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2016. gada novembris
Kamēr Latvija ir dzīva
Katrā Tavā solī, vārdā, dziesmā,
Tikmēr tā vēl paliks vienmēr savā vietā…,
Kamēr tā ar Tevi turpināsies kopā,
Tikmēr zeme dzīvos tautas elpā.
/M. Svīķe/
Būsim stipri un vienoti! Stipri sev, savām ģimenēm, savam novadam un Latvijai!
Aizdegsim baltu sveci, krāsim gaismu un siltumu, iepīsim gaišas dzijas pavedienu
ikvienā domā un darbā, dāvāsim tos viens otram…lai ikviens labais darbs kļūtu par
krāšņāko rotu Latvijas valsts 98. dzimšanas dienā!
SVEICAM LATVIJAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENĀ!
Jaunpils novada Domes vārdā
Ligita Gintere
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3.

5.novembrī jau sākot no 8.30 Jaunpils vidusskolā uz kārtējo, nu
jau 4. Jaunpils novada iedzīvotāju forumu pulcējās 109 novadā dzīvojoši vai strādājoši iedzīvotāji, no tiem izteikts sieviešu pārsvars
-89 un vīrieši 20. Savukārt dažādu vecumu grupas pārstāvētas gan
ļoti līdzvērtīgi.

4. Tūrisms,
novada tēls,
vietējais
produkts

Šī foruma tēmas bija:
1. Sadarbība (uzņēmēju, pašvaldības, biedrību, iedzīvotāju, starppaaudžu);
2. Uzņēmējdarbības vides attīstība, vietējā ekonomika;
3. Aktīva, lietderīga, veselīga brīvā laika pavadīšana-kultūra, sports;
4. Tūrisms, novada tēls, vietējais produkts;
5. Izglītošanās iespējas visu vecumu iedzīvotājiem;
6. Vide(tehniskā infrastruktūra, labiekārtojums un mājoklis);
7. Droša vide iedzīvotājiem( policija, ugunsdzēsība, iedzīvotāju
līdzdalība kārtības uzturēšanā)
8. Jaunatnes iesaistes iespējas un paņēmieni;
9. Mazo ciemu attīstība, dzīvotspēja.

1.Viesatu,kā tūrisma centra attīstīšana( Kr.Barona
vārda cildināšana, Struteles muiža, Ziedoņa
akmens);
2.Suvenīra-novada tēls izveide( Kr.Barons, mūkslellīte);
3.Dzirnavu kompleksa attīstība;
4.Pils fasādes uzlabošana;
5.Infrastruktūras sakārtošana-vide, ceļi;
6. Mednieku namiņš-izstāžu zāle-Briežu sķūnī.

5. Izglītošanās iespējas
visu vecumu iedzīvotājiem

1.Jāceļ skolas prestižs- vairāk jādarbojās ar talantīgiem skolēniem, piesaistīt vīriešus skolotājus;
2.Turpināt piesaistīt līdzekļus mūžizglītībai, lai
iedzīvotāji bez maksas varētu apmeklēt kursus;
3.Nepieciešama mākslas un mūzikas skola;
4.Neformālā izglītība jauniešiem;
5. Meklēt cilvēku, kas zēnus apmācītu tehniskām
lietām,kas būtu savas jomas entuziasts, kas spēj
aizraut.

Foruma darbība risinājās 3 posmos, kur:
1.posmā tika noteikti galvenie risināmie jautājumi un problēmas
katrā no tēmām;
2.posmā – meklēti un piedāvāti risinājumi problēmu novēršanai;
3.posmā – paši iedzīvotāji organizējas konkrētu risinājumu īstenošanai dzīvē, izstrādājot projektu idejas.

6. Vide
(tehniskā
infrastruktūra,
labiekārtojums un
mājoklis)

1.Jurģos salabot aku;
2.Jaunu soliņu ierīkošana parkā, gar baznīcu;
3.Asfaltēt ceļu Jaunpils-Viesatas;
4. Medulājos izkopt parku.

Un tātad – darba grupu izvirzītās un prezentētās problēmas
1.darba posmā:

7. Droša
vide iedzīvotājiem

1.Graustu esamība, kā no viņiem atbrīvoties;
2.Drošākas gājēju pārejas un stāvlaukumus;
3.Atstarotāju elementi apģērbā, kultivēt šo;
4.Vairāk apgaismojuma uz ielām;

8. Jaunatnes
iesaistes
iespējas un
paņēmieni

1. Transporta nodrošināšana uz centru, lai attālāk
dzīvojošie var iesaistīties pasākumos;
2.Trūkst informācijas;
3.Maz tematisku pasākumu.

9. Mazo
ciemu
attīstība,
dzīvotspē

1.iedzīvotāju iesaistīšana un motivēšana, informācijas apmaiņa ar mazajiem ciemiem;
2. Neformāla saikne ar pašvaldību;
3.Informācijas apkopošana par brīvajām apdzīvojamām platībām novadā;
4.Mazo mājsaimniecību produkcijas kolektīva
savākšana un realizācija( gan lauksaimnieciskā,
gan rokdarbi)

1. Sadarbība

1.Uzņēmēji kūtri iesaistās jauniešu informēšanā
par nozarēm, kurās darbojas, par nodarbinātības
iespējām;
2.Starpvecuma sadarbība nenotiek, kā to vēlētos,
jaunieši ne pārāk vēlās iesaistīties pensionāru
rīkotajos kopējos projektos;
3.Pārāk izkaisīta informācija, reizēm novēlota,
varbūt var izveidot mobilā tālruņa aplikāciju,
kuru atverot redzama visa informācija par novadu;
4.Nepieciešams apzināt neaktīvo iedzīvotāju intereses un iesaistīt tos aktivitātēs novadā;
5. Izveidot forumu,kur iedzīvotāji anonīmi varētu
izteikt savas idejas un viedokļus.

2. Uzņēmējdarbības vides
attīstība,
vietējā ekonomika

1.Maz informācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, par nodokļiem, par dokumentiem, kas
nepieciešami uzsākot uzņēmējdarbību;
2.Nav informācijas par brīvām telpām novadā,
kur varētu attīstīt uzņēmējdarbību;
3. Speciālistu trūkums un piesaistes iespējas,
apmācīt kā piesaistīt.
4.Valsts ceļu sakārtošana;
5. Iedzīvotāju motivācija strādāt, padomāt par
pabalstu veiksmīgāku “neizmaksu”.

3. Aktīva,
lietderīga,
veselīga
brīvā laika
pavadīšana-kultūra,
sports

1.Jurģu ciemā nav telpas, kur saiet kopā, nav
rotaļu laukums;
2.Problēmas ar transporta nodrošinājumu uz
kultūras un sporta aktivitātēm;
3.Motivēt iedzīvotājus piedalīties pulciņos, pulciņu dažādošana;
4.Baznīcā gida pakalpojumi, zvana atjaunošana

Izvērtējot visu darba grupu prezentētās problēmas, kā lielākās tālāk risināmās tēmas tika noteiktas 7 un katra no darba grupām pēc
stundas darba prezentēja 3 piedāvātos risinājumus:
Interešu
izglītības
dažādošana un
pilnveidošana;

1.Robotikas pulciņš, kurš māca tehnisko saprašanu, ģeometriju, dizainu un citas labas lietas, dzīvesziņa-jāsāk mācīt jau bērnudārzā, mūžizglītība 19.p
3.Teātra pulciņš bērniem un jauniešiem-iemāca
daudzas prasmes-sevi pasniegt,stāju,runu;17.p
4.pats saražo,pats pārdod-uzņēmējdarbības
mācīšana.13.p.

Uzņēmējdarbības
attīstība;

1.Regulāra iespēja prezentēt savu produkciju
tirdziņu veidā;
2.iedzīvotāju apmācība uzņēmējdarbības uzsākšanai, vajadzību, vēlmju izzināšana;
3.Uzņēmējdarbība un skola- skolai vairāk iet pie
uzņēmējiem, informēt bērnus par profesijām, kuras nepieciešamas novadā, prakses iespējas.
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Vienotās
informācijas platformas
izveide;

1.Vidējā paaudze- vienota detalizēta kalendāra
izveide par notikumiem un pasākumiem novadā,
nepublicēt ar atpakaļ ejošu datumu;
2.vecākai paaudzei-informācijas aprite ar koordinatoru palīdzību;
3.jaunākai paaudzei- vienotās mobilās aplikācijas
izveide.8.p

4)Mazo
ciemu
attīstība;

Mazo ciemu infrastruktūras sakārtošana;
2.Paši iedzīvotāji dara kaut ko lietas labā-Nīlas
sakopšana, mazos ciemos izveidot karogu vietas;
3.Mēs esam lauksaimnieki- viena vienojoša ciemu
biedrība, kas uzpērk un realizē lauksaimniecības (
arī rokdarbus) produkciju no maziem uzņēmējiem.

5) Jauni
tūrisma
piedāvājumi;

1.Tūrisma taka Viesatās - mini zoodārzs, baskāju
taka, ezerā ūdenssports, iespēja sakopt un tūristiem apmeklēt Kr.Barona dzīves vietas.
2.Baznīcā zvans un gids;
3.ceļš uz Karātavkalnu - ūdensšūpoles, parks, mednieku namiņš.

Jaunatnes
iesaistes
iespējas;

Izvirzīt motivējošu un uzticamu līderi.5p
2.Audzināšanas stundās piedalīties jaunatnes lietu
speciālistam,izvest lekcijas par pozitīvo psiholoģiju; 2p
3. iesaistīt jaunāko klašu apmācībā (interešu izglītībā) citu skolu skolēnus, lai māca noteiktu jomu.8.p

