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2017. gada oktobris

Iepazīsti Viesatas

Pasākums “iepazīsti Viesatas” tapa Jaunpils novada Domes jauniešu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros. Jaunpils novada
jaunieši tika aicināti kopā iepazīt Viesatu
pagasta skaistākās vietas un vēsturi.
Kad orientēšanas tūre ar uzdevumiem
tika noslēgta, jaunieši kopā cepa desiņas
un dalījās pārdomās par dienas iespaidiem.
Uzdevumi bija gan izzinoši, gan atraktīvi,
gan sarežģīti, gan smieklīgi. Kopā trasē de-

vās piecas komandas.
Kā draudzības simbols novada jauniešu
vienotībai, Viesatu birzītē tika iekārtas īpašās draudzības šūpoles. Jaunieši šādas šūpoles arī nākošgad -par godu Latvijas valsts
simtgadei, iekārs visos novada ciemos.
Projekta vadītājas Elizabete Pavlovska
un Kristīne Sergejeva saka lielu paldies
Jaunpils novada domei par atbalstu jauniešu idejām, Viesatu bibliotēkas vadītājai

Sandrai Šteinai par atbalstu pasākuma organizēšanā un vadīšanā, kā arī visiem, kas
palīdzēja organizēšanas darbos, īpaši vecākiem! Un, protams, dalībniekiem-paldies
par smaidiem, aktivitāti un pozitīvismu!
Uz tikšanos nākamajā gadā!
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja

Atskaite par darītajiem darbiem starp sēdēm septembrī
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Ir izsludināts iepirkums “Jaunpils vidusskolas stadiona pārbūve”, tiek gaidīti
pretendentu pieteikumi un izmaksas iepirkumam.
2. Septembris kā jau katru gadu ir skolas
mēnesis. Veiksmīgi esam aizvadījuši pirmo skolas mēnesi. Skolā jau ir adaptējušie
gan skolēni, gan skolotāji. Izstrādāti precīzi
skolēnu autobusu braukšanas grafiki.
3.Septembrī tiks sakārtoti divi pašvaldī-

bas ceļi Ķimsīši- Straumēni un Zīlītes- Auzāji. Šajos ceļos notiks ūdens noteces grāvju
un caurteku izbūve.
4. Notiek meliorācijas sistēmas pārbūve
Jaunpils novada pašvaldības piederošajās
un valdījumā esošajās zemēs Jaunpils pagastā.
5. Ir noslēdzies iepirkums “Podiņu krāsns restaurācija un iekļaušana Jaunpils muzeja ekspozīcijā”.
Apstiprinātie
lēmumi
2017.gada
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26.spetembra Jaunpils novada domes
sēde Nr.9
Apstiprināts lēmums “Par ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanu Jaunpils pils telpās”.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada pašvaldības SIA “Jaunpils pils” pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem”.
Apstiprināts lēmums “Par simtgades
turpinājums 2.lpp.
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AKTUALITĀTES/ DOMES LĒMUMI

turpinājums no 1.lpp.

puķu dobi Jaunpils parkā”. Kopējās izmaksas sastāda 3388.93 euro. Finansējums
simtgades puķu dobes izveidei Jaunpils
parkā piešķirts no budžeta līdzekļu atlikuma.
Apstiprināts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā no personas.
Apstiprināti “Skaista mana sēta”- 2017
konkursa rezultāti.
Apstiprināti noteikumi Nr.17/2017 “Par
fizioterapeita pakalpojuma saņemšanas
kārtību Jaunpils novada pašvaldībā”.
Apstiprināts lēmums “Par fizioterapeita
asistenta sniegtajiem pakalpojumiem Jaunpils novada Sociālajā dienestā”.

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem
Jaunpils novada sociālā dienesta amatu un
amatalgu sarakstā”.
Apstiprināts lēmums “Par Starpinstitūciju sanāksmes dalībniekiem”.
Apstiprināts lēmums “Par lēmuma teksta
precizēšanu”
Apstiprināts lēmums “Par dzīvokļu nosaukumu likvidēšanu, dzīvokļu adrešu precizēšanu, adreses piešķiršanu telpu grupai”
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
„Roņi” zemes vienības sadalei”
Apstiprināti Noteikumi Nr.18/2017
“Jaunpils vidusskolas 2-4 gadīgo bērnu
pirmsskolas grupas iekšējās kārtības noteikumi”
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Apstiprināts lēmums “Par pašvaldībai
piederošo autotransportu tarifiem”.
Apstiprināts lēmums “Par E.Rozes grāmatas “Bērnības atmiņas Lauku jaunajā
muižā” cenas noteikšanu. Cena Jaunpils
novada iedzīvotajiem 12 EUR, savukārt pārējiem 15 EUR.
Apstiprinātis Nolikums Nr. 19/2017 “Par
grozījumiem Nolikumā Nr. 4/2017 “Jaunpils novada domes grāmatvedības uzskaites
kārtība”
Apstiprināti
Saistošie
noteikumi
Nr.10/2017 „Par grozījumiem Saistošajos
noteikumos Nr. 1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””
Apstiprināts lēmums “Par atvaļinājumu
domes priekšsēdētājai L.Ginterei”.

DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI
Deputāts

Pieņemšanas laiks

Pieņemšanas vieta

Ligita Gintere
/domes priekšēdētāja/

Pirmdienās no plkst. 9.00-12.00; 13.00-18.00

Jaunpils novada domē

Dace Adiņa

Pirmdienās no plkst. 9.00-12.00; 13.00-18.00

Jaunpils novada Sociālajā dienestā

Jānis Krūmiņš

Katra mēneša 3. trešdienā no plkst. 11.00-15.00.

Viesatu pagasta pārvaldē

Velga Pavlovska

Katra mēneša pirmā ceturtdien no plkst.14.00–18.00

Jaunpils Amatu mājā

Raivo Altenburgs

Katra mēneša 1. piektdienā no plkst. 13.00-15.00

SIA “Līvas Grupa” biroja telpās

Raivis Pranis

Katra mēneša pēdējā cetutdienā no plkst. 8.00-9.00

Jaunpils novada domes sēžu zālē

Andris Fridrihsons

Katra mēneša 1. otrdienā no plkst. 10.00 - 12.00

Jaunpils novada domē

Arvis Rasa

Katra mēneša pēdējā otrdiena no plkst. 10.00-12.00

Viesatu pagasta pārvalde

Līga Bierande

Katra mēneša 2. ceturtdienā no plkst. 8.00-12.00
Katra mēneša 1. trešdienā no plkst. 9.00-12.00

Viesatu pagasta pārvaldē
Jaunpils pensionāru biedrības telpās
-“Jaunkalnos”

Biedrībā “Jaunpils RAC “Rats””
Biedrība “Jaunpils RAC “Rats”” informē,
ka laika periodā no 2017.gada septembra
līdz 2018.gada jūnijam īsteno projektu “Zināšanas uzņēmējdarbības attīstīšanai laukos” Nr. 17-08-AL14-A019.2204- 000001,
kas tiek realizēts ELFLA Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6.rīcības “Atbalsts izglītojošiem pasākumiem”
ietvaros. Šī projekta ietvaros notiek mācības mazajiem uzņēmējiem, kā arī tiem,
kuri vēl tikai plāno uzsākt mājražošanu
vai citu uzņēmējdarbību. Septembri un
oktobra sākumā Jaunpilī notika nodarbības “Kā mājražotājiem pareizi izmantot
marketinga aktivitātes, lai palielinātu

savas produkcijas konkurētspēju tirgū”
– 16 stundu kurss, kura ietvaros lektore māksliniece, poligrāfijas dizainere un zīmolu izstrādātāja Juta Zvirbule mācīja par
to, kas ir marketings , kādi ir produkta komunikācijas galvenie principi, kāda nozīme
uzņēmuma vai produkta nosaukumam, kā
veidot produkta vizuālo atpazīstamību, kā
iekārtot tirdzniecības vietu, kas ir viens no
galvenajiem mājražotāju komunikācijas kanāliem. Tika skatīti iepakojuma veidošanas
principi un tendences, kā arī analizēti piemēri. Nodarbību ietvaros, katrs dalībnieks
saņēma profesionālus ieteikumus sava esošā vai plānotā produkta zīmola veidošanai.
Nodarbības – notika 20. septembrī, 27. septembrī un 4.oktobrī .
Nākamās plānotās nodarbības projekta
ietvaros:
1. “Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu
kooperācijas iespēju psiholoģiskie un
organizatoriskie aspekti”, kura laikā tiks
skatītas galvenās tēmas - Šodienas uzņē-
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mēja psiholoģiskais portrets; Nozīmīgi
priekšnoteikumi veiksmīgai MVU savstarpējai sadarbībai; Emociju loma nozīmīgu
lēmumu pieņemšanas un sadarbības formu
veidošanas procesā. Pasniedzēja – psiholoģe Daina Reinfelde – nodarbības notiks
2017.gada 28.oktobrī plkst.12.00-17.00 un
25.novembrī plkst. 12.00- 16.00 .
2. “Mikro un mazo uzņēmumu grāmatvedība” – 16 stundu kurss, pasniedzēja Inga Pumpure – 2017.gada 3.novembrī plkst.14.00- 18.00, 4.novembrī
plkst.10.00-16.00, 11.novembrī –plkst.
15.00- 19.00
Nodarbības ir bezmaksas, tās notiek
biedrības “Jaunpils RAC “Rats”” telpās
“Jaunkalnos”, Jaunpilī, Jaunpils novadā
(Aptiekas māja 2.stāvs).
Aicinām pieteikties uz nodarbībām rakstot jaunpilsrats@gmail.com vai zvanot pa
tālruni 26563460
Vija Zīverte
projekta vadītāja
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3.

