- Ekskursija ģimenēm – “Pirmie soļi
galmā” ;
- 20. maijā no 19:00 Muzeju nakts, 12.
augustā no 14:00 - 20:00 Viduslaiku svētkus vai 28. oktobrī Leģendu nakts pasākuma ietvaros.
Akcijas ceļotājs varēs Jaunpils pilī muzeja kasē saņemt gan uzlīmi, gan zīmodziņu
katru dienu 10:00-20:00.
Lūgums sekot līdzi informācijai un
pirms došanās pārliecināties vai nav izmaiņu darba laikā! Vasaras mēnešos iespējamas darba laika izmaiņas, kuru ietvaros
ceļotāju uzlīmes un zīmodziņus nevarēs
saņemt!
Lai kļūtu par akcijas dalībnieku, ir jāsaņem apceļotāja karte un jāsāk ceļot! Karti
var lejupielādēt interneta vietnē www.pilis.
lvun izdrukāt vai saņemt jebkurā pilī un

muižā, kas piedalās akcijā.
Apceļotāji, kuri būs viesojušies vismaz 5 no 69 pilīm
un muižām, saņemot par to
atzīmi savā kartē, piedalīsies
piļu un muižu dāvāto balvu
izlozē, bet aktīvākie 50 apceļotāji saņems ielūgumu uz
balli Jaunpils pilī 2017.gada
25.novembrī.
Lai piedalītos balvu izlozē
un/vai saņemtu ielūgumu uz
balli Jaunpils pilī, karte ar vismaz 5 (piecām) atzīmēm līdz
2017.gada 28.oktobrim (ieskaitot) jāiesniedz jebkurā pilī
vai muižā, kas piedalās akcijā,
vai līdz 2017.gada 3.novembrim (pasta zīmogs) jānosūta
Latvijas Piļu un muižu asociācijai. Katrs apceļotājs var
iesūtīt tikai vienu karti.
Akcija ir projekta “Iepazīsti
pilis un muižas – Baltijas kultūras mantojuma glabātājas”
galvenā šī gada aktivitāte.
Nākamgad akcija notiks visās
Baltijas valstīs.
Akciju atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra, VIRŠI-A
un Turismagids.lv
Lai patīkama ceļošana!

www.jaunpils.lv

Informāciju sagatavoja: Inga Krūtaine
Jaunpils pils
Reklāmas foto
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Pasākuma plāns 17.maijs - 18.jūnijs

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

18.05. 18:00

Deputātu kandidātu diskusijas Jaunpils novadā Organizē:Neatkarīgās Tukuma ziņas

Jaunpils pils

18.05. 14:30

“Lasītājs iesaka lasītājam”. Jaunāko grāmatu apskats

Jaunpils bibliotēka

20.05.
No 19:00

Muzeju nakts . “Piedzīvojumu laiks garam un dvēselei Jaunpilī”. Ceļojuma laikā un telpā
Jaunpils pils, muzejs
Jaunpils muzejā
Programmā:
Jaunpils novadnieka Māra Branča gleznu kolekcijas izstāde, Pavasara ziedu laika izstāde
Laikrāžu izstāde, Biedrības “7balles” radošā darbnīca
Jaunpils reģionālās attīstības centra “Rats” viesistaba, Orientēšanās spēle ģimenēm “Gadsimtu liecības meklējot”, Labirinta teātris “Nāc un sajūti sevi pasaulē”
Dzejas laiks kopā ar Jāni Kalnbergu, Satikšanās ar vislabākajām zīlniecēm sestajā paaudzē
Dziedāšana, dziedēšana, dziedināšana kopā ar grupu “Baltās dūjas”
Sagaidām tumsas laiku kopā ar uguns šovu, Vakara gaitā apskatāma Jaunpils muzeja
ekspozīcijas telpas

20.05.
No 19:00

20:00 Koncerts “Zelta baroks”. Soliste Kristīne Gailīte, ērģelniece Ilze Reine, trompetists
Jānis Porietis. Ieeja brīva, iespējams ziedot koncerta norises atbalstam