Nesakop- 1.Reklāmas staba apzaļumošana iebraucot Jaunpilī
to objektu no Bikstu puses- to paveic pensionāri un mazpulki,
sakārtoša- tālāk savā aprūpē pārņem pašvaldība.
na.
Foruma dalībniekiem balsojot par viņuprāt visvērtīgākajiem
piedāvātajiem risinājumiem, uz nākamo posmu – projektu ideju
izstrādi ar vairākuma balsīm tiek virzīti:
1.Tūrisma attīstība Viesatās- balsojuši 37 foruma dalībnieki;
2.Aktīvas tūrisma trases izveide Pils- Kartavkalni-balsojuši 32
foruma dalībnieki;
3. Biedrības izveidošana, kas nodarbosies ar mazo saimniecību
lauksaimniecības produkcijas realizāciju - balsojuši 25 foruma dalībnieki;
4.Teritorijas sakopšana pie Nīlas un karogvietu ierīkošana mazajos novada ciemos- balsojuši 24 foruma dalībnieki;
5. Teātra pulciņa bērniem un jauniešiem dibināšana- balsojuši
22 foruma dalībnieki.
Tiek izveidotas 5 darba grupas, kas izstrādā projektu uzmetumus šiem projektiem, nosakot projekta mērķi, izvērtējot esošos un
nepieciešamos resursus, vienojoties par projekta īstenotājiem un
nākamās tikšanās laiku un vietu, lai sāktu šo projektu izstrādi un
īstenošanu
Un tātad:
Projekta “Tūrisma attīstība Viesatās” darba grupa tiekas 9.decembrī 16.00 Viesatu kultūras namā.
Projekta “Sajūtu taka-ūdens, gaiss, zeme uguns”, t.i. aktīvās
tūrisma trases izveide posmā – Pils – Kartavkalni tiksies decembrī, vēl vienojoties par konkrētu laiku.
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Projekta “Ražots Jaunpils novadā”, t.i. biedrības izveidošana,
kas nodarbotos ar mazo saimniecību lauksaimniecības produkcijas realizāciju darba grupa tiksies 26.novembrī plkst.11.00
“Rata” telpās.
Projekta “Atpūtas vieta pie Nīlas” darba grupas pirmā tikšanās 8.decembrī plkst.19.00 “Levestes spico” telpās.
Projekta “Teātra pulciņš bērniem un jauniešiem” darba grupas pirmā tikšanās 23.novembrī plkst.15.00 skolā.
Ieinteresētie iedzīvotāji aicināti pievienoties darba grupām
minētajos laikos un vietās.
Paldies uzņēmējiem, kuri nodrošināja iespēju foruma dalībniekiem baudīt pusdienas, kā arī kafiju ar uzkodām visas dienas garumā – Edgaram Tumovam, Arbidānu ģimenei, Edītei Birģelei, Verai
Smirnovai, Dinai Ločmelei, Jaunpils pienotavai, Dacei Adiņai, Ilutai Rautsepai un IK “Niedres O” kolektīvam!
Par izklaidi rūpējās akardeonistu ansamblis no Saldus.
Paldies brīvprātīgajiem palīgiem – Tīnai Birģelei, Aleksandrai
Mertenai, Emīlijai Krīgertei, Terēzei Rautsepai, Agnetai Anuškovai, Robertam Krūmiņam un Klāvam Sīmanim, kuri visas dienas
garumā rūpējās, lai nepietrūktu kafija, ūdens, cepumi un uzkodu
galds vienmēr gaidītu glīti saklāts. Paldies arī jauniešiem un brīvprātīgajiem palīgiem, kuri iepriekšējā vakarā palīdzēja iekārtot
skolas telpas pasākumam un visiem palīgiem, kas bija iesastīti foruma organizatoriskajos darbos, kuru saraksts bija gan garš.
Paldies visiem, kas papildināja loteriju ar saviem ar saviem ražojumiem: zs „Arāji”, Skaistumkopšanas salonam SIA „Kalnsili”,
„Mana aptieka”, Jaunpils novada domei, Pils krogam, Brīvdienu
mājai „Vagas”, SIA „Amberland Wood”, Viesatu kultūras namam,
zs „Ošenieki”, SIA „Mans pavards”, SIA „Jaunpils zobārsts”, Judītei Valainei, biedrībai “7 balles”, pensionāru biedrībai “Jaunpils”,
Jaunpils muzejam, SIA “Jaunpils pils”, Jaunpils kultūras namam,
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes kolektīvam, veikalam „Karamele”, AS “Jaunpils pienotava”, Sporta klubam „Jaunpils”, Basketbola klubam „Jaunpils”, Jaunpils Amatu mājai, SIA “Līvas grupa”,
Jaunpils vidusskolai, zs „Rogas” saimniecei Veronikai Smirnovai,
Uldim Ginteram, Dzidrai Krastiņai, Aldai Štolcerei, z s „Mežaprūši” Ilzei Pociusai, „Koka degļu” autoram Mārim Ērenfrīdam, kafejnīcai „Līvas”, Pēterim Baranovskim, zs “Klapkalnes”, SIA “ Niedru
Lija”, Swedbankai, Ligitai Ginterei.
Īpašs paldies “novada radošajam” pārim Ievai Zāgmanei un
Mārtiņam Baronam par stilīgo fotostūri un iespēju bildēties. Paldies fotogrāfei Vitai Ivaskovai par pacietību ķert kadrus visas dienas garumā!
Un, protams, paldies, drosmīgajiem un talantīgajiem mazo grupu vadītājiem, kuri nepaguruši un ar lielu atbildību apguva grupu
sagatavošanās apmācības pirms foruma un vadīja diskusijas un
grupu darbu foruma laikā!
Paldies “Zemenītes” jaukajām audzinātājām par mazuļu pieskatīšanu!
Pateicamies par atsaucību un dalību Jaunpils iedzīvotāju forumā!
Lai izdodas viss iecerētais, mēs, Rīcības grupa, no sirds ticam, ka
kopā spējam daudz vairāk kā varam iztēloties. Veiksmi!
Vija Zīverte, Attīstības nodaļas vadītāja
Baiba Rasa, Sabiedrisko Attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: B. Rasa. M. Barons, V. Ivaskova

PAR SNIEGA TĪRĪŠANAS PAKALPOJUMU

Sniega tīrīšana no māju piebraucamajiem ceļiem, notiks saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem pēc informācijas saņemšanas
par nepieciešamību uz līgumā norādīto e-pastu: peteris.baranovskis@jaunpils.lv vai telefonu 63107069 vai 26436651.
Informējam, ka pašvaldībai līgums ar pakalpojuma sniedzēju ir noslēgts līdz 31.12.2016. Līdz ar jaunu iepirkumu, iespējams,
ka mainīsies pakalpojuma atlīdzības samaksa, par kuru informēsim Jaunpils Vēstīs.
Pēteris Baranovskis, Izpilddirektors

www.jaunpils.lv
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Izpilddirektora informācija.
Atskaite par padarītajiem darbiem starp
sēdēm oktobrī.
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Ir noslēdzies iepirkums un ir uzsākta
prioritāri pārbūvējamo grants ceļu pārbūves projektu izstrāde ceļiem:
Ķimsīši –Veclauki posmos no Ķimsīšiem līdz Saulei un no Stūrīšiem līdz Krastiņiem; Lemeši-Leveste visā garumā;
Sparvas-Kaulaiņi posmos no Annenieku ceļa līdz Sparvām un no Kaulaiņiem līdz
Annenieku ceļam pie apses;
Pavāri-Pīlādži visā garumā;
Būru ceļš visā garumā.
2. Saņemta atbilde no Satiksmes ministrijas par Bikstupes tilta atjaunošanu, kas
bija paredzēta 2015. gadā, taču pamatojoties uz Jaunpils pašvaldības prasību par
gājēju drošības nodrošināšanu šajā posmā
un tilta iekļaušanos kopējā ansamblī ar pili,
ir paredzēts izstrādāt būvprojektu kurā šīs
prasības tiks nodrošinātas un tas notiks
2017. gadā, bet būvniecība tiek plānota
2018 gadā.
3. Tiek greiderēti grants ceļi, lai līdz salam ceļus paspētu nolīdzināt.
4. Esam atklājuši bērnu rotaļu laukumus
Viesatu birzītē un Levestē.
5. Ir nosūtīts Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijai pieprasījums atļaut
veikt jumta konservācijas darbus Dzirnavu
ēkai.
6. Ir iepirkts būvnieks Viesatu ciema apgaismojuma izbūvei.
7. Ir izsludināts iepirkums skolas stadiona pārbūves projektēšanai. Gatavojam
iepirkumus mikroautobusa iepirkumam,
detālplānojuma izstrādei un šogad jāiepērk
arī sniega tīrīšanas pakalpojuma sniedzējs.

Jaunpils vēstis

Domes sēdes lēmumi
8. Nekustamajam īpašumam „Lodes” ir
uzsākta atjaunošanas projekta izstrāde.
9. Ar LVM ir parakstīta vienošanās par
Struteles Dievu kalna teritorijas izmantošanu tūrisma objekta izveidei.
10. Labiekārtošanas nodaļa darbojas
“lapu” zīmē, ir pabeigti šogad paredzētie
parka taciņu izveides darbi, tiek sniegta
palīdzība telpu izvākšanā, kas turpmāk ir
nodotas sporta darba organizēšanai. Ir gatava un tiek uzstādīta arī jumta terase, taču
pirms tās montāžas ir jāuzliek speciālais
segums. Tiek stādītas sīpolpuķes dobēs un
kastēs.
11. Ir sākusies kārtējā apkures sezona.
12. Esam veikuši pašvaldības pirts nomas tiesību izsoli, kuras rezultātā ir atrasts
nomnieks, kas sākot ar 01.11.2016. uzsāks
darboties, veicot remontus, pirts telpās.
13. Ir noslēdzies konkursa “Darām paši”
projektu īstenošanas darbs, tagad notiek
paveikto darbu pieņemšanas process.
14. Šis mēnesis ir bijis ļoti aktīvs un pasākumiem bagāts arī kultūras un sporta darbiniekiem, pašdarbības kolektīvi ir atsākuši
darbu jaunajā sezonā, sporta namā ir atsākušās nodarbības un sacensības dažādos
sporta veidos.
Jaunpils novada Domes lēmumi
Nolemj: Apstiprināt „Jaunpils novada
domes Ētikas komisijas nolikumu”.
Nolemj: Apstiprināt Grozījumus Jaunpils novada domes 2014.gada 19.decembra
Saistošajos noteikumos Nr.17 „Par Jaunpils
novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu”.
Nolemj: Apstiprināt nedzīvojamās telpas
„Pirts” nomas tiesību izsoles rezultātus.
Nolemj: Apstiprināt zemes lietošanas
mērķu nomainīšanu zemes vienībām.
Nolemj: Apstiprināt izmaiņas Jaunpils

novada ielu un ceļu sarakstā.
Nolemj: Apstiprināt lēmumu „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jurģu lauki”
atsavināšanu”.
Nolemj: Apstiprināt lēmumu „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā” no divām personām.
Nolemj: Apstiprināt lēmumu „Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu
izdevumiem savstarpējiem norēķiniem
vienam audzēknim mēnesī”.
Nolemj: Apstiprināt lēmumu „Par transporta izmaksu segšanu personai”.
Nolemj: Apstiprināt lēmumu „Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas
98.gadadienā.”
Nolemj: Apstiprināt lēmumu „Dzirnavu
ēkas pārbūve tūrisma piedāvājuma paplašināšanai Jaunpils novadā”.
Nolemj: Apstiprināt lēmumu „Publiskās
infrastruktūras uzlabošana Jaunpils ciema
centra teritorijā”.
Nolemj: Apstiprināt lēmumu „Par podiņu krāsns restaurāciju Jaunpils pils muzeja
telpās un iekļaušanu ekspozīcijā”.
Nolemj: Apstiprināt lēmumu „Par Jaunpils muzeja ekspozīcijas „Jaunpils muižas,
muižiņas” modernizāciju un pieejamības
nodrošināšanu”.
Nolemj: Apstiprināt lēmumu „Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta „Viesatu ciema apgaismojuma izbūve ”Jaunpils novada
Viesatu pagastā īstenošanai”.
Nolemj: Apstiprināt lēmumu „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Jaunpils pašvaldības budžetu 2016.gadam”.
Dita Ellere, sekretāre.
Ar domes lēmumiem izvērstā veidā aicinām iepazīties mājas lapā www.jaunpils.lv

Nekustamā īpašuma izsole

Jaunpils novada dome atsavina atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Jurģu lauki” Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 006
0204, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 21,3 ha.
Izsole notiks 2016. gada 7. decembrī
plkst.10.00 domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.
Objekta nosacītā cena EUR 75 300,00.
Izsoles sākumcena EUR 75 300,00, nodrošinājums EUR 7530,00, dalības maksa EUR 150,00 (fiziskām personām) vai
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300,00 (juridiskām personām).
izsoles solis - EUR 1000,00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz
2016.gada 6.decembrim plkst. 18.00 jāreģistrējas Jaunpils novada Domes kancelejā.
Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaunpils novada domes, reģ. nr.90000051932,
budžeta kontā AS “Swedbank”, konta nr.
LV22HABA0551020325777, bankas kods
HABALV22, ar atzīmi “Nekustamā īpašuma “Jurģu lauki” izsoles nodrošinājums”.
Dalības maksa jāiemaksā identiskā kār-

tībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi:
“Nekustamā īpašuma “Jurģu lauki” izsoles
dalības maksa”.
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2016.gada 28.novembrī, laiku
iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob.
tālr.29209173.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
mājaslapā www.jaunpils.lv .
Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro līdz 2016.gada 21.decembrim.

