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2018. gada aprīlis

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…
• 23.martā organizējām starppagastu draudzības vakaru jau sešpadsmito gadu, bet Viesatu kultūras namā tas notika jau septīto
gadu. Piedalījās draugu kolektīvi no Auces, Vītiņiem, Smārdes,
Slampes, Anneniekiem, Zebrenes, Džūkstes, Dobeles, Engures,
Bikstiem, Tukuma, Talsiem un pirmo gadu pie mums bija Kabiles
seniori, pie kuriem mūsu līnijdeju grupa “Randevu” ir viesojusies.
Šogad pasākumu veltījām Latvijas 100 - gadei par Jaunpils novadu un tās cilvēkiem…jo jebkuras vietas izskatu un vēsturi veido tās
iedzīvotāji. Un mēs ar Jaunpils novadu varam pamatoti lepoties!
Baibas Sipenieces- Gavares vadībā atraktīvi tika pieminēti ievērojamākie notikumi un cilvēki, iesaistot visus dalībniekus vēstures
faktu izzināšanā, par pareizām atbildēm, saņemot dažādas piemiņas balvas. Dažādos vēstures posmus ar attiecīgiem priekšnesumiem atainoja Viesatu folkloras kopa “Viesi”, Agita Holšteina,
Kārlis Ķergalvis, vokālais ansamblis “Pīlādzītis”.
Pasākumu kuplināja ar dažādām dāvaniņām ikkatram pasākuma dalībniekam mūsu ilggadējā sponsore Vita Andren ar savu dzīvesbiedru Larsu no Zviedrijas, kurš bijis izbrīnīts un pārsteigts par
šādu senioru saietu, jo pie viņiem kaut kas tāds nav redzēts.
Par šo pasākumu saņēmām labas atsauksmes arī no saviem viesu kolektīviem. Pateicamies novada domei par atbalstu it visā, lai
pasākums varētu notikt- par telpām, muzikantu nodrošināšanu,
transportu- aizvedot un atvedot mūsu ballētājus. Paldies šoferiem
Staņislavam Bugaičukam un Rostikam Ariko par savlaicīgu aizvešanu un izvadāšanu mājās gandrīz vai līdz mājokļa durvīm!
Paldies AS Jaunpils pienotavai, it īpaši Viesturam Krilovam un
Gundegai Siliņai ar komandu par ziedoto siera produkciju viesu
cienāšanai.
Paldies folkloras kopai “Viesi” par atsaucību un Sandrai Šteinai
par iespēju viesiem iepazīties ar bibliotēkā izveidoto “suņu” izstādi.
Paldies Agitai Holšteinai, Agritai Aleksejenokai, Andim Švānam
un “Pīlādzītim” par jauko muzicēšanu. Paldies Vitai Andren ar ģimeni par nesavtīgo palīdzēšanu!
Liels paldies visiem mūsu biedriem - gan galdu klājējiem, kafijas
vārītājiem, galdu novācējiem utt., kuri darbojās, lai pasākums būtu
izdevies.

Pensionāru biedrības “Jaunpils”aktīvisti Viesatu kultūras namā
23.03.2018.

Pasākuma vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare

Folkloras kopa “Viesi”

Vokālais ansamblis “Pīlādzītis” Viesatu kultūras namā
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Baiba Sipeniece -Gavare saņem jauno grāmatu “Jaunpils muižas, muižiņas” 2. daļu
• Ir nodots VID 2017.gada biedrības darbības pārskats. Biedru
skaits 138. Pārskata gadā 1 miris, izstājās 6.( Ja gadu nemaksā biedru naudu 5 EUR, tad automātiski atskaita no biedriem).
Novadīts 16 stundu lekciju kurss Nodibinājuma “Fonds Ziedot.
lv” Latvijas mežu finansētā projekta “Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam” ietvaros, lektores Dainas Reinfeldes vadībā par tēmu “Novada novecojošo iedzīvotāju
sociālo prasmju aktivizēšana un pilnveidošana veiksmīgākai adaptācijai šodienas sociālā vidē”. Šī paša projekta ietvaros organizējām
nūjošanas pasākumu Daugmalē, kopīgi ar Ķekavas sociālās aprūpes centra darbiniekiem.
JND programmas “Darām paši” biedrības projekta “Veselā miesā vesels gars” iepazināmies kā nepārspīlēt ar ķīmiskās izcelsmes
zālēm un vairāk izmantot augu valsts izcelsmes līdzekļus dziednieces Melitas Svilpes vadībā.
Organizējām 2 labdarības loterijas pavasara un rudens gadatirgos Jaunpilī, kur iegūtos līdzekļus izmantojām biedrības biedru
ekskursiju daļējai apmaksai: 385 EUR un 300 EUR izlietots ekskursijām par ziedojumu naudu. Bijām 2 dienu ekskursijā uz Drus-
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kininkiem, Rīgu – Nacionālo Mākslas muzeju un ar Rīgas apskati
2-stāvīgā autobusā.			
Piedalījāmies Latvijas pensionāru federācijas organizētos pasākumos, kur vērsām uzmanību valdībai par pensionāru neapskaužamo dzīves stāvokli mūsu valstī.
Sadarbojāmies ar Latvijas valsts nodarbinātības aģentūru Tukuma filiāli no 3. aprīļa līdz 28. jūlijam nodarbinājām jaunieti- bezdarbnieku Jāni Kokinu, kurš apmācīja seniorus modernajās tehnoloģijās.						
Regulāri nodarbojamies ar vingrošanu Levestē, Viesatās, Jaunpilī,
nūjošanu, darbojamies “Rata” virtuves projektos, gatavojot nacionālos ēdienus no pašu dārzā audzētiem produktiem, iepazīstinot ar
tiem jaunās māmiņas un arī viesus no Moldovas.
Seniori visās novada apdzīvotās vietās piedalījās Lielajā talkā, sakopjot novada sabiedriskās vietas.
Piedalījāmies un organizējām 16 pagastu senioru kolektīvu
draudzības pasākumus.
Jaunpils novada domes organizētajā Jaungada sarīkojumā mēs
sveicām un godinājām savas biedrības apaļo gadu jubilārus sākot
no 70 un ik pa 5 gadiem (23 jubilārus).
Jau 8. gadu vācam makulatūru.
Mācījāmies dažādos kursos, kurus organizēja Jaunpils reģionālais attīstības centrs: angļu valodas, grāmatvedības, jogas, mājražotāju u.c.
No 4. -8. maijam biedrības pārstāvis piedalījās Erasmus + “Mācīšanās mūža garumā = kvalitatīvas aktīvas novecošanas garants”
mācību vizītē Granādā Spānijā.
Piedalījāmies “Sabiedrība ar dvēseli” projektu noslēguma pasākumā Līvānos, jo mūsu biedrības projekts “Mēs – mazbērniem”
projekta vad. M. Kazmina 2016. gadā ieguva 1. vietu novadā.
Piedalījāmies citās Jaunpils NVO struktūrās, kā arī Jaunpils novada domes organizētajos pasākumos.
Paldies visiem, kuri piedalījās biedrības organizētajos pasākumos, nežēlojot ne laiku ne finansiālos līdzekļus.
• 14. aprīlī Džūkstes senioru biedrība “Rosme” organizē kārtējo
draudzības vakaru.
• Vēl joprojām pensionāru telpās pieņemam makulatūru, sasietu
saiņos, katru trešdienu no plkst. 10:00- 12:00. Ja kāds grib citā laikā
– iepriekš ir jāsaskaņo.
• Atgādinājums biedriem par biedru naudas maksu 5 EUR gadā,
var maksāt trešdienās dežūru laikā pensionāru telpās “Jaunkalnos”,
arī kopsapulces dienā varēsiet samaksāt.
Informāciju sagatavoja Austra Sipeniece