Jauniešu ziņas
Tika aizvadīts pirmais kino nakts maratons
,,Levestes spicajos’’. Tika skatītas dažāda žanra
filmas, dancots, stāstīti baismie nakts šausmu
stāsti. Kopēja rīta mošanās, brokastošana un došanās uz skolu. Vienkārši super pavadīts laiks . No
jauniešiem saņemtas labas atsauksmes par šo pasākumu, ar jautājumu kad tiekamies nākamreiz?
Paldies vecākiem un Jaunpils novada Domei par
atbalstu.
26.novembrī jaunieši dodas uz uzņēmējdarbības konferenci Rīgā “Uzdrīksties uzvarēt!”
3.novemrī Jaunpils jaunieši tiek aicināti piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz Kuldīgas jauniešu māju, kur notiks Helovīna vakara
pasākums. Jauniešiem jāsagatavo sava radošā
darbnīca un priekšnesums. Pieteikšanās zvanot,
26164405
Noslēdzies Jaunpils jauniešu iniciatīvu projekta
konkurss, jaunieši realizējuši visus projektus, kā
arī iesnieguši projekta atskaites.
Roberts un Rūdolfs aktīvi gatavojas dalībai Pasaules Jaunpiļu jauniešu konferencei Japānā.
Gaidām idejas un līdzdarbošanos! Dod ziņu, ja
Tev ir idejas, ko darīt drēgnajos rudens vakaros!
Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Jansone-Peipiņa Kino nakts maratons “Levestes Spicajos”

Septembris Jaunpils vidusskolā
Ar uzmundrinošiem sveicieniem, atzinīgiem vārdiem un pateicības balvām
par sadarbību iepriekšējā mācību gadā
no Jaunpils novada domes, bibliotēkas,
Amatu mājas pārstāvjiem, ar mulsuma
asarām, prieku un ziediem, pilnām rokām jaunu darbu – tāds Zinību dienā
skolēnus, viņu vecākus un pedagogus sagaidīja krāsainais septembris.
***

Dzejas dienas 2017

No 11. līdz 15. septembrim mācību ikdienu raibināja Dzejas dienas. Klases audzinātāju un literatūras stundās tika runāts par
Dzejas dienu vēsturi, nozīmi un aktualitātēm. Zālienu pie skolas bērni izrotāja ziedu klājumiem ar iemīļotas latviešu bērnu
rakstnieces Margaritas Stārastes grāmatu
varoņiem.
12. septembrī skolā viesojās Jānis Kalnbergs, kurš, tiekoties ar skolēniem, stāstīja
par to, kā top dzejolis, kur tam tiek smelta
iedvesma, cik ļoti bagāta ir latviešu valoda,
kas dod iespēju daudzveidīgi un niansēti
izteikties. Dzejnieks rosināja bērnus nebaidīties paust pārdzīvojumu dzejā, tādējādi
atbrīvojoties no spriedzes. Pamatojot ar
piemēriem no savas dzīves, Jānis Kalnbergs
atzina, ka Latvija ir zeme, kurā var labi dzī-

vot, bet ir svarīgi atrast pareizas vērtības.
Paldies Jānim Kalnbergam!
Gundega Ķirsone
***

Eiropas Mobilitātes nedēļa

No 18. līdz 22.septembrim notika Eiropas Mobilitātes nedēļa. Ikviens tika aicināts
sportot, pārvietoties kājām vai nemotorizētiem transporta līdzekļiem. Daļa skolēnu devās uz skolu kājām, bet no autobusa
bērnus izlaida tālāk no skolas nekā parasti.
Andris Fridrihsons intervēja skolotājus un
skolēnus, kas ik rītu aktīvi dienas gaitās dodas kājām vai ar velosipēdu, kā arī sniedza
viņiem piemiņas balviņas.
Demija Riekstiņa un Rūta Strode
(6.klases skolnieces)
***

22.septembris – Olimpiskā diena

22.septembrī audzēkņiem bija iespēja
dienu pavadīt svaigā gaisā, jo skolā notika
Olimpiskā diena, kuras ietvaros noritēja
kopēja vingrošana, kross, peintbola un frīsbija spēles. Pieminot Baltu vienības dienu,
skolēni piedalījās arī viktorīnā par baltiem.
Olimpisko karogu pacelt šogad uzticēja
skolotājai Valentīnai, kas ir aktīva kājāmgājēja, un 12.klases skolēnam Renāram, kurš
daudz pārvietojas ar velosipēdu.
Gundega Ķirsone
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Lekcijas skolēniem un vecākiem
19.septembrī Jaunpils vidusskolā viesojās
psiholoģe, apmācību vadītāja, sarunu spēles autore Zane Veinberga. 8.-12. klašu skolēni sapulcējās skolas aktu zālē, un lektore
rādīja prezentāciju “Ko sēsi, to pļausi, jeb
VISS TAVĀS ROKĀS” par to, kā nepadoties
un tikt tālāk dzīvē uz priekšu. Tika izspēlētas dažādas spēles, kas ļāva iepazīt citam
citu un sevi tuvāk. Zane Veinberga stāstīja
savas dzīves pieredzi un atziņas karjeras izaugsmes veicināšanai.
26.septembrī skolā ieradās etiķetes speciāliste Aija Strautmane un pasniedza lekciju ‘’Lietišķā etiķete’’. Viņa pastāstīja, kā
ģērbties dažādos pasākumos un ikdienā,
raksturoja situācijas, atklājot, ko nevajadzētu darīt sabiedrībā un kā uzvesties cilvēku klātbūtnē. Skolēni, pedagogi un arī daži
vecāki klausījās par atgadījumiem lektores
dzīvē un viņas pieredzi.
Paldies Jaunpils vidusskolas Padomes
priekšsēdētājam Edijam Pahmurkinam par
lekciju organizēšanu!
Anete Grāvīte un
Kristīne Elvīra Kalviņa
(8.klases skolnieces)
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BK «Jaunpils» trešā sezona: jākļūst labākiem!