Jaunpils baznīca

20.05.
No 19:30

Stāstnieku vakars. Iespēja ieklausīties laika un modes līkločos, klausoties vēstuļu lasījumos, iepazīstot audēju amatu prasmes un apskatot viņu darinājumus

Jaunpils Amatu māja

21.05. 14:00

Grāmatas “Bērnības atmiņas lauku muižā” atklāšanas svētki

Saules ciema centrā

23.05. 18:30

Kartavkalnu apļi 2017

Kartavkalns

26.05.
11:00

Mācību gada noslēgums-olimpiāžu laureātu un izcilnieku pieņemšana pie domes priekšsēdētājas

Jaunpils pils Laulību
zāle

27./ 28.05.
10:00

Atvērtās dienas laukos

Lauku mājas “Rogas”
un biedrība “7 balles”

27.05. 20:00

Vasaras sezonas atklāšana, Zaļumballe. Muzikanti tiks precizēti

Jaunpils parka estrāde

27.05. 10:00

Tirdziņš “Radīts Jaunpils novadā”

Jaunpils tirgus mājiņa

28.05.
13:00-18.30

Sezonas noslēguma pasākums “Ratā”. Galda spēles un āra spēles, animācijas īsfilmu pirm- Jaunpils “Rats”
izrādes ģitāristu koncerts

28.05. 16:00

Ģimeņu sportiskās aktivitātes

Viesatu birzīte

21.05.

Grāmatas “Bērnības atmiņas Lauku Jaunajā muižā (1903.-1918) atklāšana

Vieta tiks precizēta

30.05. 10:00

Jaunpils vidusskolas futbola festivāls

Aizkapličas futbola
laukums

03.-11.06.

Erasmus+ projekta “Radošas iniciatīvas darbā ar jauniešiem” aktivitātes novadā

Jaunpils “Rats”

04.06. 15.00

Jaunpils bērnu svētki

Jaunpils parkā

10.06. 14:00

Jaunpils vidusskolas 9. klases izlaidums

Jaunpils vidusskola

10.06. 16:00

Jaunpils vidusskolas 12. klases izlaidums

Jaunpils vidusskola

10.06.
Visu dienu

Pasaules adīšanas diena

Jaunpils
Amatu māja

13.06. 18:30

Kartavkalna apļi 2017

Kartavkalns

IZSTĀDES
Laiks

Apraksts

Vieta

JAUNĀS
17.05. - 22.05.

Pavasara ziedu izstāde

Jaunpils muzeja *Izstāžu zāle

17.05. - 17.06.

Jaunpils novadnieka Māra Branča (70) jubilejas izstāde

Jaunpils muzeja *Izstāžu zāle

01.06. - 23.06.

Visa laba Jāņu zāle

Viesatu bibliotēka

14.06. -30.06.

1941. gada represiju atcerei “Es tevi, sāpe, pieminu”

www.jaunpils.lv

Jaunpils muzeja *Ekspozīciju zāle
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Laiks tiks precizēts Īrisu ziedu izstāde

Jaunpils vēstis 11.
Jaunpils muzeja *Izstāžu zāle

TURPINĀS
08.05. - 08.06.

Izstāde “Pulksteņi”
No cikla izstādi Viesatu bibliotēkā
veido iedzīvotāji

Jaunpils muzeja *Pilskunga kabinets

31.05. - 30.06.
Valsts Jaunpils lopkopības skolai - 90. Vēsturiska izstāde
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas,
citiem muzeja ieejas biļete*

Jaunpils muzeja *Ekspozīciju zāle

NODARBĪBAS
Laiks

Apraksts

Vieta

16.05. 10:00

Veselība kā resurss

Jaunpils “Rats”

18.05. 17:30

Sevis pilnveidošanas nodarbība. Pasniedzēja sertificēta numeroloģe
Inguna Balgalve Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

19.05./26.05. 15:00
Angļu valoda bērniem

Angļu valoda bērniem. Pasniedzēja Sarmīte Slavska
Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

19.05. /26.05 15:30

Jogas nodarbība. Pasniedzēja Evita Sundar. Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

20.05. 09.30-17.00

Aizbildņu apmācības, tēma: likumdošana.