Atskats uz Latvijas pensionāru federācijas (LPF)
26. februāra Domes sēdi
Par izmaiņām pensiju jautājumos 2018.
gadā informēja Saeimas Sociālo un darba
lietu komisijas deputāts no Nacionālās apvienības Einārs Cilinskis. Gan izrunājies
par pensionāru labā paveikto iepriekšējos
gados, tai skaitā piemaksas pie pensijas par
darba stāžu palielināšanu par 50% sākot
no 01.07.2018. pensijā aizgājušajiem līdz
1995.g.31. decembrim, neko vairāk pateikt
deputāts nevarēja.
Viņš apgalvoja, ka ABLV bankas dēļ valsts
finansiālais stāvoklis jūtami pasliktinās un
tāpēc tagad nav iespējama 2017. gadā Saei-

mā izstrādāts likumdošanas priekšlikumu
tālāka virzīšana pensionāru stāvokļa uzlabošanai. Dažu klātesošo 1996. gada sākumā
pensijā aizgājušo Domes locekļu jautājumi
par netaisnību attiecībā pret viņiem palika
vaimanāšanas līmenī.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nemitīga pieauguma dēļ tika pārrunāta vairākkārt izvirzītā prasība atcelt NĪN vienīgajam mājoklim, kas Saeimā kā deputātes I.
Sudrabas priekšlikums tika noraidīts 2017.
gadā. Domes vairākums apliecināja atbalstu līdzšinējam LPF viedoklim, ko atbals-
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tīja arī E. Cilinskis-NĪN ir jāatceļ vienīgajam mājoklim līdz ierobežotai platībai, lai
no miljonāru villām tas tiktu iekasēts pilnā
apjomā. Tāds pats bija vairākuma viedoklis
par Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanas atcelšanu no pensijas-lielo pensiju
saņēmējiem nodoklis ir jāmaksā, cita lieta,
ka slieksnim, no kura nodokli sāk ieturēt,
jābūt augstākam.
Vienprātīgs bija klātesošo spiediens uz
deputātu par valstiskām nejēdzībām saistībā ar OIK un 2018. g. elektrības rēķiniem.
Deputāts spēja vien pateikt, ka lauvas tiesu
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no OIK summas saņem divas ar Krievijas
dabas gāzi darbinātas termoelektrocentrāles, ka 39 stacijas, kas saņem OIK tiek pārbaudītas un 15 jau licences ir atņemtas, ka
atcelt OIK nav iespējams tiesiskās paļāvības
principa dē’, ka 2018. gada elektrības rēķinu
noteikšanas kārtība pašlaik tiek pārskatīta.
Saistībā ar gaidāmajām izmaiņām norēķinos par iedzīvotāju patērēto dabas gāzi
Dome pieprasīja E. Cilinskim nepieļaut
2018. gada elektrības rēķiniem līdzīgu nejēdzību atkārtošanos.
Nacionālā veselības dienesta (NVD)
līgumpartneru departamenta direktore
Daiga Vulfa informēja par aktualitātēm
veselības nozarē. Veselības budžets šogad
ir palielināts par 181 miljonu vai 22% pret
iepriekšējo gadu. Ģimenes ārstu kapitācijas nauda palielināta no 1,25 uz 1,60 EUR
par katru reģisrētu pacientu. Tas nozīmē,
ka katras ārsta prakses mēneša ienākumu
palielinājumu vidēji valstī par 553 EUR.
Onkoloģijai novirzīts 15,3 miljonu palielinājums. No 1. jūlija valstī tiek ieviesta jauna
izmeklēšanas metode-pozitronu emisijas
rezonanse dažu vēžu formu agrīnai diagnosticēšanai. Šādas izmeklēšanas izmaksa
sagaidāma ap 1300 EUR apmērā, bet bezmaksas norīkojumu šim izmeklējuma dos
ārstu konsīlijs. Kopš 01.10. 2016. darbojas
zaļais koridors onkoloģiskām saslimšanām. Tas nozīmē, ka ģimenes ārsta aizdomu diagnozi var nosūtīt uz izmeklēšanu
10 dienu laikā pie speciālista neņemot vērā

noteiktās kvotas. Aizdomu apstiprināšanās
gadījumā ģimenes ārsts piesaka pacientu
turpmākai ārstēšanai. Mēneša laikā no onkoloģijas speciālista slēdziena saņemšanas
jāuzsāk ārstēšana. Ar nožēlu D. Vulfa atzīmēja pacientu bezatbildīgo attieksmi, kad
uz skrīninga sistēmā sūtītām vēstulēm atsaucība bijusi ap 40% līmenī.
Tika pieminēts finansējuma palielinājums diabēta ārstēšanai un endoprotezēšanai. Neskatoties uz to, ka 2018. gadā
attiecībā pret 2016. gadu divkārt palielinājies kataraktu operāciju skaits, rinda uz
šo operāciju tomēr ir gara. Problēma valstī
ir ģimenes ārsta pieejamība. Ja ģimenes
ārsts nav pieejams, tad var zvanīt uz NVD
konsultatīvo tālruni 66016001 vai ierasties
slimnīcas uzņemšanas nodaļā un ilgstoši
gaidīt rindā vai dzīvībai bīstamā situācijā
izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību
pa tālruni 113. Valsts e-veselības sistēmā
kopš 1. janvāra tiek izrakstītas receptes un
darba nespējas lapas. Divu mēnešu laikā
sagatavots ap 2 miljoni šādu elektronisku
dokumentu.
Domes sēdē pārrunāja Lieldienu tirdziņa organizēšanu Rīgas centrālajā dzelzceļa
stacijā. Tajā no katras dalīborganizācijas
varēja piedalīties viens mājražotājs (kopā
120). Tā kā gribētāju ir daudz vairāk, tika
ieteikts pensionāru biedrībām iespēju piedalīties tirdziņā noformēt kā pateicību par
līdzšinējo darbošanos savas biedrības labā.
Domes sēdē šogad 18. augustā rīkot se-
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nioru ansambļu sadziedāšanās svētkus K.
Ulmaņa mājās-muzejā “Pikšās” Dobeles
novadā.
Domes sēde notika Norvik bankas sanāksmju zālē Rīgā, LPF ir noslēgts sadarbības līgums ar šo banku tāpēc, ka bankas
darbības veids ir atšķirīgs pārējo vidū. Kamēr citas bankas samazina filiāļu skaitu
Latvijā, Norvik banka to palielinājusi līdz
50. Banka piedāvā darbu arī pensijas vecuma ar 1 līdz 5 dienu darba nedēļu un iespēju strādāt pie datora savās mājās. Norvik ir
vienīgā, kas piedāvā Pēctecības kontu, no
kura pēc aizgājēja nāves iespējams apmaksāt bēru izdevumu čekus un rēķinus tām
personām, kas organizē bēres. Tas nozīmē
šo izdevumu apmaksu pirms mantojuma
tiesību procesa izrisināšanas. Uz jautājumu kāpēc LPF jāsadarbojas ar banku, kas
starptautiskā šķīrējtiesā vērsusies ar prasību pret Latviju, bankas preses sekretārs Ivars Svilāns atbildēja, ka bankas īpašnieks kā
emocionāls cilvēks nav spējis samierināties
ar to, ka Latvijā divu valsts iestāžu savstarpējas birokrātiskas nesaprašanās dēļ tiek
kavēta Viņa kā uzņēmēja darbība.
P.S. Pēc raksta sagatavošanas saņēmu
ziņu, ka 27. februāra Saeimas Sociālo un
darba lietu komisijas sēdē atbalstīts priekšlikums virzīt uz apstiprināšanu Saeimā likumprojektu, kas ļautu saņemt 50%palielinājumu piemaksai pie pensijas par darba
stāžu arī 1996. gadā pensijā aizgājušajiem.
Kārlis Ķergalvis Tālr. 29176520

Atskaite par padarītajiem darbiem
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
• Šomēnes Jaunpils novada domē darbu
ir uzsākuši trīs jauni darbinieki- bibliotekāre, labiekārtošanas darbiniece un projektu
vadītāja Attīstības nodaļā.
• Labiekārtošanas nodaļa atbrīvo gājēju celiņus no sniega, kā arī zāģē kokus un
krūmus.
• Teritorijas “Pasta dīķis” labiekārtošanai
pieprasīt kredīts Valsts kasē.
• Jaunpils “Dzirnavās” pabeigti starpstāvu pārsēžu bojāto daļu nomaiņas darbi un
bijusi projekta realizācijas gaitas pārbaude
no Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas.
• Turpinājās līgumu slēgšana ar jauno
atkritumu apsaimniekotāju “Piejūra”. 2018.
gada 14.februārī notika nedzīvojamo telpu
“Draudzības, Pasts”, Viesatas, Viesatu pagasts. Telpas tiks izmantotas veikala darbības vajadzībām.
• Līdz šim ceļu tīrīšana nav notikusi,
taču, ja sniega daudzums palielināsies ceļi
tiks tīrīti.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils muzeja akreditācijas dokumentu apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par SIA “Jaunpils
pils” Nolikuma “Par Jaunpils pils zīmola
grafiskās zīmes lietošanu”.
Apstiprināts lēmums “Par iedzīvotāju
maksājumu parādu norakstīšanu”.
Apstiprināti lēmumi par divu personu
sociālo aprūpi institūcijā un pakalpojumu
izmaksu segšanu.
Apstiprināti grozījumi Nr.2/2018 saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Jaunpils novada
pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem”.
Apstiprināts lēmums “Par atbalstu politiski represētajām personām”. Sagaidot
valsts simtgadi politiski represētajām personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Jaunpils
novadā, Jaunpils novada dome piešķirs
vienreizēju pabalstu 35 eiro apmērā.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada domes 2017.gada publiskā pārskata sagatavošanas kartību”.
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Apstiprināts lēmums “Par 2018.gada projektu konkursu “Darām paši”.
Apstiprināts lēmums “Par telpu nomas
maksas dzēšanu biedrībai “Jaunpils reģionālās attīstības centrs “Rats””.
Apstiprināts lēmums par nomas attiecību
izbeigšanu un telpu nomas maksas dzēšanu
nekustamajam īpašumam “Pirts”, Jaunpils
pagasts, Jaunpils novads.
Apstiprināts lēmums “Par nedzīvojamo
telpu “Draudzības”, Viesatās, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”. Telpās atradīsies veikals.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumu
Jaunpils novada domes 2017.gada 25.maija
lēmumā “Par atkritumu apsaimniekošanas
jomā novada pašvaldībā sniegto pakapojumu nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu
apsaimniekošanu novadā”.
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
“Vagas”zemes vienības sadalīšanu”.
turpinājums 4.lpp.
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INFORMĀCIJA?SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Apstiprināts lēmums “Par 21.12.2017.
lēmuma Nr.182 “Par Jaunpils novada pašvaldības autoceļu mērķdotācijas izlietojuma auditu un finanšu līdzekļu atmaksu”
precizēšanu.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidēja termiņa indikatīvā plāna
apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā”.
Apstiprināts lēmums “Par inventarizācijas rezultātu kopsavilkumu”.