Jau 11. oktobrī basketbola klubs «Jaunpils» uzsāks savu trešo sezonu Latvijas
Basketbola līgas 3. divīzijas čempionātā
(LBL3), kurā šogad par čempiontitulu cīnīsies 18 komandas. Jaunpilnieki ir ielozēti
B apakšgrupā, kurā sacentīsies ar Saulkrastu, Talsu, Jelgavas, Daugavpils novada un
Krāslavas basketbolistiem. Pirmā spēle Jaunpils sporta namā sāksies pulksten
19.30, bet pretinieks – BK «Talsi».
Jāatgādina, ka iepriekšējā sezonā jaunpilniekiem izdevās izcīnīt LBL3 bronzas godalgas, sērijā līdz divām uzvarām ar rezultātu 2:1 pārspējot iepriekšējo divu sezonu
čempionus – Iecavas «Dartija» vienību.
Šogad komanda piedzīvojusi vairākas izmaiņas, jo tās sastāvā pievienojušies vairāki
basketbolisti; 200 centimetrus garais centra
uzbrucējs Mārtiņš Ivanovs, 195 centimetrus garais spēka uzbrucējs Pauls Zukuls, kā
arī divi kurzemnieki – uzbrūkošie aizsargi
Vilnis Stalidzāns un Kristaps Liepa. Tāpat
sastāvā palikuši gandrīz visi iepriekšējās sezonas komandas spēlētāji, bet kopumā galvenais treneris Artūrs Zaremba ir izmantojis iespēju un pieteicis maksimālo spēlētāju
skaitu – 20.
«Uzskatu, ka šogad mēs noteikti būsim
spēcīgāki, jo komandā ir vairāk līdzvērtīgu
spēlētāju, kas ļaus veiksmīgāk ar tiem rotēt,
saglabājot spēles kvalitāti. Domāju, ka līderi saglabāsies iepriekšējie, taču ceru, ka arī
jaunie spēlētāji dos savu ieguldījumu mūsu

panākumos. Mērķis ir rādīt labu un mūsdienīgu basketbolu, lai skatītāji to klātienē
spētu novērtēt,» tā pirms gaidāmās sezonas
norāda A.Zaremba.
Savukārt komandas kapteinis jau trešo
sezonu būs nenogurdināmais Oskars Rungevics, kurš klubā pilda arī ģenerālmenedžera funkcijas. «Mēs jau esam ieguvuši
vērtīgu pieredzi gan sportiskā ziņā, gan tīri
organizatoriski. Mums ir jāsper nākamais
solis – jākļūst par vēl labāk organizētu klubu. Arī sportiskā ziņā jāspēj progresēt,» tā

O.Rungevics.
Pirms gaidāmās sezonas BK «Jaunpils»
aizvadīja vairākas pārbaudes spēles, tiekoties ar Jelgavas jaunajiem basketbolistiem,
kā arī LBL2 turnīrā startējošo BK «Saldus»
vienību, tāpat divas reizes spēlējām ar Ošenieku basketbolistiem, kopumā četrās spēlēs izcīnot trīs uzvaras.
Jāpiebilst, ka LBL3 nolikums paredz, ka
turnīra otrajā kārtā tiks apakšgrupas trīs
spēcīgākās komandas.

Veselības ziņas
Tīras aknas

Vispārzināms, ka aknu tīrīšana labvēlīgi
ietekmē gan to darbību, gan visa organisma
stāvokli. Diemžēl ir cilvēki, kuri efektīvo
metodi, izmantojot olīveļļu un citrona sulu,
slikti panes, tāpēc to nevar pielietot.
Ir arī daudz maigāka metode aknu tītīšanai:
- Ņem vienādās daļās svaigi spiestu biešu sulu, medu un rozīnes bez kauliņiem.
Rozīnes samaļ gaļas maļamajā mašīnā un
visu rūpīgi sajauc. Maisijumu lieto pa vienai ēdamkarotei 3 reizes dienā pusstundu
pirms ēšanas. Kurss – 2 līdz 3 nedēļas. Šajā
laikā jāievēro atbilstoša diēta: no ēdienkartes jāsvītro visi ceptie ēdieni, sālijumi
un kūpinājumi. Tīrīšanas kursu var rīkot 4
reizes gadā. Diemžēl arī šo metodi nedrīkst
lietot cilvēki, kas sirgst ar žūltsakmeņiem;
- Tiem kuriem jau aknas ir sākušas buksēt, ļoti ieteicama ir ķirbju sula – tā jādzer
pa 150 – 200 g 3 reizes dienā pēc katras
ēdienreizes;

- Sajauc diļļu sēklas, dzelteno kaķpēdiņu ziedus (4 daļās), dumbrāju zaķpēdiņu
lakstus, tīruma kosu (3 daļās) un pieneņu
saknes (3 daļās). Ja, kāda komponenta pietrukst, tad var iztikt bez tā, vienīgi dzelteno
kaķpēdiņu ziedi ir obligāti. Ēdamkaroti
maisījuma aplej ar puslitru verdoša ūdens,
nostādina līdz uzlējums atdziest un tad izkāš. Dzer pa 100 – 150 g 3 reizes dienā 20
-30 minūtes pirms ēšanas.