Jaunpils “Rats”

22.05.

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

25.05., 08.06.
15:00-18:00

Keramika. Pasniedzēja Velga Melne
Dalības maksa

Jaunpils
Amatu māja

27.05. 09.30-17.00

Aizbildņu apmācības, tēma: bērnu aprūpe.

Jaunpils “Rats”

30.05. 17:30-18:30

Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm

Viesatu bibliotēka

03.06. 09.30-17.00

Aizbildņu apmācības, tēma: konfliktsituāciju risināšana.

Jaunpils “Rats”

10.06. 09.30-17.00

Aizbildņu apmācības, tēma: attiecību modeļi.

Jaunpils “Rats”

12.06. - 16.06.

“Brīvdienu klubiņš” jeb 1 nedēļa kopā ar bibliotēku

Jaunpils bibliotēka

17.06. 09.30-17.00

Aizbildņu apmācības, tēma: saskarsme ģimenē.

Jaunpils “Rats”
Pasākuma plānā ir iespējamas
arī izmaiņas. 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 vidusskola26464378		
Jaunpils “Rats” 29330697

www.jaunpils.lv
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Dziedi māmiņa “Aijā žūžu”,
Visu mūžu Tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs,
Lāča bērns, kas medu prasīs!

Ar labu vārdu sauli projām vadi,
Ar labu vārdu rītam pretī ej.
Tad visi Tavi nodzīvotie gadi,
Kā labi vārdi skanēs pasaulei.
Ā. Elksne

/Latv.tautasdz./

Sveicam vecākus ar bērniņu

Nozīmīgās jubilejās sveicam maija
gaviļniekus

Toma un Evelīnas piedzimšanu!

Valdi Areli, Normundu Amatnieku,
Raivo Jaskuli, Antoņinu Līci, Līgu Andrecu,
Juri Rudenko, Sarmīti Stepāni,
Dzintru Strautiņu Ilmāru Cini, Andri Šutovu,
Osvaldu Ķergalvi, Ainu Beķeri, Dzintru Rimšāni,
Jāzepu Skrebu, Lidiju Sondari, Jāni Šteinu,
Dzidru Zilicku, Dzidru Birģeli,
Eduardu Butkeviču, Irēnu Freimani,
Imantu Jauci, Āriju Kārkliņu, Dzidru Krauču,
Āriju Krīgerti, Uldi Plezeru, Bruno Rašmani,
Laimoni Siliņu!

Apsveikums
Tu mīļā, mīļa māmiņa,
Es mīlu Tevi kā nevienu,
Tu esi manim dārgāka
par saulīti un baltu dienu!

Mīļi sveicam un vēlam gaišas domas,
stipru veselību mūsu māmiņai,
Dzintrai Rimšānei 80 dzimšanas dienā!
Sveic meitas, mazmeitas, mazbērni.

Laimīga laulība nes sevī mieru un drošības sajūtu,
kas neizgaist pat dzīves nestundās.
Lai gadi jūs aizvien vairāk satuvina!
Lai tie dāvā jums gan piedzīvojumus un risku,
gan rāmu dzīvi un gandarījumu.
Apsveicam Andu un Artūru Balamus kāzu dienājaunu dzīves ceļu sākot 2017. gada 13. maijā.
Sveic-Jurģu iedzīvotāji

LĪDZJŪTĪBAS
APSVEICAM!
Aprīļa mēnesī salaulāti 2 pāri

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 17.05.2017.
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)

Izsakām dziļu līdzjūtību piederīgajiem, no Ritas Pētersones un
Edvīna Goža uz mūžu atvadoties.

www.jaunpils.lv