turpinājums no 3.lpp.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā
īpašuma “Vagas” sadalīšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam “Vilki””
Apstiprināts lēmums “Par zemes gabala
“Pienotava” atsavināšanu”
Apstiprināts lēmums “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma “Dzērvenes” atsavināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par nosaukuma un
adreses nomaiņu īpašumam”.

LATVIJAS REPUBLIKA
Jaunpils novada dome
Reģ. Nr. 90000051932
„Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145,
tālr./fakss 63107068, mob.tālr.29146415, e-pasts:pasvaldiba@jaunpils.lv
APSTIPRINĀTS
Ar Jaunpils novada Domes
2018.gada 22.februāri
sēdes Nr.2 lēmumu Nr.22

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2 /2018
“Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.8
„Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību
un pašvaldības pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta
ceturto un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta trešo daļu; Ministru
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu un Ministru
kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”
43.1. un 43.2. apakšpunktiem

Izdarīt Jaunpils novada 2011.gada 18. decembra Saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību
un pašvaldības pabalstiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus
grozījumus:
1.Noteikumu VIII. nodaļu Dzīvokļa pabalsts
Papildināt ar 30.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“30.1.1. šo noteikumu ietvaros pašvaldības noteiktais minimālais
ienākumu līmenis dzīvokļa pabalsta piešķiršanai personai, ir 60%
no spēkā esošās valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.”
Priekšsēdētāja					
L.Gintere
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Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada domes pamatlīdzekļu norakstīšanu un
izslēgšanu no bilances 2017.gada”.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem
Nr.3/2018 saistošajos noteikumos Nr.1 “Par
Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018.
gadam”.
Apstiprināts lēmums “Par inventarizācijas rezultātu kopsavilkumu pēc salīdzināšanas ar valsts iestādēm”.
Dita Ellere
Sekretāre

2. Īss projekta sa- Saistošie noteikumi izdoti, saskaņā ar Sotura izklāsts
ciālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. Pantu, likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta trīspadsmito daļu; Ministru
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu un Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu
Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.1.
un 43.2. apakšpunktiem.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – noteikt pašvaldības minimālo ienākumu līmeni dzīvokļa pabalsta piešķiršanai personai.
3. Informācija Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla
par plānoto pro- ietekme uz pašvaldības budžetu.
jekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija
par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz Jaunpils novada iedzīvotājiem.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums
nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas
saņemt attiecīgo pakalpojumu Jaunpils novada iedzīvotājiem.

5. Informācija Nav
par administratīvajām procedūrām
6. Informācija Izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrīpar konsultāci- bas pārstāvji.
jām ar privātper- Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids –
sonām
noteikumu aktīva pielietošana Jaunpils novada iedzīvotāju labā;
Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie
priekšlikumi vai iebildumi- nav.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma Norādāmā informācija
raksta sadaļas
1. Projekta ne- Saistošie noteikumi Nr. /2018 „Par grozījupi e c i e š am īb a s miem 2011. gada 18. decembra Saistošajos
pamatojums
noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības
pabalstiem” nepieciešami, lai precizētu VIII
nodaļā Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas nosacījumus.

Seko Jaunpils novada Domei
Twitter kontā
@Jaunpilsnovads

www.jaunpils.lv
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19.04.2018, 16:00 - 17:30
Jaunās tehnoloģijas lauku tūrisma un
pašnodarbinātības veicināšanai, ārzemju
viesu piesaistei(airbnb.com, booking.com,
vizeat.com uc.) Pasniedz pieaugušo izglītības koordinatore Renāte Zīverte. Lūgums
pieteikties 26563460 (Bezmaksas)

PROJEKTI/ INFORMĀCIJA
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5.

“Rata” ziņas
mai”. Ingūna Balgalve sertificēta numeroloģe ar lielu pieredzi iepriekš individuālo
konsultāciju sniegšanā šobrīd pasniedz
grupu lekcijas.
Dalības maksa 10 EUR Jaunpils “Rats”
Lūgums pieteikties 26563460( Renāte)

26.04.2018, 17:30 - 20:00
“Kā nekļūt ikdienišķai un pašsaprota-

Tāpat katru pirmdienu Jaunpils “Rats” no
plkst. 18:30 - 20:00 notiek Kundalini jogas
nodarbība, grupiņa maza, bet bieži kāda

- No š.g. 4 līdz 10. oktobrim, pieagušo
izglītības koordinators Renāte Zīverte un
brīvprātīgā Judīte Valaine piedalījāmies
programmas Erasmus+ Eiropas Savienības finansētā projekta “ Quality Learning
Experience = Quality Active Ageing” (Mācīšanās mūža garumā= kvalitatīvas aktīvās
novecošanas garants), projekta atklāšanas
tikšanās reizē, ko organizēja projekta partneri, nevalstiska organizācija - “Active Citiziens partneships”, Atēnās, Grieķijā. Šī bija
ceturtā mācību vizītē, iepriekšējās Anglijā,
Spānijā un Lietuvā partneri dalījās ar pieauguši izglītības nodrošināšanu. Šī projekta
ietvaros viesi Jaunpilī atradīsies no šī gada 7
līdz 13 maijam.
- Pieaugušo izglītībai Eiropā tiek pievērsta īpaša uzmanība, jo ņemot vērā visās
valstīs pieaugušo pensionēšanās vecumu,
vecāka gada gājuma cilvēkiem jāspej uzturēt ilgāk atbilstošas darba spējas. Šo mācību
mērķis apzināt partneru valstu pieredzi un
piemērus izglītības nodrošināšanā cilvēkiem virs piecdemit gadiem, un dalībnieku
prāt labākos un citās valstīs pielāgojamos
piemērus apkopot labo piemēru grāmatā.
- Tikām iepazīstināti ar dažādiem piemēriem kā Atēnās cilvēki trennē atmiņu, uzmanību un uztur fizisko veselību.
- Atēnu vizītē pirmajā dienās partneri
iepazīstināja ar sevi un pieredzi pieaugušo
apmācībā. Šajā dienā tikāmies ar Atēnu Impact hub vadītāju Dimitris. Šajā centrā tiek

nodrošinātas aktivitātes dažādām vecuma
grupām. Biedriem maksājot gada maksu,
iespēja saņemt gan mācības, gan izmantot
kopā strādāšanas un sanāksmju telpu.
- Apmācību dalībnieki tika iepazīstināti
ar “Story telling” stāstu stāstīšanas nodarbību, ko vadīja Grieķijā viens no labākajiem
šīs jomas pasniedzējiem Stelios Pelasgos.
Nodarbības dalībnieki tika iepazīstināti ar
stāstu stāstīšanas veidiem -   saikni veidojoši stāsti, saikni neveidojoši un vēstures stāstu veids, ko uzsvēra kā īpaši svarīgu vēstures notikumu saglabāšanā caur vecāka gada
gājuma cilvēku dzīves stāstiem. Šīs nodarbības notika vienā no senākajām publiskajām Atēnu pirtīm, kura savu darbību nodrošinājusi no 15 gadsimta Turku pārvaldes laika un darbojusies līdz 1965. gadam.
Kopš senseniem laikiem ūdens ticis uzskatīs, ne tikai kā tīrības un ķermeņa kopšanas
līdzeklis, bet arī reliģisku rituālu līdzekli
ar metaforisku attīrīšanās nozīmi, palīdzot
nodrošināt arī dvēseles labklājību.
- Citu dienu tikām iepazīstināti ar kundzīti, kura deviņdesmit četru gadu vecumā
Grieķu folkloras muzejā pasniedz izšūšanas nodarbības dažāda vecuma sievietēm.
Tikām iepazīstināti ar izšūšanas tehnikām,
rakstiem, norādot arī rakstu izcelšanās vietu. Ievērojām, ka vairākos izšuvumos atrodami arī ausekļi. Tāpat, kā ieriekš minētās
turku pirts flīzētas grīdas rakstos.
- Tāpat bija iespēja apmeklēt jaunuzcelto
daudz miljonu vērto Atēnu kultūras centru
kas atbalsta no Stavros Nirachos fonds un,
kur vienkopus atrodas opera, bibliotēka un

