
www.jaunpils.lv

decembris 2018

 

2018. gada decembris

turpinājums 2.lpp.

ju Latvijai iemirdzēties. Katra gaišā doma, labais darbs, ko veltām 
Latvijai, iemirdzas kā zvaigzne mūsu sirdīs, un ar lepnumu skaļi 
sev un citiem varam teikt-es esmu latvietis!”

Sakot paldies ikvienam un katram no mums, kas ar savām do-
mām, vārdiem un darbiem esam stiprinājuši mūsu valsti, novadu 
un ļāvuši Jaunpils novada vārdam gaiši skanēt pasaulē.

Tikai kopā esot, strādājot un atbalstot mēs saglabāsim svarīgāko, 
kas mums pieder- Latviju. 

Virs latviešu tautas klusi dus Dieva svētība. Ziemas spalgajā salā 
mums nesalst. Pavasarī svētelis vij ligzdu. Vasaras pilnbriedā zel-
tā šūpojoties pretī debesīm sniedzas rudzu vārpas, lūdzot svētību 
Dievam un dabai. Rudenī rudzu maizes spēku smēlušies uz skolu 
dodas mūsu bērni. Gadu no gada mūs katru pavada tautasdziesmu 
gudrību kamolītis un villainē ieadītā Māras zīme. Un pāri visam 
skan latvieša lūgšana.

Dievs, svētī Latviju!”.
Novembris ir laiks, kad savu piederību Latvijai izjūtam īpaši. Ar 

sarkanbaltsarkano lentīti pie krūtīm gribas taisnāk izsliet plecus 
un augstāk pacelt galvu. Mēs kļūstam stiprāki. Varošāki. Spēcīgāki. 
Novembris ir laiks, kad mēs tradicionāli godinām labo darbu darī-
tājus un tiek pasniegti Jaunpils novada domes apbalvojumi. God-
prātīgs darbs un panākumi dažādās nozarēs ir skaistākā dāvana, 
kuru mēs ikviens dāvājam savai Latvijai, savai Jaunpilij.

Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. 
Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes!
No sevis, no tā, kas sevī. 
Un, kad uzmirdzēs raķešu gaisma un laukumos – egles,
pasaules mirdzums televizorā žilbinās acis,tad ziniet un apzinieties,
ka tie ir tikai mazi ārēji atspīdumi no tās nebeidzami milzīgās gaismas, 
kas mūsos jau ir, mūsos pašos no sākumu sākumiem.

Šis ir Tavs laiks un Tava vieta. Te ir Tava iespēja. 
Citur un citlaik  tā vairs var nebūt. 
Tev ir dota iespēja sevi piepildīt. Savu laiku piepildīt. 
Laiks līdz. Laiks palīdz. Izlīdzinās ar cilvēku darbā. 

    /Imants Ziedonis/

Gaišus, mierpilnus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Jaunpils novada domes vārdā 
priekšsēdētāja Ligita Gintere

Labie darbi rudenī gluži kā sārti rudens āboli, brūni kastaņi un 
košas pīlādžogas saverami krellēs, izrotā mūs pašus un vietu, kur 
dzīvojam. 

Valsts svētki godam nosvinēti. 16.novembrī Jaunpils pilī izska-
nēja koncerts “Sasildi,saulīte, manu zemīti”. Koncertā skanēja “Vo-
calicas” koncertprogramma “Simts dziesmas Latvijai” un vēstures 
lappuses laikā pāršķīra Kaspars Sīmanis. Dziedāja Jaunpils koris, 
ansamblis “Pīlādzītis”, meiteņu “Trio” un ar deju priekšnesumu uz-
stājās VPDK “Jaunpils”. 

Jaunpils iedzīvotājus un viesus uzrunāja Jaunpils novada domes 
priekšsēdētāja Ligita Gintere uzsverot: “Mums ir ar ko lepoties un 
mums ir par ko būt pateicīgiem. Izsaku sirsnīgu pateicību par sa-
ņemtajiem ziediem un apsveikumiem, saņemot valsts apbalvoju-
mu. Šis augstais valsts apbalvojums ir mūsu visu nopelns.

Mūsu darbs un domas veido daļiņu no gaismas, kas dod iespē-
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AKTUALITĀTES

Arnolds Šteins
2. pakāpes Goda raksts
Par godprātīgu darbu un aktivitāti sa-

biedriskajā dzīvē
Jaunietis ar degsmi iet pa dzīves ceļiem, 

nebaidoties no grūtībām! Strādā kopā ar 
brāli Lauri zemnieku saimniecībā “Klap-
kalnēs”, kurā darba nekad nepietrūkst. 
Saimniecība nodarbojas ar gaļas lopu au-
dzēšanu un graudkopību. 

Izglītību ieguvis Kandavas lauksaimnie-
cības tehnikumā specialitātē - “Lauksaim-
niecības mehanizators”.

Aktīvi piedalās Viesatu kultūras dzī-
vē. Dejo vidējās paaudzes deju kolektīvā 
“Viesatas”un šogad arī piedalījās Dziesmu 
un Deju svētkos. Spēlē teātri Viesatu ama-
tierteātrī “Pupuķis”. Dzied Viesatu kultūras 
nama organizētajos pasākumos: “Dziedāša-
nas svētkos”, “Līgo un Valsts svētkos. Pie-
daloties sadraudzības pasākumos Zentenē, 
Lestenē, Jaunpilī, Irlavā, Zantē, tiek popula-
rizēts Jaunpils novada vārds.