Seko Jaunpils novada Domei Twitter kontā

@Jaunpilsnovads
www.jaunpils.lv
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Jaunpils pašvaldība iesaistās URBACT III projekta CHANGE!
aktivitātēs

Šī gada 12.oktobrī uz Carnikavas novadpētniecības centru, kur notika Rīgas plānošanas reģiona (RPR) organizēta sadarbības programmas URBACT III projekta
CHANGE! vietējās atbalsta grupas (ULSG)
tikšanās, devās Jaunpils novada Domes
Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte un
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Baiba Rasa. Atbalsta grupu pašlaik veido pārstāvji no Rīgas pilsētas, Ķekavas, Jaunpils
un Carnikavas novadu pašvaldībām, kā arī
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas un nevalstiskajām organizācijām.
Tikšanās mērķis bija dalībnieku starpā
precīzāk iepazīt projekta būtību un iespējas. Dalībnieki savā starpā diskutēja par
pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem, kā
arī priekšrocībām un trūkumiem publisko
pakalpojumu jomā Rīgas plānošanas reģionā kopumā, Rīgas - Pierīgas kontekstā, Re-

ģiona pierobežu un to kaimiņu pašvaldību
kontekstā.
Vienlaikus arī tika aplūkotas galvenās
projekta darbības formas vietējā un starptautiskā mērogā, kas galvenokārt ir vērstas
uz pieredzes apmaiņu un sadarbības veicināšanu.
Dalība projektā dalībniekiem sniedz iespējas gūt jaunu un dalīties ar līdzšinējo
pieredzi. Projekta laikā veiktās aktivitātes
būs vērstas uz jauna publisko pakalpojumu
modeļa izstrādi vietējām vajadzībām.
Projekta pozitīvie aspekti ir jaunu kontaktu iegūšana jaunām sadarbības iespējām
vietējā un starptautiskā mērogā. Jauns publiskais pakalpojums tiek apspriests sabiedrības kontekstā- kā kopienu pakalpojums,
kurus attīstot caur radošumu, iniciatīvām
un darbību, kopiena spēj sev sniegt. Sociālais pakalpojums kā bezatlīdzības devums
vietas un cilvēku attīstībai, savas vides lab-

iekārtošanai, piederības veicināšanai, pašu
lemšanai un darīšanai. Apspriežot kopienas aktivitātes katrā no pilotpašvaldībām,
piemēri ir dažādi. Ir gadījumi, kad vietējās
kopienas iniciatīvas rezultātā rodas jauni
pašvaldības pakalpojumi, kā piemērs tika
minētas jogas nodarbības Carnikavas pašvaldībā. Un, protams, arī Jaunpils pašvaldībai pozitīvu piemēru netrūkst.
Projekts “Change” ir pārmaiņu process.
Domāšanas maiņas virzītājspēks, kas fokusējas nevis uz problēmu risināšanu, bet
iespēju meklēšanu. Iesaistoties projektā,
ceram uz jaunām iespējām, zināšanām un
iedvesmu turpmākam darbam.
Baiba Rasa
“Change” dalībniece, Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja

Levestē un Viesatās jauni bērnu rotaļu laukumi

Rotaļu laukuma atklāšana Levestē

13. oktobrī gan lieli, gan mazi tika aicināti uz bērnu rotaļu laukumu atklāšanas
pasākumu Levestē un Viesatās.
Levestē biedrības “Levestes spicie” aktīvistes Liene Jurēvica un Juta Vasjatkina
mazajiem censoņiem bija sagatavojušas
īpašas piemiņas dāvaniņas –piespraudes ar
atstarojošiem elementiem, savukārt skolotāja Melita Rašmane uz pasākumu ieradās
ar gardām končām.
Viesatu pagasta atpūtas vietā birzītē
rotaļas bija sarūpējušas Inga Kalviņa un
Sandra Šteina.
Atklājot jaunos rotaļu laukumus, tra-

Rotaļu laukuma atklāšana Viesatās

dicionāli svinīgo lentu pārgrieza Domes
priekšsēdētāja Ligita Gintere, aicinot bērnus un jauniešus rūpēties, saudzēt un aktīvi izmantot jaunās rotaļu iekārtas. Tika
izraudzīti arī īpašie rotaļu laukuma uzraugi, kuru uzdevums būs ziņot par pārkāpumiem, kā arī pieskatīt jaunās iekārtas.
Gan pašvaldības darbinieki, gan bērni ar
mammām kopīgi izspēlēja rotaļas, dāvanā
saņemot balonus un kārumus. Priecīgajam
notikumam par godu visi tikai aicināti uz
siltu tējas tasi un gardiem pīrāgiem.
Rotaļu laukumi tapuši Valsts budžeta
programmas „Mērķdotācijas pašvaldību

www.jaunpils.lv

pasākumiem” 2016.gadā piešķirtā finansējuma pašvaldības pasākumam „Bērnu
rotaļu laukuma izbūve Viesatu ciemā un
Levestes ciemā” ietvaros. Mērķdotācijas
apjoms EUR 9 000, savukārt Jaunpils novada Domes līdzfinansējums - EUR 2893,09.
Saudzēsim un rūpēsimies kopā, lai rotaļu
iekārtas priecētu mūsu bērnus vēl ilgu laiku!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja
Foto:B. Rasa
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Leģendu nakts Skanošā pils
Leģendu naktī - 29. oktobrī, senajā bruņinieku pili skanēja balsis,
vēja zvani un pašgatavoti instrumenti. Neiztika arī bez mistērijām
pils pagrabos, leģendu atspoguļojumiem ēnu teātra uzvedumos un
darbošanos radošajās darbnīcās.

Lai paņemtu līdzi sev kādu daļiņu no skanošās pils, vēja zvanus
izgatavoja arī paši pils apmeklētāji. Savu radošumu viesi varēja
paust arī gatavojot skanošus instrumentus un krāsainus spociņus.

Vēja zvanu darbnīca
Vēja zvani

Koncerta vadītāja Gunta Bondere

Ar vēja šalkām, pakavu
skaņām un durvju čīkstēšanu
pasākuma apmeklētāji koru
koncertu sākumā tika ievadīti
tēlainajā leģendu valstībā, ar
kuru bagātību Jaunpils pusē
iepazīstināja pils dāma - koncerta vadītāja Gunta Bondere.
Koru sadziedāšanās pasākumi ir jau ilggadīga tradīcija.
Ik gadu pavasarī un rudenī
dažādu paaudžu dziedātāji
satiekas, lai vienotos kopīgā
koncertā. Šogad rudenīgā tikšanās norisinājās tieši Leģendu naktī, kurā pili ieskandināja – 5 kori: Rīgas Latviešu biedrības
jauktais koris, diriģents Ārijs Šķepasts, Jauktais koris “Grindeks”
un Jaunmārupes jauktais koris “Universum”, diriģents Rihards
Rudzītis, Studenšu Prezidiju konventa sieviešu koris un Jaunpils
jauktais koris, diriģente Lāsma Pommere.

Pils pagrabos apmeklētāji bija aicināti ļauties Jaunpils pilī vēl
nebijušai izglītojošai piedzīvojumu spēlei “Mistērija pilī”, kurā vispirms bija jākļūst par viduslaiku personāžu, tad pa šaurām kāpnēm
jādodas pagrabos, lai risinātu kādu pils leģendu. Kad uzdevums
atrisināts, leģenda uzzināta – spēle bija beigusies. Piedzīvojuma
spēle turpmāk būs pieejama Jaunpils pils apmeklētājiem, iepriekš
piesakoties.
Jaunpils pils leģendas vairākos ēnu teātra uzvedumos izspēlēja
Rīgas Katoļu ģimnāzijas 5.-12. klašu teātra studijas “Satikās te daži”
aktieri. Pēc izrādes aktieri un vadītāja mācīja dažus ēnu trikus pasākuma apmeklētājiem. Dāvanā aktieri saņēma Jaunpils teiku grāmatu jaunam radošajam lidojumam.

Jaunpils jauktais koris

Ēnu teātris

Kad pils bija koristu balsīm ieskandināta, atlika tikai klausīties
skanēšanā. Pagalmā klusāk un dažubrīd skaļāk skandināja pašgatavoti vēju zvani, sprakšķēja pagales ugunskurā un skanēja ļaužu
balsis.

Jaunpils muzejā bija apskatāmas pastāvīgās ekspozīcijas un mainīgās izstādes, kā arī bija iespēja salikt kādu no Jaunpils muzeja
jubilejas mozaīkām.
Leģendu naktī pils viesi brauca un nāca no malu malām līdz vēlam vakaram. Ēnu teātris izrādīja papildus izrādi, bet pēdējie piedzīvojumu spēles dalībnieki startēja pat pēc pusnakts. Tikai vēja
zvani pagalmā turpināja skanēt, kad balsis un soļi pieklusuši un
leģendas izrādītas.
Leģendu nakts ir Latvijas Piļu un muižu asociācijas organizēta
ikgadēja akcija ar mērķi popularizēt Latvijas piļu un muižu unikālo kultūrvēsturisko mantojumu. Šogad akcijā bija iesaistījušās 35
Latvijas pilis un muižas.
Foto un informācija: Inga Krūtaine
Direktores vietniece P/A “Jaunpils”

www.jaunpils.lv
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Esi redzams-ne soli bez atstarotāja!