Projekti

vieta atbrīvojas, un tā ir iespēja vēl kādam
pamēģināt šo jogas veidu. Kundalīni joga
ir salīdzinoši viegls, bet iedarbīgs jogas paveids, kur īpaši liela nozīme tiek pievērsta
elpošanai. Arī tik pašsaprotamu lietu, kā elpošanu, saspringtā laikā bieži aizmirst. Pasniedzēja Māra Majore 1.līmeņa Kundalini
jogas un dūla apmācības pasniedzēja.
Vai ir vieta dalībai piezvani Renātei
26563460.

mācību centrs. Kā arī parks, kur notiek
dārzkopības apmācības un aktivitātes.
- Nākamās dienās tikām iepazīstināti ar
senioru centriem Grieķijā, kur mazākā un
lielākā apjomā ar Veselības ministrijas un
pašvaldības atbastu notiek nodarbības. Ik
dienu kungi un dāmas satiekas uz kustību
un prāta un atmiņas treniņa aktivitātēm,
tādējādi uzturot dzīvesprieku, fizisko un
garīgo veselību. Vienā no centriem gandrīz
visas aktivitātes tiek nodrošināt pēc brīvprātības principa. Piemēram, viena biedre
pasniedz gleznošanas nodarbības citiem
biedriem. Visapmeklētākās nodarbības ir
angļu valodas nodarbības, jo kā uzsvēra
centra direktore, centra apmeklētāji tika
iepazīstināti ar pētījumu, kurā norādīts, ka
jaunas valodas apguve var nodrošināt labas
atmiņas saglabāšanu vecumdienās. Fizisko
aktivitāšu nodarbības centrā notiek ik pēc
stundas dažāda vecuma grupām. Piemēram, “krēslu jogu” kur galvenokārt piedālās vecākā gada gājuma seniori, pildot vingrinājumus sēžot uz krēsliem. Tāpat centrā
norisinājās latīņu deju un tradicionālo grieķu deju nodarbības.
- Nedēļas noslēgumā mācību dalībnieki
izvēlējās divas aktivitātes, ko iekļaut labo
piemēru grāmatā.
- Apmācību dalībnieces Renāte un Judīte
pārliecinājās, ka Jaunpilī notiek ļoti daudz
aktivitāšu, kas ir līdzīgas kā Atēnās, tomēr
šeit jādomā par cilvēku iesaisti no plašākas
apkārtējās teritorijas.
Renāte Zīverte

Sievietes veselība
Marta mēnesis aizritējis ne vien ar tulpju
un hiacinšu smaržu Sieviešu dienā, bet arī
ar pārdomām par sievietes veselību.
13. martā, projekta Vesels Jaunpils novadā” ietvaros, sievietes tika aicinātas uz informatīvi izglītojošu semināru par sievietes
veselību. Nodarbības vadīja Signe Volkola-

kova, onkologs, ķīmijterapeits un sieviešu
krūts veselības atbalsta biedrības vadītāja
Irīna Januma.
Pasākuma programmā tika iekļauta
praktiska informācija par sievietes veselību, padomi krūts pašpārbaudes veikšanai
un viss par un ap laimīgas sievietes vese-
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lību. Bija iespēja arī praktiski atpazīt veidojumus mākslīgajās krūtīs un uzdot sev
interesējošus jautājumus jomas speciālistei.
Dāmas sev līdzi paņēma ne vien jaunas
zināšanas, bet arī dažādus drukātus materiālus.
turpinājums 6.lpp.
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turpinājums no 5.lpp.

Jā, ikviena sieviete ir īpaša. To zinām gan
mēs pašas, gan līdzcilvēki. Ikviena sieviete var sevi pasargāt no slimības smagajām
sekām, pavisam vienkārši-regulāri veicot
krūšu pašpārbaudi!
Kāpēc?
Diemžēl krūts vēzis ir biežākais ļaundabīgais audzējs sievietēm. Ir aprēķināts, ka
Eiropā ar krūts vēzi katra 8 - 9 sieviete.
Krūts vēzis ir biežāk sastopams gados vecākām sievietēm, tomēr 1 no 4 diagnosticētajiem gadījumiem ir sievietēm, kas jaunākas par 50 gadiem. Mazāk kā 5% krūts vēza
gadījumu tiek noteikti sievietēm jaunākām
par 35 gadiem.
Vairumā valstu mirstība no krūts vēža
mazinās, uzlabojoties agrīnai diagnostikai
un terapijas iespējām.
Krūts vēzis vīriešiem ir sastopams reti.
Tikai aptuveni 1% no visiem krūts audzējiem tiek diagnosticēts vīriešiem (Pasaulē
gada laikā slimo aptuveni 100 000 vīriešu).
Krūts vēža riska faktori
Krūts vēža attīstības iemesli nav precīzi zināmi. Literatūrā ir aprakstīta faktoru
grupa, ko dēvē par – riska faktoriem. Tie ir
faktori, kas palielina audzēja attīstības risku, tomēr ne visām sievietēm ar riska faktoriem attīstās audzējs un pretēji – pacientēm
bez neviena no minētajiem riska faktoriem
var attīstīties audzējs.
Galvenie riska faktori krūts vēza attīstībā:
• Vecums – krūts vēza attīstības risks pieaug līdz ar pacientes vecumu;
• Pārmantotas gēnu mutācijas – dažas no
gēnu mutācijām var tikt pārmantotas no
vecākiem, kas paaugstina krūts vēza attīstības risku. Šīs pārmantotās gēnu mutācijas
sastopamas ap 10% krūts vēza pacientēm;
• Ģimenes anamnēzē krūts vēzis – krūts
vēzis pirmās pakāpes radiniekiem (mātei,
māsai, meitai, brālis, tēvam) īpaši, ja ģimenes locekļa vecums ir < 45 gadiem slimības
diagnosticēšanas brīdī palielina krūts vēza
attīstības risku. Ja vairākiem ģimenes locekļiem tiek diagnosticēts krūts un vai olnīcu vēzis, jāizvērtē ir pacientes ģenētiskās
predispozīcijas iespējamība. Gēni – BRCA1
un BRCA2 ir divi biežākie, kuru mutācijas
tiek pārmantotas ģimenes locekļiem. Saslimstības risks BRCA1 mutācijas nesējam
(ja noteikta gēna mutācija) ir 80-85%, un
60 % gadījumu audzējs skar abas krūtis (bilaterāls audzējs). Šīm pacientēm būtu vēlama arī ārsta ģenētiķa un psihologa konsultācija, pirms plānotās operācijas, lai spētu
izlemt par tās apjomu ar ķirurgu;
• Krūts vēzis pacientes anamnēzē – palielina risku audzējam attīstīties tajā pašā