Ko zināt par holesterīnu?
TESTS

Atbildot uz apgalvojumiem ar „jā” vai
„nē” noskaidrosiet, cik daudz zināt par holestarīna ietekmi uz sirdsdarbību un organismu kopumā.
1. Vairāk nekā pusei vidējā vecuma āludīm holesterīna līmenis asinīs ir virs normas, kas ievērojami palielina risku sasirgt
ar sirdsslimībām.
2. Viss holestarīns organismā rodas no
uztura.
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3. Holestarīna līmenis katram cilvēkam
ir atšķirīgs.
4. Pētijumi pierādījuši, ka holestarīna
līmenis atkarīgs no gadalaika: vasarā zemāks, ziemā – augstāks.
5. Pirms holestarīna līmeņa noteikšanas
ir jābadojas.
6. Daudz svarīgāk ir kontrolēt asinsspiedienu nekā holestarīna līmeni asinīs.
7. Cilvēks nevar dzīvot bez holestarīna, jo
tas nodrošina normālu organisma darbību.
8. Holestarīna līmeņa izmaiņas vīrusus
saslimšanas gadījumā būs lielākas nekā vesalam cilvēkam.
9. Jauniešiem raizēties par holestarīna līmeni ir pāragri.

ATBILDES:

1. JĀ. Vairāk nekā 200 mg holestarīna uz
decilitru var kļut par slimības rašānās celoni.
2. NĒ. Cilvēka aknas izstrādā aptuveni
1000 ml holestarīna dienā.
3. JĀ. Holestarīna līmeņa rādītāji var būt

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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atšķirīgi.
4. JĀ. Un tas atkarīgs no ēdienkartes.
5. NĒ. No ēšanas jāaturas tikai pirms holestarīna kvalitātes noteikšanas.
6. NĒ. Svarīgi zināt gan vienu, gan otru.

7. JĀ. Holestarīns nepieciešams dažu
hormonu sintēzei un šūnu atjaunošanai.
Aknas to izstrādā pietiekamā daudzumā,
tāpēc uzņemt papildus nav nepieciešams.
8. JĀ. Vīrusus saslimšanas gadijumā ho-

Jaunpils vēstis

5.

lestarīna līmenis vienmēr ir augstāks.
9. NĒ. Par veselību jāsāk rūpēties jau jaunībā.
Sabiedrības veselības veicināšanas
speciālists Andris Fridrihsons

Projekts „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS
LATVIJAS 100-GADEI”

Jaunpils novadā, Jaunpilī, parkā iepretim
Jaunpils pilij, netālu no muižas laika alus
brūža atrašanās vietas, 2017. gada Meža
dienu aktivitāšu ietvaros, tika iestādīti 5
gab. Serbijas egles/picea omorica stādi ar
stāda augstumu 2.0-2.2 m. Stādbedru sagatavošanas laikā tika atrastas vairāk kā
100 gadu vecas Jaunpils alus brūža pudeļu
lauskas, kas nodotas Jaunpils muzeja fondu
glabātuvē.
Stādmateriāla piegādātājs: SIA “Blīdene”.

Pasākuma realizācijas laikā tika apgūtas
ainava telpiskās plānošanas iemaņas, veikta krūmu apauguma tīrīšana, kā arī gūta
pieredze lielu skujukoku stādu stādīšanā.
Dalībniekiem bija iespēja uzzināt par egļu
taksonomisko daudzveidību, ekoloģiju un
bioloģiju, kā arī par kultūrvēsturisko vērtību apzināšanas nozīmīgumu.
Pasākumā piedalījās Jaunpils novada domes darbinieki, Jaunpils vidusskolas skolēni.

Kopējā stādu iegādes vērtība EUR 592.90
(iesk. PVN 21%) no kuriem - EUR 500.00
– stādu iegādei no projekta „PAŠVALDĪBU
LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI” līdzekļiem, EUR 92.90 – Jaunpils
novada domes līdzfinansējums stādu iegādei.
Gvido Leiburgs
Labiekārtošanas nodaļas
vadītājs

Jaunpils Amatu mājā keramikas
pulciņam jaunas telpas

15. septembrī Jaunpils Amatu mājā durvis vēra no jauna izveidotā keramikas pulciņa telpa. Šī bija sen iecerēta ideja, kura
tapa Jaunpils novada domes piedāvātajā
projektā „Darām paši” ar biedrības „Dzīpars” projektu „Keramikas pulciņa telpas
izveidi Jaunpils Amatu mājā”.
Mēs esam gandarīti un sākam vislielāko
paldies visiem, kuri piedalījās, lai varētu
realizēt šo projektu. Jaunpils novada domei
par doto iespēju nomāt šo telpu un piešķirtajiem līdzekļiem logu, durvju un elektrības nomaiņai, Ivaram Jaucim par kokmateriālu ziedošanu jumta daļas siltināšanai,
Kārlim Jaucim par starpsienas demontāžu,
Rostikam Arika par materiālu atvešanu,
Gvido Leiburga labiekārtošanas vīriem par
materiālu izkraušanu un sanešanu, Pēterim
Pavlovskim par palīdzību tehniskās lietās,
elektriķim Armandam Krīgertam, galvenajam darba veicējam un uzraugam Jānim
Bierandam no Jaunolaines ar brīvprātīgo
darba grupu Oskaru Silu, Artūru Ješkovu
Maritu Tramdeku un Markam - Marekam
Žiedasam par atjaunotajiem krēsliem.