Diennakts tumšais laiks arvien vairāk
pārņem gaišo daļu. Ceļu malās gan Jaunpils centrā, gan novadā atkal ir gājēji un
velobraucēji bez jebkādiem atstarojošiem
elementiem, sagādājot nepatīkamus pārsteigumus autobraucējiem un apdraudot
savu dzīvību.
Lai aktualizētu drošu pārvietošanos
diennakts tumšajā laikā, Jaunpils pašvaldības policija līdz ar tumsas iestāšanos dosies
pie iedzīvotājiem un atgādinās par gaismu
atstarojošu elementu lietošanu.
Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka
diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām
vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav
pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša
materiāla elementiem. Jaunpils pašvaldības

policija atgādina, ka gaismu atstarojošu elementu nenēsāšana ir gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšana, par kuru pēc Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu.
Autovadītājs gājēju vai velosipēdistu
tumsā bez atstarotāja pamana tikai no 25
līdz 40 metru attāluma, turklāt šajā situācijā ļoti svarīgs ir braukšanas ātrums, ar kādu
auto tuvojas gājējam. Tas nozīmē, ka autovadītāja rīcībā ir tikai divas sekundes, lai
pamanītu, noreaģētu un apbrauktu gājēju
vai velosipēdistu. Ja automobilim ir iedegtas tuvās gaismas, vadītājs gājēju vai velosipēdistu ar atstarotāju var pamanīt no 140
metru attāluma. Savukārt ar iedegtām tālajām gaismām – jau no 400 metru attāluma.
Sargāsim savus bērnus un sevi! Atstarotāju klāsts mūsdienās pieejams plašs un
daudzveidīgs, varam izvēlēties gan jau ga-

tavus veikalā nopērkamus, bet varam atstarotājus izgatavot paši. Izvēloties atstarotāju-galvenais priekšnosacījums-tam ir jābūt
pamanāmam. Atstarotāja lietošanā pats
svarīgākais ir, lai tas “noķertu” transportlīdzekļa gaismu. Līdz ar to jāpievērš uzmanība tā novietojumam. Atcerēsimies arī to, ka
atstarotājiem jābūt piestiprinātiem arī pie
velosipēdiem, bērnu vai invalīdu ratiņiem.
Arī atstarotāja izmēram ir nozīme, tam jābūt vismaz sērkociņu kastītes lielumā. Jo
lielāks atstarotājs, jo gājējs autovadītājām ir
labāk pamanāms.
Tuvākajā laikā aicināsim uz atstarotāju
veidošanas nodarbību. Sekojiet līdzi informācijai!
Esi redzams-lieto atstarotāju!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja

Muzeja ziņas
Jau mūsu senči zinājuši, ka cilvēku dzīve rit pulksteņrādītāja
virzienā. Pat tēju krūzē nevajag maisīt pretēji. Ja īsto virzienu
ievēro, viss notiek saskanīgāk. Ir brīži, kad tik daudz veicamā.
Kā lai visu paspēj? Vieglāk izdodas, ja neiespringst, neiestrēgst
šajā dzinulī. Vieglāk, ja darāmo izbauda.
Jaunpils muzejam 25. Jau 25 gadus Jaunpils muzejs rūpējas par
novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamības

Juris Georgs Thars

Apsveikuma vārdi no Jaunpils novada Domes

nodrošināšanu šodienai un nākamajām paaudzēm. Kāds cilvēks ir
sacījis viedus vārdus: “Tauta nevar dzīvot tikai no tagadnes, vai no
sajūsmas par nākotni, tai vajadzīga pagātne, kas dod lielu spēku”. 25
gadi muzejam ir tikai tāds ieskrējiena vecums un nav nekas īpašs.
Īpaši ir tie cilvēki , kas kopā ar mums veido vēsturi. Un tā, 28. oktobrī pils lielajā zālē uz muzeja jubilejas pasākumu pulcējās Jaunpils muzeja dibinātāji, atbalstītāji, draugi no kaimiņu muzejiem.
Īpašu paldies gribas pateikt Jaunpils muzeja krājuma veidotājiem.
Vairāk nekā 100 cilvēku bez atlīdzības muzeja krājumam nodevuši priekšmetus un dokumentālas liecības. Muzeja krājums ir katra
muzeja pamatu pamats. Īpašs paldies cilvēkiem, kuri dibināja muzeju 1991. gadā - L. Ginterei, E. Dubultam, R. Vārpiņai, Ē. Kazmi-

Sveic Jaunpils pils kolektīvs

www.jaunpils.lv

nam, V. Polmanim.
Milzīgu darbu muzeja attīstībā ielikuši
muzeja vadītāji - I.
Lapiņa, S. Kasperāne,
K. Sīmanis un šī brīža muzeja saimnieces
jeb “Mamzelītes” –
Ligija un Zinta. Šajos gados izveidotas
muzejam atbilstošas
telpas, sakārtota normatīvā un juridiskā
bāze, veikta muzeja
akreditācija. Milzīgs
darbs ieguldīts pētnieciskajā darbā un
tā rezultātu popularizēšanā - izveidota
muzeja ekspozīcija
un izdotas grāmatas
par Jaunpils novada
vēsturi. Plašāka informācija par Jaunpils muzeja vēsturi
bija skatāma arī sagatavotajā prezentācijā,
bet ikdienā lasāma
Jaunpils novadnieku
un sabiedrisko aktivitāšu brošūrā Jaunpils
muzeja ekspozīciju
zālē. Jaunpils muzejs
jau kopš dibināšanas ir bijis vērsts uz

turpinājums 12.lpp.

12. Jaunpils vēstis

AKTUALITĀTES

turpinājums no 11.lpp.

atraktīvu sava novada vēstures atspoguļojumu. To jubilejas pasākumā atgādināja mūsu mīļie viduslaiku personāži – mūks brālis
Teodors un mīlas dziesminieks Minnizingers Ernests. Svētku koncertu sniedza Elza Rozentāle un Kaspars Vizulis. Tas bija simbolisks atgādinājums par to, kur meklējams mūsu tautas stiprums un
saknes. Pasākuma laikā tika izsniegtas arī īpašas Jaunpils Muzeja
Goda kartes – I. Lapiņai, I. Dišlerei, Ē. Kazminam, J.Mūrniekam
un Jurim Georgam Tharam, kam ir lieli nopelni divu tautu – latviešu un zviedru draudzības un kontaktu veidošanā - starp Jaunpils
un Vibi draudzēm, starp Jaunpils un Gripsholmas pili, par Jaunpils
skolotāja, rakstnieka un dzejnieka K. Ieviņa simbolisku atgriešanos
Jaunpilī.
Mēs sakām paldies visiem, kas bija kopā ar mums šajā svētku
brīdī, kas rakstīja vēstules un piezvanīja, nododot sveicienus telefoniski. Paldies visiem, kuri mums palīdzēja pasākumu sagatavot!
Paldies - milzīgs!

novembris 2016

Restaurēts vēl viens krājuma priekšmets – lāde. Par to mēs sakām paldies Kasparam Brikulim un Anetei Krūmiņai, jo to mēs
saņēmām kā dāvanu jubilejas pasākumā. Lāde muzeja krājumā atrodas kopš 1993. gada. To muzejam dāvinājis Ēriks Kazmins.
Muzeja jaunieguvumi - jubilejas mēnesis mums bagāts ar daudz
un dažāda rakstura priekšmetu dāvinājumiem. Un par to mēs
esam pateicīgi Elzai un Dailonim Nordeniem, Jurim Mūrniekam,
Ērikam Kazminam, Elmāram un Annai Rumbām, Sarmītei Grīnfogelei, Lienei Didrihsonei.
Priecīga ziņa – saņemta arī no izdevniecības Jumava, kuras rīkotajā konkursā par sava novada lepnumu, izdošanas tiesības saņēmis Vizmas Dzintares darbs par Jauno muižu Saules ciemā.
Izstāde - “Irbes divas dažādās pasaules” no 16. novembra būs
skatāmas Jaunpils muzeja izstāžu zālē. Jaunā māksliniece neiekļaujas tikai vienā tehnikā. Viņa cenšas parādīt daļiņu no savas fantāzijas pasaules. Pati māksliniece par saviem darbiem saka “Man ir
svarīgi parādīt brīvību. Es ceru, ka ir ļaudis, kuri pētot kādu manu
darbu sajūt tādu kā pacēlumu un vēlmi “iekāpt tajā darbā”, jo tā ir
ļoti brīnumaina sajūta - aizceļot uz jebkuru vietu, tikai iztēlojoties
vien!”. Zanei ir bijušas jau vairākas izstādes. Viņas gleznojumi eksponēti Lestenes baznīcā, Rojas muzejā, Engures saieta namā. Jaunpils izstādē būs aplūkojami Zanes zīda gleznojumi un zīmējumi uz
koka ar eļļas krāsām.
Latvijas valsts svētku mēnesī aicinām ikvienu apmeklēt pasākumus mūsu novadā un Latvijā. Jaunpils muzejs aicina uz piemiņas brīdi Rubuļu kapsētā un izstādi Jaunpils muzejā.
Uz tikšanos!
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un Zinta Arika

Veidosim izstādi Viesatu
bibliotēkā kopīgi!
Neiztrūkstošais viduslaiku personāžs

Muzikāls sveiciens no Elzas Rozentāles un Kaspara Vizuļa

Viesatu pagasta bibliotēka aicina iedzīvotājus piedalīties izstādes
no cikla „Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji” veidošanā. Šajā ciklā
ir bijušas izstādes gan ar eglītēm, svecēm, svečturiem, krājkasītēm,
rūķiem, kartiņām un šī gada tēma ir Pulksteņi.
Vai mēs spējam iedomāties kaut dienu bez pulksteņa? Tas ir
visur- telefonā, mājā pie sienas, uz galda, uz rokas, baznīcu torņos. Jau senie ēģiptieši izdomāja, ka laiku var mērīt pēc iztecējušā
ūdens, tāpēc arī zinām, ka ir saules, ūdens, smilšu, uguns pulksteņi.
Mūsdienās attīstoties jaunākajām tehnoloģijām modernizējas arī
pulksteņu dizains. Ja tev ir mājās kāds interesants pulkstenis, tad
piedalies šīs izstādes veidošanā atnesot to uz Viesatu bibliotēku līdz
1.decembrim. Ja rodas kādi jautājumi, zvani – t. 28352654.
Viesatu bibliotēkas vadītāja
Sandra Šteina
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Peace Revolution meditācijas tūres “Miers Tevī, Miers
Apkārt” sesija Jaunpilī
3. decembrī plkst. 19:00 Jaunpils pilī uzstāsies budistu mūks no Taizemes Peace
Revolution meditācijas tūres “Miers Tevī,
Miers Apkārt” ietvaros. Miers Tevī, Miers
Apkārt (Peace In Peace Out) ir globālā projekta Peace Revolution sauklis un pārliecība, ka miers vispirms sākas ar katru pašu,
tikai tad to var dāvāt citiem. Lai šo ideju
veicinātu, Latvijā no 1. līdz 9. decembrim
pirmo reizi tiks organizēta Peace Revolution meditācijas tūre Miers Tevī, Miers
Apkārt. Rīgā ieradīsies Teravādas budistu
mūks un meditācijas skolotājs no Taizemes
Godājamais John Paramai Dhanissaro un
vadīs bezmaksas meditācijas sesijas un lekcijas par dažādām tēmām (miera kultūra,
kreativitāte, prāts un apzinātība, pašattīstība u.c.).
Sesijas tēma Jaunpilī būs “Būt šeit un
tagad”, kurā mūks Godājamais John Paramai Dhanissaro stāstīs par to, kā apzināties
pašreizējo mirkli un tā iespējas, kā ikdienas
steigā saglabāt mieru un iemācīties būt šeit

un tagad; kā apzināties “šeit un tagad” spēku un nozīmi. Tāpat mūks iepazīstinās ar
meditāciju un tās tehnikām, kuras varēs izmēģināt mūka vadītā meditācijas sesijā.
Daži no meditācijas ieguvumiem: samazināts stress; labāka koncentrēšanās; relaksācija; labāks miegs; emocionālā stabilitāte;
uzlabota kreativitāte; uzlabota atmiņa; sevis izziņa un labākas attiecības ar visiem.
Sesija ir atvērta visiem - nav nepieciešama iepriekšēja pieredze meditācijā. Dalība
tajā ir par ziedojumiem mūka uzturēšanās
izmaksu nosegšanai. Valoda būs angļu, bet
ar tulkojumu latviski pēc nepieciešamības.
Pieteikt dalību var elektroniski aizpildot
pieteikuma formu: https://goo.gl/forms/
NDko1YdwliQeZove2
Organizatori lūdz nākt uz pasākumu 15
minūtes iepriekš, lai paspētu piereģistrēties.
Organizatoru kontakti:
Agnija Kazuša, meditācijas tūres organizatore; agnija.kazusha@gmail.com,
+371 26111319
Liene Ķeķere, meditācijas tūres