krūtī vai otrā;
• Laika periods, kad sievietes organismā
tiek producēti estrogēni un progesterons,
paaugstināts risks ir:
• sievietēm, kurām menstruācijas sākās
pirms 12 gadu vecuma un / vai menopauze
iestājās pēc 55 gadu vecuma;
• sievietes, kurām nav bērnu vai pirmais
bērns pēc 30 gadu vecuma;
• Estrogēnu vai progesteronu saturošu
medikamentu lietošana:
• perorālo kontraceptīvo līdzekļu lietošana īpaši pirms pirmās grūtniecības
palielina krūts vēza attīstības risku. Laika
periodam pēc pēdējās perorālo kontraceptīvo līdzekļu lietošanas sasniedzot 10 gadus
– risks krūts vēza attīstībai ir tāds pats, kā
pārējām sievietēm populācijā;
• hormonus aizvietojošās terapija menopauzē palielina krūts vēza attīstības risku.
Augstāks risks ir pacientēm, kas saņem
kombinētu – estrogēnus un progesteronu
saturošu terapiju, zemāks, ja pacientei nozīmēti tikai estrogēnus saturoši preparāti.
Biežāk krūts vēzis attīstās pacientēm, kas
lieto šo terapiju un neilgi pēc tās beigšanas.
Pacientēm 5 gadus pēc hormonus aizvietojošas terapijas pārtraukšanas risks ir tāds
pats, kā pārējām sievietēm populācijā;
• Labdabīgi krūts veidojumi, kas paaugstina audzēju attīstības risku: atipiska
lobulāra hiperplāzija un atipiska duktāla
hiperplāzija;
• Staru terapija krūškurvja priekšējās sienas rajonam bērnībā / jaunībā (biežāk pacientēm, kurām ārstēta limfoma);
• Liekais svars – liekais svars palielina
krūts vēza attīstības risku, īpaši pēc menopauzes. Tas skaidrojams ar estrogēnu
produkciju taukaudos, kas ir galvenais es-
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trogēnu avots sievietes organismā laikā pēc
menopauzes;
Simptomi
Krūts vēža biežākie simptomi ir sāpes un
diskomforts. Ne vienmēr visām sievietēm
tas izpaužas ar veidojumu krūtī.
Ļaundabīga krūts audzēja pazīmes var
būt šādas:
• bumbulis vai sabiezējums krūtī;
• palielināti limfmezgli padusē;
• izmaiņas krūts izmērā vai krāsā;
• krūtsgala jutīgums vai sāpes;
• brūngani vai asiņaini izdalījumi no
krūtsgala vai tā ieraušanās uz iekšu;
• krūts ādas vai krūtsgala apsārtums, zvīņainums, nieze;
• krūts ādas krokojums vai iedobums
tajā;
• tīklojums, kas ir redzamāks nekā parasti;
• savāds jutīgums, īpaši, ja tas ir tikai vienā krūtī.
Atcerieties! Parasti izrādās, ka šo simptomu iemesls nav krūts vēzis, bet tie noteikti liecina, ka jums jādodas pie ginekologa,
ģimenes ārsta vai onkologa. Lūdzu, nebaidieties no onkologa pieminēšanas – Latvijā
krūts slimības (arī labdabīgas pārmaiņas)
tradicionāli ir onkologa pārraudzībā.
Būsim skaistas un veselas!
Informatīvais pasākums tika īstenots
projekta Nr. Nr.9.2.4.2./16/I/077 “Vesels
Jaunpils novadā” ietvaros.
Baiba Rasa
Jaunpils novada domes
Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja
Krūts veselības vēstnese Jaunpils novadā
Tel.20204694

aprīlis 2018

INFORMĀCIJA

Pasākuma plāns APRĪLIS

Jaunpils vēstis

7.

Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā
Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā
28. aprīlis Lielā talka
plkst.09:00 Jaunpils parka sakopšanas darbi kopā ar dāmu klubu “Vīgriezes”
plkst.10:00 Lielās talkas ploggings 2018 (populārais atkritumu vākšanas fitness) Starts plkst.10:00 no Jaunpils pils laukuma. Maršruts apkārt Ķimšu ūdenskrātuvei. Līdzi maisiņš atkritumu vākšanai un cimdi. Noslēgums
plkst.12:00 pie zupas katla uz pils saliņas.
Plkst. 09: 00 Viesatu pagastā koku stādīšanas talka pie birzītes dīķa
www.jaunpils.lv
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Mazpulcēni – sava novada jaunie saimnieki.
Latvijas simtgades gads mazpulcēniem
iesākās ar 2 dienu konferenci Latvijas Universitātes Izglītības un atpūtas kompleksā
„Ratnieki” Līgatnes novadā, kur mazpulcēni Demija Riekstiņa un Aivija Ņikiforova
apguva komunikācijas prasmes komandas
darbā, ietverot nodarbības ārā, darbojās
aktivitātēs „Zaļa Latvija- mana dāvana
Latvijai simtgadē”, kopā ar fonda 1836 vadītājiem Enriko Podnieku un Inesi Krūzi
klausījās stāstu par „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” un sprieda par līdzdarbošanos
akcijā „Izgaismo Latviju!” Bija darbošanās
veselīgu našķu darbnīcā, spēļu vakars, kopā
būšana, svētki-kaut ko pastāstīt par savu
pagastu, novadu.
Mazpulku vadītājiem, bez visa iepriekš
minētā, vēl bija iespēja tikties ar z/s Lejiņas
saimnieci, kura pastāstīja par savu ārstniecības tēju klāstu, varējām tās degustēt. Ļoti
interesantas bija lekcijas par komunikāciju
ar dažādiem vecumposmiem un kas mūs
attur no savu mērķu īstenošanas.
16. janvāris Jaunpils – Viesatu Mazpulkam un Jaunpils novada Domei reizē bija
darba un svētku diena, jo Jaunpils mazpulcēni sadarbībā ar Latvijas Mazpulku
padomi prezentēja projektu „Jaunie novada saimnieki”. Projekta mērķis bija izzināt
novada uzņēmējus, intervēt un izprast par
uzņēmējdarbības lomu novada attīstībā,
ekonomikā un sociālajā jomā. Šoreiz mazpulcēni bija izvēlējušies uzņēmējus: Lieni
Didrihsoni, Kristapu Jankovski, Arvi Nikolajevu, Kasparu Leimani, Dagmāru Altenburgu un Oskaru Niedri. Mazpulcēni kopā
ar Jaunpils novada Domes speciālistiem,
deputātiem un uzņēmēju Kasparu Leimani diskutēja par mazpulcēnu darbošanos
novadā, nākotnes iecerēm, iespējām, un
sadarbību. Domes priekšsēdētāja aicināja mazpulcēnus iesākto novada uzņēmēju
izzināšanu un intervēšanu turpināt, jo visi
minētie respondenti izteicās, ka skolas laikā darbošanās pulciņos ir veicinājis aktīvas,
radošas un pozitīvas personības attīstību,

Mazpulcēnu prezentācija Jaunpils novada domē
būt uzņēmīgam, kas ir ļoti svarīgi uzsākot stacijā, Īles bunkuros un Māras birzītē; tā
savu biznesu. No aptaujātajiem uzņēmē- būs kopā būšana un sapazīšanās ; paredzēts
jiem uzzinājām, kādas profesijas pārstāvji arī konkurss kā arī videi draudzīgas aktiviuzņēmumos trūkst patreiz un kādi trūks tātes. Projektu īstenosim vasarā.
pēc gadiem pieciem, desmit. Šī projekta
Gads ir iesācies ar jauniem darbiem un
ietvaros mazpulcēni uzzināja ne tikai par uzevumiem.
uzņēmējdarbību, bet arī par profesijām, kas
Mazpulcēnu trušmīļu skola savu darbu
var būt labs stimuls padomāt par savu kar- turpina un Elīna Ķilda aicina piebiedroties
jeras izvēli.
tos, kuriem patīk truškopība.Jaunāko klašu
17. februārī Rīgā Zemkopības Ministrijā skolēni zīmē trušu un labākie zīmējumi tiks
notikās gadskārtēja Vislatvijas Mazpulku nodoti Latvijas Mazpulku Kurzemes- Zemkonference „Mazpulki Latvijas simtgadei”, gales Trušmīļu skolas koodinatorei, lai apkurā no mūsu mazpulka piedalījās : Daiga rīlī tie tiktu izstādīti Rāmavas izstādē.
Medvecka, Aivija Ņikiforova, Evelīna BiteŠajā gadā mazpulcēnu prioritāro projekre, Asnāte Elizabete Labsvārde un Roberts tu iespējas ir pētīt sakoptākos mežus sadaMārtiņš Gredzens.
bībā ar Latvijas Mežu īpašnieku biedrību
Janvārī Latvijas Mazpulku padome izslu- un veikt 4 šķirņu kartupeļu pētījumu sadināja projektu konkursu. Jaunpils- Viesatu darbībā ar Kartupeļu audzētāju un pārstrāmazpulks pieteica projektu un guva apstip- dātāju savienību.
rinājumu. Gatavojoties Latvijas simtgadei
LAI PAVASARIS NĀK AR JAUNĀM UN
izvēlējāmies pasākuma formu- ekskursija RADOŠĀM IDEJĀM NE TIKAI MAZ„Lai sauktos par latvieti, jāieauž te kā sar- PULCĒNIEM, BET IKKATRAM NO
kanu dzīparu sirdi”. Projektā piesaistījām MUMS!
Bikstu mazpulku, jo esam kaimiņi. MazJaunpils- Viesatu Mazpulka vadītāja
pulcēniem tā būs vēstures apguve Bikstu
Līga Bierande