Ņinas Bondares sveiciens pašsacerētā dzejā

Šī telpa paver ne tikai iespēju radoši
darboties keramikā no priekšmetu veidošanas līdz apdedzināšanai, bet arī piedāvā
dažādas radošas darbnīcas ekskursiju gru-

www.jaunpils.lv

pām vietējiem, kā arī iebraucējiem. Pirmās
grupas jau uzņemtas un varam nodrošināt
radošu darbnīcu vismaz 30 bērniem.
turpinājums 6.lpp.

AKTUALITĀTES

6. Jaunpils vēstis
turpinājums no 5.lpp.

Biedrība ir uzsākusi jaunu LAD projekta
„Darbs dara darītāju” apguvi. Šajā projektā
notiks nodarbības keramikas apmācībā no
1. – 4. klasei, kuras pavisam kopā būs 12.
Katrai klasei būs iespējas apgūst šīs prasmes trīs reizes. Tiem bērniem, kuriem radīsies interese, būs iespēja apmeklēt papildus

keramikas pulciņu. Šajā pat projektā notiks
šūšanas apmācības. Augstas klases meistare
Ilze Mendziņa veiks apmācības: mūsdienu
šūšanas tehnikā, tekstilmozaikas pamatu
apgūšanā, apģērbu šūšanā bez piegrieztnēm, auduma apdares veidiem, defilē un
tērpa demonstrēšanā. Interesentus lūgums
pieteikties Jaunpils Amatu mājā, jo dalīb-
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nieku skaits ir ierobežots.
Lai lietderīgi izmantotu brīvo laiku un
raisītu radošu domāšanu un darbošanos
gaidām uz nodarbībām Amatu mājā.
Jaunpils Amatu mājas vadītāja
Velga Pavlovska

Pasākuma plāns 23. oktobris – 19. novembris
Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēka/Ratā/
Novadā /Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā

PASĀKUMI
Laiks

Apraksts

Vieta

26.10. 16:00-18:00

Jaunpils novada attīstības plānošanas konference. Dalību pieteikt zvanot 29330697 vai
rakstot dome@jaunpils.lv. Bezmaksas

Jaunpils pils Zaļā zāle

28.10.
No 19:00

Leģendu nakts “Starp pasaulēm” 19:00 – 21:00 Laulību zālē – tikšanās ar aktrisi un
astroloģi Akvelīnu Līvmani, “Jaunpils pils no cita skatu punkta” ekskursijās: plkst.
19:00, 20:00, 21:00 – latviešu valodā, plkst. 19:30, 20:30 – krievu valodā, 20:00 Tikšanās
ar māksliniecēm Ievu Zāgmani un Līvu Bužu. Radošā darbnīca,19:00 – 22:00 Muzeju
izstāžu zālē skatāma I. Zāgmanes un L. Bužas izstāde “Sarunas starp pasaulēm. Iespēja
apmeklēt un līdzdarboties Amatu mājā. Darbosies pils krodziņš, 22:00 – 3:00 balle ar
grupu „Zvaigžņu lietus”

Jaunpils pils

28.10. 22:00

Rudens balle ar grupu “Zvaigžņu lietus”
Ieejas biļete - iepriekšpārdošanā – € 5.00 un galdiņu rezervēšana Jaunpils pilī un MC
DUS Jaunpils, pasākuma dienā – € 7.00. Tel. informācijai 29296334
Kamīnzālē- pils krodziņa kafejnīca ar saldām kūciņām un atspirdzinošiem dzērieniem!

Jaunpils pils Lielā zāle

29.10. 12:00

Svētku dievkalpojums Jaunpils baznīcas 425 gadu jubileju un reformācijas 500 gadus
atzīmējot

Jaunpils baznīca

29.10. 16:00

Ērģeļkoncerts “Gaismas un ēnas”. Balss Martina Dēringa, ērģeles Aivars Kalējs
Ieeja par ziedojumu

Jaunpils baznīca

1.11. 18:00

Jaunpils pils
Cirka Šovs “Annas Un Elzas Piedzīvoju Pasaku Valstībā”, Cirka kolektīvs “ ARGO”
Lielā zāle
(UKRAINA). Neticams stāsts par 2 meiteņu Annas un Elzas ,un viņu pasaku varoņu
piedzīvojumiem. Bērnus priecēs akrobāti Troļļi, žonglieri, Harijs Poters, spēcīgais
akrobāts Supermens, labās Fejas, Karību jūras pirāti ar ziepju burbuļiem, klauni Smurfi.
Konkurss- uzzīmē kādu no pieminētajiem pasaku varoņiem! Atnes zīmējumu uz
pasākumu un saņem dāvanu!
Biļetes cena: € 6.00.Bērniem līdz 3 g. v. ieejas maksa par brīvu! Ar flaijeri – cena € 5.00.
(viens flaijers paredzēts vienai ieejas biļetei)

2.11.14:30

“Lasītājs iesaka lasītājam” jeb Jaunāko grāmatu apskats

Jaunpils bibliotēka

2.11. 14:00

Jaunpils dārzkopju cildināšana
Izzinoša lekcija „Kā pagarināt un uzlabot dzīvi, veselīgi iepērkoties” lektore – uztura
speciāliste Ilze Lutere. Informācija pa telefonu 29199878

Jaunpils muzeja
Izstāžu zāle

3.11.