Godājamais John Paramai Dhanissaro no
Taizemes

organizatore; liene.kekere@gmail.com,
+371 29215791
draugiem.lv/peacerevolutionlatvia/,
facebook.com/PeaceRevolutionLatvia/
https://peacerevolution.net/,
http://www.wpifoundation.org/

“Skolā iet man ļoti patīk 2016” 1.-4.klasēm
Īpaša tradīcija Jaunpils vidusskolā ir pasākums ‘’Skolā iet man ļoti patīk!’’ 1.-4.klašu skolēniem to ievadīja pirmie. Katrai klasei kopā ar audzinātājiem bija mājasdarbs
izgatavot apsveikumu skolai, kuru pēc tam
prezentēja sākumskolas skolēniem un viņu
vecākiem.

Pasākumu vadīja Jaunpils vidusskolas 9.
klases skolniece Linda Grāvīte un skolotāja
Irēna Martuzāne.
Pasākumu ievadīja dejotājas no Saldus
deju studijas “Ideja” (vadītāja Rūta Sakne). Katru klasi vērtēja žūrija, to pārstāvēja
Jaunpils vidusskolas direktors Jānis Liepiņš,

vecāku domes vadītājs Edijs Pahmurkins,
deju studijas ‘’Ideja’’ vadītāja Rūta Sakne,
latviešu valodas un literatūras skolotāja
Marta Grīnfelde, skolēnu parlamenta dalībniece Ramona Šilberga.

‘’Skolā iet man ļoti patīk 2016’’ 5.-10.kl.
Katrai klasei bija mājas darbs izgatavot
kolāžu par savas klases raksturojumu, tās
tagad var aplūkot skolas aktu zālē. Pasākumu gatavoja 12.klases skolnieces.
Visi kolektīvi satikās skolas sporta zālē,
un katra klase saņēma turpmākās norādes
uzdevumiem:
- pie skolas dārznieces pēc iespējas vairāk
sagrābt lapas,
- foto orientēšanās skolā un tās apkārtnē,
- mājturības kabinetā pie skolotājas Gitas
Leimanes dažādi darbiņi saistībā ar gatavošanu,
- pie skolotājas Ilzes Inkinas datorklasē
meklēt atbildes uz jautājumiem par skolu,
izmantojot skolas mājaslapu,
- sporta zālē pie skolotājas Daces Adiņas
pildīt dažādus ar sportu saistītus uzdevumus,
- apkopējām palīdzēt uzkopt klases,
- bioloģijas klasē pie skolnieces Elīnas

Ņikiforovas spēlēt spēli ar balonu un likt
puzli.
Kad uzdevumi bija pabeigti, skolēni pulcējās aktu zālē uz viktorīnu, kurā katra klase atbildēja uz jautājumiem par skolu un
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skolotājiem. Uzvarētāji šajā pasākumā bija
9. klase, iegūstot 1. vietu, 8. klase ar 2. vietu,
bet 6.a klase ar 3. vietu.
Informāciju sagatavoja: Kintija Kalviņa
un Anete Grāvīte.
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Jaunpils vidusskola starptautiskajā skolu partnerības projektā
“Erasmus +”

Esam ļoti priecīgi , ka piedalījāmies Erasmus+ projektā “Globālā izglītība prātam
un sirdij 2016-2019” un pārstāvējām Latviju un savu mazo Jaunpili Polijā – pirmajā
projekta posmā, kurš notika no 23.oktobra
līdz 28. oktobrim Zloceņecā.” Mūsu Jaunpils pilij ir vairāk kā 700 gadu, bet domās ,
jūtās, darbos mēs esam jauni un pieņemam
izaicinājumus.”, ar šādiem vārdiem sākās
mūsu prezentācija projekta organizatoriem
un viesiem – skolēniem un skolotājiem
no Vācijas, Turcijas, Zviedrijas, Polijas un

Itālijas. Šajā pirmajā braucienā piedalījās
9.klases skolniece Linda Grāvīte, 10.klases
skolniece Nikola Smeltere, projekta koordinatore Irēna Martuzāne, skolotājs Andris Fridrihsons un projekta vadītājs Jānis
Liepiņš. Priecājāmies būt poļu zemē un
priecājāmies satikt un iepazīt kolēģus no
sadarbības valstīm. Gribas teikt paldies par
brīnišķīgo uzņemšanu Polijas pārstāvjiem,
interesantajām lietām, ko darījām un darīsim kopā, paldies mūsu vecākiem par brīnišķīgajiem, gudrajiem, pieklājīgajiem bēr-

niem, ar mūsu skolēniem tiešām var braukt
kaut uz pasaules malu. Paldies vecākiem,
kas gatavi uzņemt ģimenē kādu bērnu no
citas valsts, paldies novada domei, Jaunpils pienotavai, kas atbalstīja šo projekta
posmu. Esam patiesi gandarīti par Polijā
pavadīto laiku, pozitīvajām emocijām, iegūtajām zināšanām un pieredzi. Pavasarī
gaidīsim ciemiņus Latvijā.
Projekta dalībnieki - Jaunpils vidusskolas skolēni un skolotāji

Latvijas nacionālās spēles Novuss tradīcijas Jaunpils novadā
Novuss ir Latvijas nacionālais sporta
veids, ar kuru nodarbojas visā mūsu Republikā un arī trimdā. No kurienes tas radies? Precīzu ziņu par to trūkst. Ir zināms,
ka ar to aizrāvušies jau 1927. gadā. Pēc kara
Latvijā novusa sports sāka strauji uzplaukt.
To spēlēja daudzos kolektīvos, galvenokārt
pilsētās. 1963. gada 6. decembrī tika nodibināta Latvijas Republikas Novusa federācija, par vadītāju ievēlot Jāni Piebalgu. Sākot ar 1964. gadu, tika organizēti Latvijas
individuālie un ar 1966. gadu, komandu
čempionāti. Pirmie individuālie čempioni
Latvijā ir Z.Ankrava /ZIPI/ un V.Trušelis /
VEF/, bet komandām RAP /sievietēm/ un
“KOMPRESORS” /vīriešiem/. Sporta meistara nosaukumu, kuru sāka piešķirt sākot
ar 1971. gadu, uz šo brīdi, Latvijā ir izcīnījuši vairāk kā 150 sportisti. Ap 80.gadu vidu
Latvijā, pēc toreizējās Republikas FKSK
uzskaites datiem, ar novusa sportu nodarbojās vairāk kā 55000 novusistu! Tagad,
sakarā ar ekonomiskām grūtībām, aktīvo
sportistu skaits, kuri piedalās Republikas
mēroga sacensībās, ir stipri samazinājies.

Tomēr pārējie nav pazuduši. Pateicoties
vairākiem entuziastiem, notiek dažādas pilsētu, rajonu un kolektīvu sacensības. 1993.
gada laikraksta “SPORTS” rīkotajā aptaujā
starp Latvijas iedzīvotājiem par to, ar kādiem sporta veidiem visvairāk nodarbojas,
novuss izrādījās starp pirmajiem trijiem, ar
visiem trijiem vienādu % skaitu!
Jaunpils novadā novuss ir ar senām tradīcijām, tādēļ lūdzu uz sarunu daudzu Latvijas rajonu, vislatvijas veterānu čempionu un Jaunpils novada novusa tēvu Ēriku
Strautiņu.
Strautiņa kungs, pastāstiet, lūdzu, par
sevi un novusa nozīmi jūsu dzīvē.
Tā nopietni novusu sāku spēlēt ap 1980
gadu, jo tajā laikā Latvija un arī Liepājas
rajons (Strautiņa kungs nāk no Vaiņodes)
piedzīvoja īstu šīs spēles cienītāju bumu. Šo
gadu laikā esmu izcīnijis Liepājas raj., Saldus raj., Tukuma raj., Talsu raj., un daudzu
citu novadu un rajonu čempionu titulus. Tā
pat dalība ir ņemta Latvijas čempionātos,
kuros ir sasniegti atdzīstami sasniegumi.
2015. gadā izcīniju Latvijas veterānu čem-
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piona nosaukumu. Ir sanācis piedalīties
Eiropas čempionātos, kuros gūtas augstas
vietas.
Kāda ir esošā situācija Jaunpils novada
novusa virtuvē?
Izveidojot Novusa Klubu (NK) „Jaunpils”, Jaunpilī ir sākusies jauna novusa ēra.
Ar aktīviem treniņiem, kas praktiski notiek
visa gada garumā vienu līdz divas reizes
nedēļā, NK Jaunpils spēlētāji E. Butkevičš,
I. Butkevičš, A. Zambergs, A. Bremanis, I.
Pakalnietis un Ē. Strautiņš ir ieguvis atpazīstamību Latvijā un ar atdzīstamiem panākumiem un meistarību nes Jaunpils vārds
pasaulē. Sacensības notiek praktiski katru
nedēļas nogali.
Vai trenēšanās novusā ir tikai spēlēšana
pie galda, vai ir jātrenējas papildus?
Praktiski visi novusisti agrāk vai arī pašreiz ir sportisti, kas lielākā vai mazākā mērā
nodarbojas ar fiziskiem sporta veidiem.
Augstāka ranga sacensības parasti norisinās 12 – 14 stundu garumā, tādēļ ir jābūt
labai fiziskai un psiholoģiskai sagatavotībai.
Kādam ir jābūt novusa spēlētājam kā
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cilvēkam, lai patiktu šī spēle un gūtu panākumus?
Uz šo jautājumu atbildēšu ar piemēru:
Ventspils, kas pazīstama ar savām novusa
tradīcijām ir spēlētājs, kas ir sporta skolotājs, vieglatlētikas treneris, aktīvs maratona
skrējējs, orientēšanās sacensību dalībnieks,
bijis Olimpiskās lāpas nesējs pārstāvot Latviju, kā arī viens no labākajiem novusistiem
valstī.
Vai NK Jaunpils uzņem jaunus dalībniekus? No cik gadiem var sākt trenēties
pie Jums? Vai var spēlēt arī sievietes?
Ne tikai uzņemam, bet arī aicinam, un kā
es saku: „No Tevis es uztaisīšu LIETASKO-

KU”. Parasti novusā sāk trenēties 8 – 9 gadu
vecumā. Sievietes ne tikai var, bet arī vajag
spēlēt šo skaisto un reizē grūto spēli.
Vai esat izvirzījuši kluba mērķus un kādie tie ir tuvākajiem gadiem?
NK Jaunpils galvenais mērķis ir izcīnīt
vietu 1. līgā. Pašreiz spēlējam 2. līgā un ar
katru gadu uzlabojam savu pozīciju kopējā
rangā (2013.gads – 22. vieta, 2014.gadā –
19. vieta, 2015.gadā jau 7. vieta) . Lai varētu
spēlēt augstākajā līmenī, ir jāizcīna vismaz
trešā vieta 2. līgā. Tas nav viegli, bet, noteikti, izdarāms!
Uzaicinājuma vārdi potenciālajiem un
topošajiem novusa spēlētājiem!