12.klases žetonu vakars

Šī gada 3.februāris bija ļoti īpaša diena
Jaunpils vidusskolas 12. klases skolēniem
Renāram Jaucim, Kristīnei Lielpinkai, Raivim Loginam, Nadīnai Pahmurkinai, Samantai Pociusai, Evai Stepanovai, Ramonai
Šilbergai un viņu klases audzinātājai Andrai Bīlavai. Viņi tai bija rūpīgi gatavojušies,
pāršķirstot pirmsskolā un 12 nākamo mācību gadu laikā iekrātos foto albumus, atsaucot atmiņā dažādus notikumus, izvērtējot

iegūto pieredzi un pārdomājot turpmāk
pārvaramo. Ar to abiturientiem noteikti
bija jāpadalās arī ar sevišķi gaidītajiem vakara viesiem – savām ģimenēm, skolotājiem, pašvaldības pārstāvjiem, skolas absolventiem, kuri pirms 12 gadiem viņus bija
ievadījuši 1.klases gaitās, skolasbiedriem
un bijušajiem klases biedriem.
Izrādās, skola nebūt nav bijusi rutīna, jo
piedzīvots ir ļoti daudz. Iepazītas bailes, uz-
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ticēšanās, prieks un mīļums, skumjas, nebēdnības, smiekli, draudzība, strīdēšanās,
panākumi, atbildība. 12. klases skolēni labprāt kavējās atmiņās par rūpēm un mīļumu, kas saņemtas no pirmajām skolotājām
un arī pēc tam. Atceroties savas nerātnības,
prāto, kā gan pedagogi līdz pat šim ar viņiem tikuši galā. Arvien viņus domās kopā
vienos izsistais logs ķīmijā, kādas stundas
bastošana, lēkāšana pa galdiem, atkritumu
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urnas aizdedzināšana tualetē un ar to saistītās nepatikšanas. Savukārt pozitīvas pārdomas raisa kopīgi piedzīvotais ekskursijās,
sacensībās un klases meiteņu simpātija –
bārmenis Jānis modes un izklaides centra
“Rīga Plaza” picērijā. Nu viņi ir arī iemācījušies, ka stresa situācijā metode “skaitīt
līdz 10” darbojas tikai tad, ja sāk skaitīt ar

1, nevis 9.
Pārlūkojot atmiņu krātuves, ir secināts,
ka ik posms izglītošanās laikā ir bijis kā
kalns, kura virsotnē uzkāpjot, konstatēts –
pēc tā jākāpj nākamajā. Tāpēc arī pasākums
notika ar devīzi “Kalniem pāri citi kalni
būs”. Un ir labi, ka tiem pāri tikt palīdz mīļi
vecāki, vecvecāki, skolotāji, klases un sko-

16.februārī Jaunpils vidusskolā norisinājās pasākums “Popiela”, kurā piedalījās
Jaunpils vidusskolas skolēni ar iepriekš sagatavotiem priekšnesumiem.
Pavisam tika attēlotas 8 pašmāju un ārzemju estrādes mākslinieku grupas. Dalībnieku veikumu vērtēja un par to komentārus izteica žūrija. To pārstāvēja Jaunpils
vidusskolas direktors Jānis Liepiņš, Skolēnu
parlamenta pārstāve Nadīna Pahmurkina,
Jaunpils vidusskolas Padomes priekšsēdētājs Edijs Pahmurkins, skolas teātra pulciņa
vadītāja Gunita Freimane un Jaunpils no-

vada domes jaunatnes un tūrisma lietu speciāliste Ilze Jansone-Peipiņa. Uzstājās arī
viesi: Elvis Egle, Kristaps Pobuss un 5.klases aerobikas grupas meitenes. Pasākumu
vadīja 11.klases meitenes Kristīne Eļkina
un Simona Juškevica.
Žūrijas pārstāvis Jānis Liepiņš, nosaucot
iegūto vietu sadalījumu, sacīja, ka, līdzīgi
kā sporta spēlēs, dalībniekus citu no cita
šķīrušas vien sekundes simtdaļas. Šajā “Popielā” 1.vietu ieguva 11.klase ar R. Paula
dziesmu “Rudacīte”, 2.vietu – 5.klase ar Annas Kendrikas dziesmu “Cups”, 3.vietu ie-
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Jaunpils vēstis 11.
las biedri, jo, kā sacīja divpadsmitklasnieki,
“ir tik labi apzināties, ka neesi viens šajā pasaulē, ka par tevi domā, rūpējas, ka palīdz
jaunā kalnā kāpt un nākamo virsotni sasniegt”. Par to arī tika teikti daudzi “paldies”.
Tagad vien atlikt vēlēt 12.klases skolēniem,
lai viesu dāvanas un sveicieni, gūtās atziņas
palīdz veiksmīgi nokārtot eksāmenus.

guva 7.a klase ar grupas “Tranzīts” dziesmu
“Es nevaru būt balts”.
Skatītāji visvairāk balsoja par 11. un 5.
klases priekšnesumu. Jaunpils novada domes simpātiju balvu ieguva 5. un 11.klase,
skolēnu parlamenta simpātiju balva nonāca
pie 6.klases, bet vecāku domes simpātija –
grupas “Tranzīts” dziesmas izpildītājiem.
Pasākuma turpinājumā skolēni atlikušo
vakara daļu pavadīja mūzikas ritmos diskotēkā.

1 un 2. klases skolēni “Ārsta kabinetā”
Lai daudzpusīgāk iepazītu darba pasauli,
2018.gada 22.februārī P.Stradiņa medicīnas
vēstures muzeja durvis vēra Jaunpils vidusskolas 1. un 2.klases skolēni, lai muzeja
piedāvātās programmas “Ārsta kabinets”
ietvaros interaktīvi iepazītu ārsta profesiju
mūsdienās un pagātnē, izprastu šīs specia-

litātes nozīmīgumu, spētu novērtēt ārsta
misiju un lai kaut uz īsu brīdi paši iejustos
ārsta lomā. Izpētot muzeja pamatekspozīciju, audzēkņi varēja uzzināt, kādi izskatījās
ārsta kabineti citos gadsimtos, kā ārsta profesija attīstījusies līdz mūsdienām. Bērni
varēja gūt priekšstatu par to, cik daudz zi-

nāšanu nepieciešams iegūt cilvēkam un kādas prasmes, iemaņas un rakstura īpašības
nepieciešams attīstīt, lai kļūtu par ārstu, un
iztēloties, kāda būs nākotnes medicīna un
ārsta loma nākotnē.

9. un 12.klases skolēni izglītības izstādē “Skola 2018”
Jau vairākus gadus Jaunpils vidusskolas
skolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt
vienu no nozīmīgākajiem izglītības notikumiem Latvijā - izstādi „Skola” Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.
Šajā gadā 23.februārī iegūt visaptverošu
informāciju par izglītības iespējām Latvijā
un ārzemēs varēja 9. klases un 12.klases izglītojamie. Tā kā viņiem pavisam drīz jāveic
nozīmīga izvēle, ko darīt pēc pamatizglītības vai vidējās izglītības iegūšanas, ļoti vēr-

tīgi bija atbilstīgi interesēm iegūt informāciju par valsts un privātajām augstskolām,
vidusskolām, koledžām, tehnikumiem un
mācību centriem, uzzināt par aktuālajām
2018./2019. mācību gada programmām,
valodu kursiem, studiju apmaiņas programmām, studiju kredītiem, par iespējām
izglītoties Lietuvā, Igaunijā un citās Eiropas
valstīs vai pat ASV un Kanādā. Katrs pats
varēja iztaujāt studentus un mācībspēkus
par budžeta vietām un citiem sev aktuāliem

jautājumiem.
Vienlaikus Ķīpsalā bija iespēja apmeklēt
starptautisko grāmatu un izdevniecību izstādi “Latvijas Grāmatu izstāde 2018”, kur
interesenti varēja tikties ar rakstniekiem,
baudīt autoru lasījumus, piedalīties grāmatu atvēršanas svētkos, iepazīties ar izdevniecību jaunumiem un darboties radošajās
darbnīcās.