Jaunpils jaunieši dodas vizītē uz Kuldīgas jauniešu māju Helovīna vakara pasākums
Izbraukšana no Jaunpils plkst. 16:50. Pieteikties zvanot 26164405

Kuldīgas jauniešu
māja

10.11.
“Atceramies Lāčplēšus” Tēvzemes stunda veltīta Lāčplēša dienai
Laiks tiks precizēts

Rubuļu kapos

11.11. 18:00

Lāčplēša dienas pasākums, gājiens

Jaunpils vidusskola Jaunpils pils laukums

11.11.19:00

Lāčplēša dienas pasākums Viesatās

Viesatu birzīte

11.11. 22:00

Valsts svētku balle Viesatās. Spēlēs grupa “Es un Viņš”
Ieeja ballē: € 4.00, Galdiņu rezervācija: Agita 20249771, Inga 28717075

Viesatu kultūras
nams

17.11.19:00 22:00

Latvijas proklamēšanas gadadienas svētki un balle
Ballē grupa “Novadnieki”. Ieeja ballē: € 5.00, galdiņu rezervēšana pa tel. 29296334

Jaunpils pils Lielā
zāle

www.jaunpils.lv
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Latvijas proklamēšanas gada diena Viesatās

7.

Viesatu kultūras
nama Lielā zāle

IZSTĀDES
Laiks

Apraksts

Vieta

JAUNĀS
09.10. - 31.10. Izstāde “Rudenāju tradīcijas latviešu literatūrā”

Viesatu bibliotēkā

01.11. - 20.11. Atceramies Lāčplēšus. Vēsturiska izstāde par Brīvības cīņu cīnītājiem Jaunpilī

Jaunpils muzejs
Ekspozīciju zāle*

09.11. - 30.11. Latvijas Republikas proklamēšanas dien

Viesatu bibliotēkā

18.11. - 18.01. Foto izstāde “Mans izlaidums”. Cikla „Fotogrāfija stiprina ģimeni un aktivizē
sabiedrību” ietvaros

Viesatu kultūras nama Mazā zāle

TURPINĀS
22.09. –25.11. Ieva Zāgmanes un Līvas Bužas izstāde “Sarunas starp pasaulēm”
Jaunpils muzejs Izstāžu zāle*
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS
Laiks

Apraksts

Vieta

13.11.

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

3.11. 9:00-11:30

Keramikas nodarbība sākumskolai. LAD projekts „Darbs dara darītāju”
Dalība bez maksas

Jaunpils Amatu māja

3.11. 15:00-17:00

Keramikas pulciņa nodarbība. Pasniedzēja Velga Melne. Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

27.10. 17:30-18:30

Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm

Viesatu bibliotēka

28.10. 12:00-17:00
25.11. 12:00-16:00

Organizāciju psiholoģija mazajiem ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem
pasniedzēja psiholoģe Daina Reinfelde

Jaunpils Rats

29.10. 10:00-14:00 /
14:00-16:00

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem. Pasniedzēja Aija Prince. Dalības maksa

Jaunpils bibliotēka

29.10. 10:00-13:00

Rokdarbi - adīšana. Pasniedzēja Baiba Pilāne. Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

03.11. 14:00-18:00
04.11. 10:00-16:00
11.11. 15:00-19:00

Grāmatvedība maziem un mikro uzņēmumiem, pasniedzēja, praktizējoša
Jaunpils Rats
grāmatvede dažādu nozaru uzņēmumos, grāmatvedības pasniedzēja Inga Pumpure
(Bezmaksas) Nodarbības notiek Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
projekta “Zināšanas uzņēmējdarbības attīstīšanai laukos” ietvaros. Lūgums iepriekš
pieteikties 26563460.

07.11.,14.11.
16:00-19:00

Profesionālas ievirzes individuālās sarunas
Pasniedzēja Renāte Zīverte, vairāku gadu pieredze personāla atlasē dažādu nozaru
uzņēmumiem. Lūgums iepriekš pieteikties 26563460. Bezmaksas

Jaunpils Rats

08.11. 17:00 -19:00

Lasījums Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļā

Viesatu bibliotēka

12.11. 11:00-14:00

Rokdarbi – rotu gatavošana. Pasniedzēja Inta Finka. Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