Nāciet, trenējaties, iekļaujaties mūsu kolektīvā! Es un mūsu kluba biedri apsolam
Jums aktīvu un interesantu sporta dzīvi
piedaloties mūsu valsts dažādos turnīros
un iespēja ņemt dalību pasaules mēroga
sacensībās Eiropā, ASV, Krievijā, Ukrainā,
Austrālijā u.c. Ne visi var kļūt augstas klases
meistariem, bet kļut par latviešu nacionālās spēles pratēju ir bez maz vai pienākums.
UZ PRIEKŠU!
Ar NK „Jaunpils” valdes locekli
Ē. Srautiņu sarunājās
Jaunpils novada domes Sabiedrības
veselības veicināšanas speciālists
A. Fridrihsons.

Atklātās meistarsacīkstes novusā
Startējusi ir jaunā sacensību sezona arī Jaunpilī, ar n/k
“Jaunpils” atklātām meistarsacīkstēm novusā pirmo kārtu.
Sacensību ievadā dalībniekiem laba vēlējumus, augstus rezultātus un veiksmi vēlēja pašvaldību administrācijas darbinieki ar Domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri priekšgalā. Tāpat sveicēju, labu vēlējumu un Jaunpils novusistu vēlmes uzklausīja izpilddirektors P. Baranovska kungs, deputātu vārdā,
Domes Izglītības , kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
R. Altenburga kungs. Domes Attīstības nodaļas vadītāja V.
Zīvertes kundze spēlētājus patīkami mulsināja un iedvesmoja
ar fotokameru fiksējot dažādus momentus no sacensībām.
Negaidīti un patīkami mūs pārsteidza Starptautiskās novusa savienības prezidenta Jura Kurika ( Rīga) ierašanās, kas ar
savu uzrunu mūs iedrošināja pamēģināt savus spēkus starptautiskā arēnā, kurā pēc viņa sacītā jau ir apvienojušās desmit
valstis (Igaunija, Vācija, Krievija, Ukraina, Somija u.c.)
Dalībnieku vārdā liels paldies Velgai Pavlovskai-biedrības
“Dzīpars” vadītājai par glītajām balvām sacensību uzvarētājiem. Lielu paldies nododam skolas ēdnīcas kolektīvam un
tās vadītājam Oskaram par garšīgajām uzkodām un kafiju.
Pēc lielā saviļņojuma par izrādīto godu mēs n/k “Jaunpils”
ķersimies klāt pie mūsu galvenā dienas pasākuma –rezultātu
apkopošanas.
Tātad, sacensībās piedalījās 16 dalībnieki, kas visas dienas garumā cīnījās par skaistajām balvām un pirmā kārtas
ieskaites punktiem. Sacensības notiks 5 kārtās, ieskaitē būs
4 kārtas.
Pēc deviņu stundu cīņām par uzvarētāju kļuva Aivars Žarovs (Saldus) 24 punkti
2. vietā Ēriks Strautiņš (Jaunpils) 24 punkti,
3. vietā Guntis Andriksons (Kandava) 20 punkti,
4. vietā Pēteris Grikšpons (Saldus) 20 punkti,
5. vietā Andris Bremanis (Jaunpils) 18. punkti,
6. vietā Edgars Butkēvičš ( Jaunpils) 18. punkti
Jāuzteic arī abi nepieminētie spēlētāji no Jaunpils A. Zambergs un J. Butkēvičs, kuri ieguva attiecīgi 7. un 10. vietu,
atstājot aiz sevis daudz pieredzējušākus un atzītus novusa
meistarus.
Vēlot veiksmi tālākām sacensībām visiem dalībniekiem,
gribas atgādināt arī, ka katru trešdienas vakaru no plkst.
18:30 ir atvērta novusa zāle, un visi novusa spēles cienītāji
tiek gaidīti uz treniņu nodarbībām.
n/k “Jaunpils” valdes priekšsēdētājs Ēriks Strautiņš
Foto: V. Zīverte
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Cik daudz noskrējām jeb ieskats skriešanas tūrē
“Kartavkalnu apļi 2016”
Oktobrī ar visai rudenīgiem laika apstākļiem tika aizvadīts skriešanas seriāla
“Kartavkalnu apļi 2016” devītā -noslēdzošā
kārta. Īsteniem skrējējiem nedaudz smidzinošais lietus, kas mijās dažbrīd ar saulīti un
brāzmaināku vēju nebija šķērslis. Kopumā
šo jauno tradīciju var uzskatīt par izdevušos. Kopā “seriālā” piedalījās 32 dalībnieki
un 16 no viņiem bija izturīgākie, kas sakrāja vismaz minimāli nepieciešamo kārtu
skaitu. Pēdējā kārtā noskrējām 85.5 km, bet
seriāla sezonas laikā kopā saskrieti 731 km.
Pēc skrējiena notika arī sacensību dalībnieku apbalvošana, tika apbalvoti dalībnieki, kas ir uzrādījuši ātrākos laikus, sakrātos
kilometrus sezonas kopvērtējumā, bet, ja ir
piedalījušies vismaz trijās kārtās un ģimenes kopvērtējums jeb skrējošākā ģimene,
kura pirmās sezonas kopvērtējuma ierindojās Fišeru ģimene ar nosaukumu “Zvaigznes” sakrājot sezonā 297.5 km.
Paldies visiem sacensību dalībniekiem
par izrādīto interesi un izturību! Paldies
tiem, kas palīdzēja sarūpēt balviņas Lindai Pušņakovai un Madarai Pušņakovai (7.

“Kartavkalna” apļi 2016 dalībnieku kopbilde 04.10.2016.

gadi) par sagatavotajām medaļām, Leldei
Silai par fantastiskām cepurītēm un Dacei
Krivodai par garšīgajām tortēm, kas tika
pasniegtas trim izturīgākajām ģimenēm.

Uz tikšanos nākamajā sezonā!
Pasākuma organizators:
Andis Pušņakovs
Foto: Baiba Rasa

Jaunpils jaunie basketbolisti un basketbolistes
spēlēs JR.NBA
Kas ir Jr.NBA?
Jr.NBA ir oficiāla NBA jauniešu basketbola programma. Tās mērķis ir bērniem
visā pasaulē iemācīt basketbola pamatus,
vienlaicīgi arī iemācot tādas svarīgas vērtības kā komandas darbs, cieņa, apņēmība, motivācija un cīņas spars. Jr.NBA līga
šobrīd darbojas Amerikā, Āzijā, arī Eiropā
(Lietuvā, Zviedrijā, Spānijā, Serbijā, Itālijā
un Lielbritānijā).
Čempionāta dalībnieki ir vispārējās izglītības iestāžu komandas, LJBL tiesneši, kā
arī LJBL administrācija. 2016./2017.gada
sezonā Jr.NBA līgā piedalās vispārizglītojošo skolu zēni un meitenes. Zēni: U-11
2005.dzimšanas gads un jaunāki Meitenes:
U-12 2004.dzimšanas gads un jaunākas
Komandā jābūt vismaz 10, bet ne vairāk
kā 12 spēlētājiem. Komandā jābūt vismaz 2
meitenēm.
Jr. NBA līgā spēlē 30 komandas. 5 no
Vidzemes, 5 no Zemgales, 5 no Latgales, 5
no Kurzemes un 10 no Rīgas. Katrai skolai draftā tiek izlozēta NBA komanda, kuru
attiecīgā komanda pārstāvēs. Jaunpils komandai tika ielozēta Ņuorleānas Pelicans,

kas NBA ir viena no pastaritēm, bet nav
šaubu, ka jaunpilnieki centīsies pierādīt, ka
JR.NBA šī ir viena no vadošajām komandām. 30 komandas tiek sadalītas 6 grupās
pēc reģionālā principa. 3 grupas spēlē austrumu konferencē un 3 grupas spēlē rietu-
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mu konferencē.
Sacensības norisinās sabraukumu formātā. 8.decembris ir tā diena, kad sabraukums
risināsies Jaunpilī, Jaunpils sporta namā.
Veiksmi mūsu basketbolistiem!
Andris Fridrihsons
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Cīņa ar rudens depresiju
Skaistais vasaras laiks ir pagājis un zeltaini grandiozi par sevi liek manīt rudens.
Rudens un ziemas mēnešos daļai cilvēku
pasliktinās garastāvoklis, mainās miega paradumi un bieži vien zūd enerģija pat vienkāršu uzdevumu veikšanai. Pašlaik, mainoties gadalaikiem un iestājoties tumšākam
laikam, arvien vairāk cilvēku saskaras ar tā
dēvēto rudens depresiju.
Depresija Latvijā
Lai gan depresija ir viena no biežāk sastopamajām psihiskajām saslimšanām,
Latvijā ir diezgan nepilnīgs priekšstats par
šo slimību, kā arī trūkst izpratnes par to,
kad būtu nepieciešama profesionāla palīdzība. Joprojām daudzi cilvēki depresiju
uzskata par pārejošu vai iedomātu slimību
un domā, ka pietiks ar to, ja cilvēks „saņems sevi rokās”, pārslēgsies uz labām un
gaišām domām, aizbraucot ceļojumā vai
mainot matu krāsu. Lai arī Latvijā patlaban
ir pieejamas pašas modernākās depresijas
ārstēšanas metodes, sabiedrības atšķirīgās
attieksmes dēļ cilvēki nelabprāt vēršas pēc
palīdzības pie speciālistiem. Nesen veiktajā
iedzīvotāju aptaujā teju 120 000 pieaugušo
ir atzīmējuši sev nozīmīgus depresijas simptomus, tomēr pie ģimenes ārsta vai psihiatra pēc palīdzības ir vērsušies vidēji tikai 9
000 pacientu gadā.
Kas ir depresija?
Depresija ir saslimšana, kas ietekmē