Projektu nedēļa
Jaunpils vidusskolā no 19. līdz 23.februārim noritēja projektu nedēļa, kurā katru dienu pēc 5. mācību stundas 1.-8.klašu
skolēni veidoja projektus par tēmu „Veselīgs uzturs”.
1. dienā skolēni iepazinās ar to, ko nedēļas laikā darīs, izstrādāja plānus, veidoja
kolāžas „Veselīgs uzturs”, atsaucot atmiņā
veselīga uztura piramīdu un pārdomājot savus ēšanas paradumus, arī piedalījās
Zumbas disenītē – aktīvā aerobikas nodar-

bībā latīņamerikāņu ritmos labam garastāvoklim.
2.dienā nodarbībā ar nosaukumu “Mani
virtuves noslēpumi” skolēni gatavoja savas
mājinieku mīļākās receptes, trīs labākās uzrakstot plakātā, lai tās var izmēģināt arī citi.
Jaunāko klašu skolēni tikās ar Jaunpils BK
biedriem.
3.dienā skolēni veidoja spēli par veselīgu
uzturu. Notika tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem, kas stāstīja par darba pieredzi,
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ražotajiem produktiem, ar bērniem kopīgi
gatavoja un degustēja. Lai veicinātu klasē
draudzīgu atmosfēru un novērstu vienaudžu savstarpējās vardarbības riskus, pie
1.-4.klašu skolēniem viesojās drošības tēls
Džimba, bet 5.-8.klašu audzēkņi draudzēšanās prasmi apguva nodarbībā “Cik dažādi
esam, tik interesanti būt kopā”. Dienas otrajā daļā tika veikta pētījumu apkopošana un
gatavošanās projektu nedēļas noslēgumam
turpinājums 12.lpp.
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– katrs kolektīvs gatavoja prezentāciju par
paveikto projektu nedēļā.
4. dienā skolēni apkopoja pirmo 3 dienu veikumu, izrunāja, kas veicās labāk, kas
sliktāk. 1.-2.klase devās mācību ekskursijā
uz Rīgu, uz Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, lai iepazītu savu skeletu un
iemācītos, kā to sargāt, un lai uzzinātu vairāk par ārsta darbu, savukārt 7.klases skolēni ciemojās šajā pašā muzejā, lai apmeklētu
muzejpedagoģisko programmu nodarbības

„Uzsmēķēsim?” un „Alkohola ietekme uz
nenobriedušu organismu”.
5.diena – noslēgums. 1.-7.klašu audzēkņi
prezentēja savu nedēļas veikumu, izaicināja
kādu klasi izmēģināt viņu izdomāto spēli,
tikmēr Rīgā piedalīties nodarbībā „Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu”
bija pienākusi kārta 8. un 9. klases kolektīviem.
Projektu nedēļa šogad bija ļoti bagāta un
reizē arī noslogota. Par iespēju izkļūt ārpus
skolas telpām un paplašināt redzesloku mu-
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zejprogrammās „Uzsmēķēsim?” un „Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu”
Rīgā jāpateicas tam, ka Jaunpils pašvaldībā
tiek īstenots projekts “Vesels Jaunpils novadā”, kā ietvaros nodarbību apmaksai piešķirts vajadzīgais finansējums.
Skolas dzīves norisēs ielūkojās
Kintija Kalviņa (8.kl. skolniece),
Demija Riekstiņa (6.kl. skolniece),
Gundega Ķirsone

Basketbolisti februārī aizvadījuši spraigas cīņas
Basketbola klubs «Jaunpils» februārī un
marta sākumā Latvijas Basketbola līgas 3.
divīzijas 2. posma sacensībās aizvadīja sešas spēles, izcīnot trīs uzvaras un piedzīvojot tikpat zaudējumus. Jaunpilnieki joprojām turpina cīņu par LBL3 2. posma līderes
godu, kas dotu teorētiski vājāku pretinieku
izslēgšanas spēlēs.
Tā 2. februārī Cēsīs tika uzvarēta BK
«Dārznieks/Cēsu sporta skola» komanda
– 64:56. BK «Jaunpils» labā punktus guva:
Kaspars Balandīns 15 (11 atlec.b.), Pauls
Zukuls 14, Ģirts Pommers 12, Jānis Mucenieks 8, Vilnis Stalidzāns 6 (6 rez.p.), Arnis
Jēkabsons 5, Edgars Kokins 4, Jānis Kokins
(11 atlec.b.), Andris Fridrihsons.
Savukārt 9. februārī Jaunpils sporta namā
viesojās basketbolisti no Rēzeknes, pret
kuriem mūsu komanda izcīnīja pārliecinošāko uzvaru šajā sezonā – 70:53. Spēles
lūzums tika panākts trešajā ceturtdaļā, kuras laikā rēzeknieši spēja gūt vien deviņus
punktus, bet mājinieki tikmēr guva 20 un
ieguva komfortablu 12 punktu pārsvaru,

kas tad arī tika noturēts līdz pat mača beigām. «BK «Jaunpils» labā punktus guva:
Ģirts Pommers 14 (4 rez.p.), Arnis Jēkabsons 13 (7 atlec.b.), Jānis Kokins 12, Artūrs
Turiks 11, Pauls Zukuls 9, Edgars Kokins 6,
Vilnis Stalidzāns 2, Jānis Mucenieks 2, Arnolds Zuicāns 2, Andris Fridrihsons, Mārtiņš Ivanovs, Oskars Rungevics.
Visu mīlētāju dienā jeb Valentīna vārda
dienā, jaunpilnieki ar 73:87 zaudēja «Valmiera Glass-VIA-2» basketbolistiem. BK
«Jaunpils» labā punktus guva: Pauls Zukuls
15, Arnis Jēkabsons 14 (8 atlec.b.), Edgars
Kokins 12, Jānis Kokins 9 (9 atlec.b.), Ģirts
Pommers 8 (6 rez.p.), Artūrs Turiks 8, Mārtiņš Ivanovs 7, Oskars Rungevics.
Nespējot realizēt pat pusi no 31 piešķirtā
soda metiena, basketbola klubs «Jaunpils»
21. februāra vakarā Iecavā piedzīvoja nepatīkamu zaudējumu pret vietējiem «Dartija» basketbolistiem – 77:82. BK «Jaunpils» labā punktus guva: Arnis Jēkabsons
18 (8atlec.b.), Pauls Zukuls 16 (8 atlec.b.),
Ģirts Pommers 15, Edgars Kokins 9, Jānis

Kokins 8, Kaspars Balandīns 4, Mārtiņš
Ivanovs 3, Artūrs Turiks 2, Uģis Ķiņķeris 2,
Arnolds Zuicāns.
Marta sākumā tika aizvadītas divas spēles, kurās izcīnīta uzvaru un piedzīvots zaudējums. Tā 2. martā Jaunpils sporta namā
ar rezultātu 82:73 tika pieveikti Salacgrīvas
basketbolisti. Spēlē pret Salacgrīvu jaunpilnieku labā punktus guva: Kaspars Balandīns 22 (10 atlec.b.), Ģirts Pommers 20,
Arnis Jēkabsons 12, Edgars Kokins 8, Pauls
Zukuls 7, Jānis Kokins 6, Mārtiņš Ivanovs
4, Jānis Mucenieks 3, Artūrs Turiks, Andris
Fridrihsons, Kristaps Liepa, Arnolds Zuicāns.
Savukārt 4. martā viesos tika atzīts Rēzeknes basketbolistu pārākums – 58:61.
«Jaunpils» labā punktus guva: Ģirts Pommers 19, Arnis Jēkabsons 9, Edgars Kokins
8 (11 atlec.b.), Pauls Zukuls 6, Jānis Kokins
5, Artūrs Turiks 5, Kristaps Liepa 4, Jānis
Mucenieks 2, Andris Fridrihsons, Edgars
Ķīvītis.

Dāmu kluba “Vīgriezes” aktivitātes
Sveicināti jaunajā 2018.gadā!
Jau iesācies marta mēnesis un gribas pastāstīt par darbiņiem, ko esam paspējušas
jau paveikt šajā gadā.
Vēl pagājuša gada decembrī ar dejām un
sveču marmorizēšanu sveicām Viesatu pagasta pensionārus viņu “Jaungada eglītes”
pasākumā.
7.janvārī dejojām “Senioru ziemas
balle’’pasākumā Jaunpilī,
13.janvārī piedalījāmies čempionātā “Senioru kauss 2018.” Rīgā. Izvēles programmā ieguvām kausu par 2.vietu.
Jau vairākus gadus kopā ar Jaunpils vidusskolas pašdarbniekiem , janvāra mēnesī braucam ar koncertu uz pansionātiem
“Rauda” un “Ķīši”. Šogad tas bija 17.janvāris.

31.janvārī piedalījāmies biedrību sapulcē “Ratā”.
4.februārī bijām pie draugiem Pūrē uz
“Sveču balli”. Dejojām pašas un skatījāmies
citu kolektīvu priekšnesumus. Sirsnīgā atmosfērā pavadīta pēcpusdiena!
7.februārī piedalījāmies Rīgā raidījuma
“Dziesmu duēlis” filmēšanā. Raidījums ēterā būs redzams 18.maijā. Paldies Aivaram
Miķelsonam par vizināšnu!
20.februārī ciemojāmies pie Jaunpils
Vidusskolas 1.klases audzēkņiem un viņu
skolotājas Inetas Skrickas, lai sveču mēnesī
parunātu par svecēm un kopā marmorizētu svcītes. Bērni labprāt nogaršoja vīgriežu
tēju.
20.februārī bija pirmais kopīgais teāra
apmeklējums Rīgā. Dailes teātrī skatījāmies
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izrādi “Svinības”.
24,februārī Viesatu kultūras namā notika
“Pašdarbnieku balle”.Ļoti jauks un pārdomāts pasākums, tikai žel, ka tik maz apmeklēts!
Darbīgu visiem pirmo pavasara mēnesi!
Biedrība, Dāmu klubs un līnijdeju grupa
“Vīgriezes”.
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Jaunpils vēstis 13.

turpinājums 14.lpp.