Pasākuma plānā ir iespējamas arī
izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai!
Jaunpils kultūras nams ( t. 29296334),
Jaunpils muzejs (t. 20223423),
Jaunpils pils (t. 26101458) https://www.facebook.com/Jaunpilspils/, http://www.draugiem.lv/jaunpilspils/
Jaunpils pagasta bibliotēka ( t. 63182195)
http://www.draugiem.lv/jaunpilsbiblioteka/,
https://www.facebook.com/Jaunpilsbiblioteka/
Jaunpils Amatu māja ( t. – 28301408)
http://www.draugiem.lv/velgapavlovska/,

https://www.facebook.com/jaunpils.amatumaja?fref=ts
Viesatu kultūras nams (t. 20249771) un Viesatu bibliotēka
(t. 28352654)
https://www.facebook.com/viesatukulturasnams/,
http://www.draugiem.lv/viesatu-kulturas-nams-bibliote/
Restaurācijas nodarbības “Ratā” pagaidām tiek pārceltas, gaidām
vēl interesentus, lūgums pieteikties 26563460.
Nodarbību sarakstā “Ratā” var būt izmaiņas, tādēļ lūgums
pārliecināties par aktualitātēm piezvanot 26563460 vai rakstot
jaunpilsrats@gmail.com.

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!

Mēs savas dienas veidojam,
Mēs savus gadus skaitām
Un katrā no sevis ieliekam
To, kas sirdi mums saista…
		
/Gunta Kraulere/

/Latv.tautasdz./

Nozīmīgās jubilejās sveicam
oktobra gaviļniekus
Ivetu Nordenu, Gundaru Baumani-Baumu,
Jāni Mucenieku, Uldi Rasu, Gunāru Zoltneru,
Dagitu Jaunzemi, Veltu Šķesteri, Reini Minderu,
Laimoni Birģeli, Broņislavu Pētersoni,
Jakovu Prokofjevu, Rasmu Burkāni,
Ilgu Jurevicu, Artūru Kristiņu,
Elzu Laukenbergu, Maigu Rozīti!

Sveicam vecākus ar bērniņu

Roberta, Valtera, Marijas, Melisas piedzimšanu!

Septembra mēnesī salaulāti 10 pāri,
no tiem 1 pāri salaulāti
Jaunpils evaņģēliski luteriskajā draudzē

Sirsnīgs Paldies visiem labajiem cilvēkiem par līdzjūtības un
uzmundrinājuma vārdiem.
Paldies -Jaunpils pils kolektīvam, Jaunpils DUS MC
kolēģiem,novada Domei,Jaunpils ambulances darbiniekiem un
Gitai Zeminskai par palīdzību -māmiņu,vecmāmiņu,
vecvecmāmiņu Skaidrīti Sakali mūžības ceļos pavadot.
G.Bondere ar ģimeni.
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek
Un atmiņas kā krāšņs zieds.
(J. Silazars)

LĪDZJŪTĪBAS

Jaunpils novada Dome izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,
no Andra Rubeņa, Edmunda Čakāna, Skaidrītes Sakales,
Andra Neimaņa, Marijas Malakas atvadoties.

Starp zeltainiem laukiem pusceļā starp Jaunpils centru un Kartavkalniem slējās mākslinieka Aigara Bikšes mākslas darbs -vides
objekts “Marija ar bērnu”. Vides objekts tika uzstādīts pagājuša
gada vasarā, iecienīts apskates objekts gan vietējo iedzīvotāju vidū,
gan tūristu vidū. Diemžēl š.g.3. oktobrī tika saņemta skumja ziņa,
ka vides objekts ir nodedzināts. Gan simboliski, gan ainaviski vieta
ar šo vides objektu bija saaugusi, diemžēl cilvēka roka reizēm atstāj tukšumu. Lai vieta nepaliek tukša, aicinām atbalstīt skulptūras
“Marija ar bērnu” atkārtotu izveidošanu
Ziedojumu konts: LV66HABA0551020325858 ar norādi skulptūras “Marija ar bērnu” izveide
Kā arī aicinām pieteikties aculieciniekus, kas redzējuši skulptūras dedzināšanu vai manījuši aizdomīgas personas tās tuvumā. Sazināties ar policiju var pa tālruņiem 110, 63 004 200 vai 63 004 202.
Policija saistībā ar notikušo sākusi kriminālprocesu par svešas
mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz
desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.Pateicamies par atsaucību!
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Katrai dienai baltalkšņa sūrums,
Katrai dienai rēta, kas smeldz.
Bērns, ar Tevi mums dzīvības jūrai
Atņemts cerību rītausmas zelts.
(K. Apškrūma)
Vienai dzīvei vieni vārti
Saules gaismai atvēlēti.
Žēl, ka nezinām, cik ilgi
Tiks tie vaļā paturēti.
Klāt rudens, birst lapu zelts
Un rīta rasa kā dimanti mirdz,
Tikai tavu balsi mēs vairs
nesadzirdēsim.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
mūsu Valdai Čiapas mazmazdēliņu
traģiski zaudējot.
Pensionāru Biedrība “Jaunpils”
Dziļa līdzjūtība mūsu biedrei
Ligitai Kalniņai dzīves draugu
zaudējot.
Pensionāru Biedrība “Jaunpils”
Izsakām līdzjūtību Ligitai,
dzīvesdraugu Edmundu Čakānu
smilšu kalniņā pavadot.
Jurģu iedzīvotāji

Pensionāru Biedrība “Jaunpils” izsaka dziļu līdzjūtību
Zigrīdai Neimanei ar piederīgajiem Andri Neimani zaudējot.
JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 26.10.2017.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

www.jaunpils.lv