emocijas, domas, uzvedību un fiziskās ķermeņa reakcijas. Ikviens kādā dzīves brīdī
var justies noskumis vai nelaimīgs, taču tas
ne vienmēr nozīmē, ka sākusies depresija.
Depresija traucē pilnvērtīgi veikt ikdienas
aktivitātes, var pat parādīties postošas un
antisociālas domas. Svarīgi laikus vērsties
pie speciālista, lai noteiktu depresijas veidu
un saņemtu atbilstošu palīdzību. Mūsdienās depresija ir ārstējama slimība.
Kā izpaužas depresija?
Depresijas biežākie simptomi ir pastāvīgi
nomākts garastāvoklis, interešu trūkums,
vienaldzības sajūta, nespēks, enerģijas izsīkums. Cilvēks, kurš cieš no depresijas, nespēj priecāties par lietām un notikumiem,
kas agrāk sagādāja labsajūtu. Parādās nepamatota vainas sajūta. Nākotnes redzējums
kļūst drūms un pesimistisks. Depresijas
gadījumā ir grūtības koncentrēties un pieņemt lēmumus. Depresijas simptomi ir arī
traucēts miegs, izmainīta apetīte, lēnīgums
kustībās un domāšanā, sasprindzinājums,
neizskaidrojamas fiziskas sūdzības – galvas
vai muguras sāpes. Rudens depresijas simptomi kļūst manāmi, kad mainās diennakts
cikli – dienas kļūst aizvien īsākas un saules gaismas mazāk. Katram simptomi var
atšķirties individuāli, taču dažas iezīmes
ir kopējas: slikts garastāvoklis vai tā svārstības, intereses zudums par ikdienas darbībām un seksu, miegainība un vienaldzī-

ba, miega trūkums un gulēšana ilgāk nekā
parasti, vēlme ēst vairāk, turklāt alkas pēc
ogļhidrātus saturošiem produktiem, kas
var radīt svara pieaugumu. Medicīnā ir divas pamatmetodes, kas ārstē depresiju. Tā
ir psihoterapija un medikamenti.
Ieteikumi, lai mazinātu nomāktību:
1. Palīdzēs sportiskas aktivitātes, laikā
vismaz 10 – 15 minūtes jāpavada ārpus telpām, svaigā gaisā. Savukārt nedēļas nogalēs
vai brivdienās ir jādodas garākās pastaigās,
jābrauc ar velosipēdu, jāiet pārgājienos.
2. Ieteicams ēst auzu pārslas, jo tās ir noderīgas garastāvokļa svārstību laikā, kā arī
nervu sistēmai kopumā. Tam pašam mērķim iespējams izmantot auzu salmus, no
kuriem var pagatavot uzlējumu (1 tasi auzu
salmu sajauc ar 4 tasēm karsta ūdens, un
ļauj visam ievilkties vismaz 4 stundas vai
vienu nakti, tad uzlējumu nokāš un dzer);
3. Jāsatiekas ar draugiem, jācenšas izvairīties no vienatnes un norobežošanās no
citiem. Esot patīkamās sarunās uzlabojas
garastāvoklis, rodas jaunas idejas un motivācija savas labsajūtas uzlabošanai;
4. Ja, jūti, ka netiec galā, droši griezies
pēc palīdzības pie sava ģimenes ārsta.
Smaidi: pētījumi apliecina, ka, vairāk
smaidot, mēs jūtamies labāk.
Informāciju sagatavoja:
Jaunpils novada sabiedrības veselības
veicināšanas speciālists A. Fridrihsons

Dāmu kluba “Vīgriezes” aktualitātes
1.oktobrī linijdeju grupa “Vīgriezes”
devās uz Liepāju, lai piedalītos pasākumā
“Tautu draudzības ugunskurs”. Tajā pulcējās dažādu tautību kultūras biedrības, lai
veidotu ciešākas attiecības savā starpā un
skatītājiem rādītu Liepājas daudzveidību.
Uz šo pasākumu mūs uzaicināja Vācu kultūras centrs, kurš mūs ļoti sirsnīgi uzņēma.
Devāmies ekskursijā pa Liepāju, kopīgi iestādījām liepiņu kultūras biedrību veidotajā
Liepu alejā. Nacionālo tērpu daudzveidību
varēja novērtēt dalībnieku gājienā uz estrādi “ Pūt vējiņi”, kur notika koncerts. Koncertā dejojām trīs dejas, kur vienai no dejām skanēja vācu mūzika. Pasākuma noslēgumā visas biedrības pulcējās pie gara galda, kur katra no biedrībām galdā cēla savus
nacionālos ēdienus. Mēs bijām sagatavojušas Jaunpils pienotavas ražoto sieru plates.
Izdalījām Jaunpils Tūrisma bukletiņus un
aicinājām apmeklēt Jaunpili. Par pasākumu
var lasīt Liepājas avīzē “ Kurzemes vārds”.
28.oktobrī Dāmu klubs “Vīgriezes” piedalījās Jaunpils muzeja 25 gadu jubilejas

Dāmu klubs “Vīgriezes”Liepājā

pasākumā. Paldies muzeja darbiniecēm Ligijai un Zintai par uzaicinājumu, par jauko
kopsadarbību veidojot pasākumus un ce-
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ram uz sadarbošanos arī turpmāk.
Dāmu klubs, līnijdeju grupa, biedrība
“Vīgriezes”
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Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”

2. novembrī notika biedrības kopsapulce, jo pēc mūsu statūtiem beidzās valdes
locekļu darbības termiņš – 3 gadi un bija
jāpārvēlē valde. Sapulces dalībnieki noklausījās iepriekšējās valdes ziņojumu (gan
mutiski, gan foto prezentācijas veidā) par
darbības 3 gadiem. Uz nākošo darbības termiņu ievēlēja tos pašu valdi : Kārli Ķergalvi,
Birutu Šteinu un Austru Sipenieci.
Uz sapulci bija uzaicināta Vija Zīverte,
kura informēja par iedzīvotāju forumu 5.

novembrī, kurā tad arī piedalījās daudzi
biedrības biedri. Novada izpilddirektors
Pēteris Baranovskis iepazīstināja ar paveikto novadā un par turpmākiem plāniem, kā
arī atbildēja uz daudziem jautājumiem.
25. novembrī plkst. 18:00 Milzkalnes
tautas namā Smārdes pensionāru klubs
“Sarma” aicina mūs uz rudens balli. Pieteikties līdz 17. novembrim.
14. decembrī plkst. 10:00 ”Jaunkalnos”
biedrības telpās koordinatoru sapulce.

27. decembrī plkst. 17:00 Auces kultūras
namā esam aicināti uz Auces senioru organizēto Ziemassvētku pasākumu. Pieteikties
līdz 24. decembrim.
9. decembrī plkst.17:00 mūs ielūdz uz
pasākumu “Brīnumu gaidot” Lapmežciema
kultūras namā.
Sveiciens!
Informāciju sagatavoja
Austra Sipeniece

„Neatlaidīgs darbs ir katra īsta sasnieguma
drošais pamats.” /Kārlis Ulmanis/

Mazpulcēni savu ražas veikumu izvērtē
rudenī, jo darbīgā un piedzīvojumiem bagātā vasara ir aizvadīta ar līdzdarbošanos
Vislatvijas Mazpulku padomes rīkotajos
projektos, semināros un nometnēs. Tā ir
bijusi notikumiem un darbiem interesanta.
Jūnijā 26 Jaunpils- Viesatu mazpulcēni
piedalījās 2 dienu mazpulcēnu vasaras skolas nodarbībās , kuras devīze bija- „Šodien
laukos”. Kopā ar Tukuma, Engures un Kandavas novada mazpulcēniem aktīvi līdzdarbojāmies izzinošas spēlēs, kuras vadīja Lauku atbalsta konsultāciju centra darbinieces.
Devāmies ekskursijā uz Bērzciemu, lai uzzinātu par zvejnieku dzīvi un darbu agrāk
un tagad. Daļa mazpulcēnu apmeklēja z/s
Sēmes pagastā, kur redzēja, kādas ir iespējas saimniekot laukos māksliniecei .
Šajā gadā viens no mazpulcēnu prioritārajiem projektiem bija kartupeļu audzēšana. Projekts tapis sadarbībā ar Priekuļu
Selekcijas un Pētniecības Institūtu. Projektā
no mūsu Mazpulka iesaistījās 3 mazpulcēni un katrs audzēja savu kartupeļu šķirni:
Asnāte Elizabete Labsvārde „Magdalēna”,
Mārtiņš Roberts Gredzens „Imanta” un
Kristofers Bierands „Prelma”” .Mazpulcēni
katrs saņēma 10 sēklas kartupeļus un speciālu kartupeļu burtnīcu, kura bija jāizpilda
ar 20 uzdevumiem no stādīšanas līdz novākšanai, nosvēršanai un bumbuļu saskaitīšanai. Šis projekts prasīja no mazpulcēna
pacietību un precizitāti.Lai mazpulcēni
vairāk uzzinātu par kartupeļiem un to audzēšanu, 7.jūlijā mēs devāmies uz speciāli
mazpulcēniem rīkoto semināru Priekuļos.
Vispirms mēs noklausījāmies zinātnieces
stāstījumu par Priekuļu Pētniecības Institūtu un tā lomu dažādu kultūraugu šķirnes
sēklu izveidē mūsu valstī vairāk kā 100
gadu periodā. Zinātniecei interesēja, kā
veicas mums ar kartupeļu audzēšanu, ko
esam jau novērojuši, kuram jau sāk ziedēt,
kādas nezāles dārzā. Mazpulcēni aktīvi ie-