14. Jaunpils vēstis
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Jaunpils vēstis 15.

Jaunpils muzeja īsziņas
Skārienjūtīgs un pārskatāms ekrāns ar vairākām izvēlnēm
Jaunpils muzejā
Šodienas cilvēks ir aktīvs un prasīgs, tāpēc arī muzejam jāpiedāvā dažādi vēstures atspoguļojuma risinājumi, lai apmeklētājs atraktīvā vidē var iepazīties ar Jaunpils novada kultūras mantojumu.
Mūsdienīgā muzejā vēsturisko informāciju var izzināt radoši, interaktīvi un līdzdarbojoties. Jaunpils muzeja ekspozīciju “Jaunpils
muižas, muižiņas” kopš decembra papildina interaktīvais stends,
ar kura palīdzību apmeklētāji var iepazīt Jaunpils vēsturi, dažādus
arhīva materiālus, fon der Reku dzimtas koku, virtuāli iepazīt Jaunpils kultūrvēsturisko centru. Interaktīvais stends lielus un mazus
muzeja apmeklētājus “izglīto izklaidējot”. Skārienjutīgais stends
izgatavots un veidots tā, lai interesanti ne tikai pieaugušajiem, bet
arī bērniem. Sadaļas “Jaunpils leģenda” veidota kā animācija, bet
sadaļā “Pārbaudi sevi” atbilstošā apģērbā ieģērbt pils bruņinieku
un pils kundzi. Visa informācija pieejama trijās valodās – latviešu,
angļu un krievu. Pats stends lieliski iekļaujas vēsturiskajā ekspozīcijā un vidē. Projekts īstenots ar ELFLA projekta finansējumu un
Jaunpils novada domes atbalstu. Stenda saturu veidoja muzeja darbinieces, bet stenda satura digitālo programmēšanu, uzstādīšanu,
dizaina izveidi, informācijas ievietošanu un tulkošanu veica SIA
“Aspired”, ar kura darbiniekiem mums izveidojās lieliska sadarbība.

Skārienjūtīgā ekrāna sākuma skats.
Gadsimta albums
23. februārī ikvienam bija iespēja papildināt valsts lielāko albumu – gadsimta albums www.latvijasgadsimts.lv ar savām īpašajām
fotogrāfijām un stāstu. Gadsimta albums iekļausies vēsturiskajā
izstādē, kuru atklās 2018. gada 4. maijā un tā ir Latvijas muzeju
kopīgs veltījums valsts simtgadei. Izstādē vienkopus būs apskatāmas izcilas Latvijas muzejos saglabātas vēstures liecības. Gadsimta
albumā ievietoties stāsti un attēli līdzās telpiskajā izstādē atainotajiem dzīvesstāstiem paplašinās Latvijas vēstures panorāmu, kurā
katra cilvēka dzīvesstāsts ir nozīmīgs. Jaunpils muzejā šī pasākuma
atbalstošajā dienā albums tika papildināts 5 sadaļās, ievietojot fotogrāfijas un aprakstus par laika posmu no 20. gadsimta 30. gadiem
līdz mūsdienām. Paldies visiem, kuri atsaucās šim aicinājumam.
Foto izstāde “Otrpus tiltam”
Izstādes autore Gunta Frīdenberga izstādes anotācijā raksta: “Izstādes simbols ir tilts – tas ir tilts no manis pašas, kādu pazīst mani
citi un arī es sevi, uz savādāku es. Tas ir mans tilts no fotogrāfijā
tvertām sajūtām uz iztēles lidojuma galarezultātu. Tas ir arī uzdrošināšanās tilts uz nezināmo”. Izstādes autore Gunta Frīdenberga ir
ārste. Dzimusi, augusi un visu mūžu pavadījusi Tukumā. Fotogra-

fēšanai nopietnāk pievērsusies pēdējos 10 gados un par savu lielāko
skolotāju uzskata latviešu foto vecmeistaru Māri Kundziņu. 2. martā plkst. 15.00 Jaunpils muzeja izstāžu zālē visi interesenti gaidīti
tikšanās pēcpusdienā ar autori.

G. Frīdenberga. Palicēji.
Grāmatas “Jaunpils muižas, muižiņas” 2. daļa
Ir noslēdzies liels un sarežģīts izpētes darbs, kas apkopots vairāk kā 400 lappušu izdevumā un šajā mēnesī nonāks pie lasītājiem.
Jaunpils izsenis bijis spēcīgu un stipru cilvēku, lauksaimniecības,
kultūras un garīgo vērtību novads. Iespējams, ka Jaunpilij piemīt
īpaša aura, jo te spēj iesakņoties un strādāt pamatīgi cilvēki. Katrai
paaudzei bijusi sava īpašā Jaunpils. Mūsu paaudze ir mantojusi šo
skaisto vietu, kas šobrīd ir mūsu dzīves telpa un no mums pašiem
atkarīgs – patīk vai nepatīk tajā atrasties. Jaunpils ir “paradīzes stūrītis” zem saules – to sev var atklāt katrs Jaunpils viesis. Taču šo
jūsmu nevar salīdzināt ar to sajūtu, kas rodas pašiem jaunpilniekiem, dzīvojot, strādājot vairākās paaudzēs. 2. grāmata par Jaunpili ir stāsts par notikumiem Jaunpilī un novada iedzīvotājiem no
20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām, veidojot pagasta vēstures
kopainu un iemūžinot Jaunpils paaudžu veikumu, topot par viņu
piemiņas sargātāju.
Latvijai – 100! Un mēs esam izredzētie, kam lemts to ne tikai
piedzīvot, bet arī ar saviem darbiem piepildīt. Lai šī grāmata kļūst
par izziņas avotu visiem, kurus interesē Jaunpils pagasta vēsture,
kultūra, kas pārdzīvoja okupācijas gadus un piedzīvoja neatkarīgās
Latvijas atdzimšanu.
Paldies visiem, kas palīdzēja, uzmundrināja grāmatas tapšanas
procesā!
Uz tikšanos grāmatas atklāšanas svētkos!

Grāmatas ceļā līdz lasītājam ir iesaistīti ļoti daudzi cilvēki.
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un Zinta Arika

www.jaunpils.lv
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INFORMĀCIJA

Lūdzu visiem, kas bija pieteikuši savus bērnus ērču
encefalīta vakcīnai ierasties A. Puzaka
ģimenes ārsta praksē.
PATEICĪBA

Simtu jaunu domu dod viens mirklis,
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstoš mirkļu ir ikkatrā dienā.
Vai tu radzi, cik tu bagāts esi!

Jaunpils novada dome sveic
marta un aprīļa jubilārus
nozīmīgās jubilejās!

Paldies par palīdzību un iejūtību dakterim Andrim Puzakam, Inesei Cinei un Skaidrītei Dzeguzei..
Inta
•••
Sakām sirsnīgu paldies Viesatu kultūras nama vadītājai
Agitai un viņas palīgiem par jauko “ Pšdarbnieku balle”
pasākumu.
Līnijdeju grupa “ Vīgriezes”

Veselību, mīlestību un pavasarīgu
prieku vēlot, vēlamies informēt,
ka diemžēl sakarā ar izmaiņām
personas datu aizsardzības jomā,
turpmāk nepublicēsim apsveicamo
vārdus un uzvārdus.

Seko Jaunpils
novada Domei
Twitter kontā

@Jaunpilsnovads
Dziedi māmiņ “Aijā žūžu”,
Visu mūžu Tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs,
Lāča bērns, kas medu prasīs!

SEKO

Jaunpils novada Domei draugiem.lv
un www.jaunpils.lv

Jaunpils novadā piedzimuši divi puisēni,
sveicam vecākus!

LĪDZJŪTĪBAS

VISS AKTUĀLĀKAIS
www.jaunpils.lv
JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 11.04.2018.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Viņš paliek dziļi, dziļi sirdī,
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem,
no Ivetas Lagzdas, Egila Papendika, Gunāra Spranča,
Leopolda Sleiņa, Ulda Šmīdeberga atvadoties.
Baltie bērzi, šalciet klusi,
Sveiciet tālos apvāršņus.
Tēva sirds ir aprimusi,
Čaklās rokas mierā dus.
(J. Sirmbārdis)

www.jaunpils.lv

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību Laurai Zaķei,
no tēva uz mūžu atvadoties.
Bijušie klases biedri