Latvijas mazpulku priekšsēdētāja Randa Medne tiekas ar Jaunpils novada Domes deputātiem

saistījās diskusijā. Tad devāmies uz Pētniecības Institūta lielo kartupeļu lauku, kur
katrs varēja sameklēt augam savu kartupeļu
šķirni. Semināra noslēgumā mazpulcēni
saņēma APLIECĪBU . Tad devāmies uz z/s
„Kliģēni””,kas atrodas 4 km no Cēsīm, lai
uzzinātu, kā tiek audzēti siltumnīcās tomāti
un gurķi. Šajā z/s audzē arī puķu dēstus un
varējām apskatīt daudzveidīgi ziedošo vasaras puķu klāstu.
Otrs prioritārais projekts bija „Lilijas””.
Šajā projektā iesaistījās 2 mazpulcēni: Nikola Šislo un Demija Riekstiņa. 13.jūlijā
abas meitenes apmeklēja liliju audzētāju
semināru Daugmalē pie liliju gura Gunta
Granta. Mazpulcēnu izbrīns un prieks bija
neaprakstāms, jo pirmo reizi abas meitenes
redzēja tik daudz un tik dažādas lilijas vienkopus. Dienas laikā mazpulcēni uzzināja
gan par liliju slimībām, gan to kā pareizi
stādīt, gan kuras šķirnes lilijas ir izturīgākas
, gan to kā var pavairot lilijas ar liliju sīpola
zvīņām. Semināra noslēgumā mazpulcēni
saņēma APLIECĪBU par zināšanu teorētisku un praktisku apguvi liliju audzēšanā.
18.-22.jūlijā Valdemārpilī notikās Vislatvijas Mazpulku vasaras nometne „Visu
daru es ar prieku!”, kurā piedalījās 10 Jaun-
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pils- Viesatu mazpulcēni. Gatavojoties šai
nometnei bija jāsagatavo mājas darbs- Raganas slota un priekšnesums. Ieguvām 2
NOMINĀCIJAS- Lokanākās raganiņas un
Lokanākais priekšnesums. Par to paldies
Melānijai Gulbei un Esterei Andrecai. Nometnē bija dažādi pasākumi: devāmies 20
km pārgājienā ar uzdevumiem, braucām
ekskursijā, tikai maršruti bija dažādi: šinšillu audzētava „Kalnmalas”, Lielsalu kūdras
purvs, Liepniekvalka alas, Pāces vilnas fabriku, Šļīteres bāka un Slīteres nacionālais
parks, Dundagas pils, Pēterezea taks, sveču
liešanu „Bandeniekos”, Mazirbes lībiešu
centru un Mazirbes baznīcu,bet visi satikāmies Mazirbes jūrmalā, kur notikās sporta
pēcpusdiena pie Baltijas jūras. Piedalījāmies Talantu šovā, skrējām nakts trasīti,
strādājām radošajās nodarbībās. Dodoties
uz nometni satraukums bija Patrīcijai, jo
pēc nometnes 10 dienas viņa savā ģimenē
uzņēma meiteni no Somijas- Essi Huhtamjaki. Andersonu ģimene atsaucās Latvijas
Mazpulku padomes aicinājumam kļūt par
vienu viesģimeni Latvijā, kura uzņem Essi,
jo meitenei interesēja piena lopkopība un
tūrisms. Essi ļoti patikās Jaunpilī un viņa
ļoti grib nākamgad atgriezties Latvijā un
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piedalīties Mazpulku nometnē. Vislielākais
PALDIES Andersonu ģimenei par atsaucību un sapratni bērnu un jauniešu starptautisku kontaktu stiprināšanā. Protams, ka
tas ir bonuss Patrīcijai, jo arī viņa varēs pēc
gadiem doties iepazīt 4H kluba darbu kādā
no Eiropas valstīm.
Mūsu mazpulcēniem Denijai Deinai Stūrei, Patrīcijai Andersonei, Esterei Andrecai
un Demijai Riekstiņai bija piedzīvojumu
bagātas dienas Jaunlutriņos, kur meitenes
piedalījās Saldus novada mazpulcēnu nometnē „Mazā Jukuma piedzīvojumi Jaunmuižā”, kas risinājās no 2.līdz 5.augustam.
4.septembrī
mazpulcēni
piedalījās
K.Ulmaņa piemiņas pasākumā „Pikšās”un
mazpulcēnu tirdziņā un ziedu paklāja veidošanā. Liels gods bija mūsu mazpulka
dalībniekiem, kad ar mums sasveicinājās
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Viņš
apskatījās, ko mēs tirgojam, apvaicājās kā
veicas un kopīgi nofotografējās.
Septembris un oktobris bija mazpulcēnu
projektu apkopojuma laiks un gatavošanās
Rudens Forumam. Uz Forumu dodas labākie mazpulcēni, jo vispirms mēs parādām savu veikumu Mazpulkā. Galvenais
ir pavasarī iesākto izdarīt līdz galam un to
mūsu mazpulkā ir paveikuši daudzi. Par to,
ka darbiņš ir paveikts , mazpulcēns saņem
Sertifikātu, kas ir apliecinājums projekta
īstenošanai, bet paši labākie mazpulcēni
22.oktobrī devās uz Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu, kur notikās Kurzemes- Zemgales Mazpulku Rudens Forums
un aizstāvēja savus individuālos projektus.
Ļoti labus panākumus guva Demija Riekstiņa- 1.vieta; Daiga Medvecka-3.vieta un
Patrīcija Andersone saņēma ATZINĪBU.
Šajā vasarā mazpulcēns Elīna Ķilda kļuva
par mazpulcēnu „Trušmīļu skolas” dalībnieci. Tas prasa akurātu un precīzu darbu
audzējot šķirnes trušus. Elīna no Latvijas
šķirnes truškopjiem saņēma pārīti 3 mēnešus vecus Tīringas trušus un 7.oktobrī piedalījās Rāmavā trušu izstādē ,kur eksperts
no Čehijas vērtēja meitenes trušus. Ja Gada
trusis ieguva 98 punktus, tad Elīnas truši ieguva 96,5 un 96 punktus. Tas ir ļoti labs rādītājs. Tagad tik atliek gaidīt trušu mazuļus
un uzsākt mazo biznesu! Elīnai ļoti daudz
palīdz vecāki, kuri meiteni pamudināja un
ir pozitīvi noskaņoti trušu audzēšanai.
Klāt novembris- mūsu valsts svētku mēnesis. Iedegsim svecītes Lāčplēša dienā,
iemācīsimies skaistu tautas dziesmu, uzzīmēsim latvisko spēka zīmi, sakopsim savu
māju un sētu, lai labie darbi vairo prieku
ikvienam!
Jaunpils - Viesatu Mazpulka vadītāja
Līga Bierande
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Viesatu kultūras nama ziņas
Kr. Barona pamatskolas salidojums
8.oktobrī Viesatās notika Krišjāņa Barona pamatskolas salidojums “Atmiņu albumu
šķirstot”. Bijušie absolventi un darbinieki dalījās atmiņu stāstos par skolas laikos redzēto,
pieņemto un darīto, par cerībām, prieku un bēdām.
Koncertā dziedāja bijušie absolventi, darbinieki un skolas ansamblis divos dažādu paaudžu sastāvos kādreizējās ansambļa vadītājas Ariandas Puriņas vadībā

Absolventu vokālais ansamblis un vadītāja Arianda Puriņa

Svinīgajā salidojuma daļā tika sumināti skolotāji, skolas direktori, kas bija ieradušies, un
pieminēti tie, kas devuši savu ieguldījumu skolas vadīšanā.

Bijušie skolas skolotāji

Jau neoficiālā gaisotnē turpinājās atmiņu stāsti un dejas grupas ”Sienāži” pavadībā. Sadarbībā ar Viesatu bibliotēku bija izveidota Pionieru istaba, kur tā laika absolventi varēja
atrast savus ziņojumus, aprakstus un pat formas. Tāpat dažiem pat ļoti interesanti bija
apskatīt saglabātos atzīmju žurnālus un liecības.
Salidojuma atkalredzēšanās prieks, kas visu vakaru līdz pat rītam virmoja gaisā un sarunās, tikai vēl vairāk nostiprināja pārliecību, ka salidojumiem ir jābūt arī turpmāk.
Svētku pasākumi novembrī
11.novembrī 19:00 notika Lāčplēša dienas lāpu gājiens no Viesatu veikalam līdz birzītei.
Birzītē notika sadziedāšanās ar Viesatu folkloras kopu ”Viesi”, kā arī bija iespēja baudīt
siltu tēju un mieloties ar medus maizi.
18.novembrī plkst. 13:00 būs Latvijas Republikas Proklamēšanas 98. gada dienas koncerts “Liepu smarža ceļas pretī debesīm - pretī Latvijai! ’’, kurā piedalīsies Viesatu gan mazie, gan lielie dejotāji un amatierteātris ”Pupuķis”.
Zumbas un Vingrošanas nodarbības
Viesatu kultūras namā no 3.novembra ceturtdienās plkst.19.00 notiks Zumbas nodarbības, kuras vadīs Irēna Martuzāne. Dalības maksa 3,00 EUR par nodarbību.
Savukārt, ar 4.novembri plkst.11.00 piektdienās atsākas Vingrošanas nodarbības, kuru
vadītājs būs Andris Fridrihsons. Vingrošana būs bezmaksas.
Informāciju sagatavoja Viesatu kultūras nama vadītājas v. i. Inga Kalviņa
Foto: Kristīne Kalviņa

www.jaunpils.lv
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Tik daudz vēl nepateiktā
No dzīvē izjustā.
Tik daudz vēl nepaveiktā
No mūžā cerētā.
(V. Kokle–Līviņa)

Tā puķe uzzied, ko tu paņem rokā;
Tā sirds sāk mīlēt, ko tu uzlūko.
Tev ir jau viss, tu staigā zvaigžņu lokā Es tev vairs dāvāt nevaru neko.
/Jānis Ziemeļnieks/

Jaunpils novada Dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem, no
Anda Pociusa, Ritvara Gruža, Marlises Valaines atvadoties.

Jaunpils novada Dome nozīmīgās
jubilejās sveic novembra gaviļniekus:
Andri Klepermani, Normundu Pobusu,
Gunāru Štosu, Annu Tiļļu, Sarmīti Žibu,
Viju Dobelmani, Ligiju Hotko,
Ilzi Rencbergu, Jepistiniju Anuškovu,
Emmu Lāci, Robertu Arbidānu,
Robertu Dobelmani, Rasmu Īli,
Raimondu Kauliņu, Albertu Luģi,
Mariju Maraku, Veltu Milleri, Veltu Skricku,
Osvaldu Stanku, Mirdzu Žulpu!

Nevar pazust tas, ko mīli,
Nezūd darbs, kas krietni veikts,
Arī tad, ja mūža gājums
Šķiet tik ātri, negaidīti beigts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ritvara Gruža vecākiem, māsām,
dzīvesbiedrei ar bērniem un pārējiem radiem ar viņa pēkšņo
aiziešanu mūžībā.
Struteles pensionāri un kaimiņi.
Izsakām līdzjūtību mūsu Samantai Pociusai un ģimenei,
tēti zaudējot.
Jaunpils vidusskolas 11.klase un audzinātāja

SVECĪŠU VAKARS JAUNPILS NOVADA KAPOS!
Viesatu pagasta kapos
Sestdien, 19. novembrī Rāvu kapos14.30 un Vēžu kapos 16.00
Jaunpils pagasta kapos
Svētdien, 20. novembrī, Vītiņu kapos 14.00; Lauku kapos 15.30;
Meža kapos 17.00

Jaunpils bērnu deju kolektīvs “Pilskundziņi”
aicina pievienoties savā pulciņā! Mēginājumi:
5-7 gad. bērniem –pirmdienās, trešdienās plkst.18.00-19.00
3-4 gad.bērniem- pirmdienās, trešdienās plkst. 17.15-17.55
info pa tel. 28646482

OKTOBRA MĒNESĪ SALAULĀTI 3 PĀRI.
APSVEICAM!
“Māci, māmiņ, savam bērnam
laimes atslēdziņu gūt.
Gan caur darbu, gan caur dziesmu,
gan ar prātu gudram būt.
JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 16.1.2016.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Sveicam vecākus ar bērniņu Zanes, Vikas-Viktorijas un Ričarda
piedzimšanu!
www.jaunpils.lv