Sporta aktivitātēs spēlē futbolu, basket-
bolu, met šautriņas, piedalās Viesatu pagas-
ta sporta svētkos un Jaunpils sporta nama 
organizētajās sporta spēlēs.Bez viņa atbal-
sta arī turpmāk nav iedomājama Viesatu 
pagasta sporta un kultūras dzīve.

Emīls Gulbis
2. pakāpes Goda raksts
Par sporta dzīves popularizēšanu un 

aktivitāti sabiedriskajā dzīvē
Emīla goda rakstu saņem dēls kopā ar 

Emīla mammu Inu Gulbi
Dzīvo Jaunpils novada Viesatu pagasta 

“Skaistkalniešos”. Izglītību ieguvis Saldus 
tehnikumā, specialitātē “Ceļu būves tehni-
ķis”. Ir divu brašu dēlu tētis un liels palīgs 
vecākiem saimniecībā. Brīvajos brīžos ap-
meklē Viesatu kultūras nama pašdarbības 
kolektīvus. Dejo Vidējās paaudzes deju ko-
lektīvā “Viesatas”’, šogad piedalījās Dzies-
mu un Deju svētkos. Spēlē teātri Viesatu 
kultūras nama amatierteātrī “Pupuķis”, ak-
tīvs sportists. Piedalās Jaunpils sporta nama 
organizētajās sporta aktivitātēs un iesaista 
arī citus Viesatu jauniešus sporta dzīvē. Iz-
palīdzīgs, atsaucīgs un draudzīgs, 

brīvprātīgi jau vairākus gadus organizē 
Viesatās “Dīķa hokeju”, kuram ir ļoti liela 
atsaucība no pašmāju un citu novadu entu-
ziastiem.

Ar savām aktivitātēm sportā, viņš popu-
larizē Jaunpils novada vārdu!

Ina Gulbe
2. pakāpes Goda raksts
Par godprātīgu darbu un aktivitāti sa-

biedriskajā dzīvē
Dzimusi, augusi un mācījusies Viesa-

tās, kurās dzimtas saknes ir arī vecākiem 
un vecvecākiem. Saimnieko zemnieku 
saimniecībā “Gundegas”, kurā nodarbojas 
ar piena lopkopību. Kopā ar vīru izaudzi-
nājuši 5 bērnus. Aktīvi iesaistās Jaunpils 
novada sabiedriskajā dzīvē: darbojas Vie-
satu pagasta sieviešu biedrībā “Kamene”, 
Jaunpils pensionāru biedrībā un Jaunpils 
Dārzkopības biedrībā. Regulāri izglītojas, 
apmeklējot seminārus, mācības un kursus 
gan Tukumā, gan Jaunpilī.

Kopā ar ģimeni-bērniem un mazbērniem 
talkās sakopj Viesatu upes krastu. Palīdz 
gan ar tehniku un darba rokām biedrības 
“Kamene” projektu realizēšanā, plāno bied-
rības aktivitātes un aktīvi apmeklē nodar-
bības.

Iemācījusi darba tikumu arī saviem bēr-
niem un tagad to māca 11 mazbērniem. 
Mazbērni neļauj apsīkt viņas enerģijai, bet 

rosina darboties, strādāt un sapņot. Un 
sapņu viņai ir daudz, viens no tiem - sapnis 
par savu peoniju kolekciju. Mēs zinām un 
ticam, ka viņai tas noteikti izdosies.

Andris Krūmiņš
2. pakāpes goda raksts
Par priekšzīmīgu amata pienākumu 

veikšanu un aktivitāti sabiedriskajā dzīvē
Strādā Jaunpils vidusskolā par direktora 

vietnieku saimnieciskajā darbā astoņus ga-
dus. Vienkāršiem vārdiem sakot, ir skolas 
saimnieks.

Skolas tēls vispirms ir vizuālais tēls. Kār-
tība, laikā nopļauta zāle, klases tīras, siltas, 
mēbeles nesalauztas.

Saimnieka pienākumos ietilpst atbildēt 
par visām ikdienas likstām un nebūšanām 
skolā. Vadīt skolas apkopēju komandu, rast 
kopējus risinājums skolas tēla uzlabošanai. 
Plānot, ieteikt, uzlabot. Savus amata pienā-
kumus veic apzinīgi, atbildīgi, ir atsaucīgs 
kolēģis. Šovasar skolas saimnieks ar lielu 
atbildību iesaistījās sporta laukuma izbūvē 
un sporta zāles grīdas atjaunošanā.

Brīvprātīgi skolā veic pasākumu organi-
zēšanas un apskaņošanas darbus: izlaidu-
mos, salidojumos un starptautiskajos pro-
jektos.

Brīvajā laikā ir aktīvs mednieku biedrības 
“Jaunpils” biedrs, kā arī Jaunpils basketbola 
komandas LBL3 mājas spēļu “runas vīrs”.

Aija Mizga
2. pakāpes goda raksts
Par nesavtīgu un pašaizliedzīgu darbu 
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dzīvnieku aizsardzības jomā
Skaistumkopšanas salona “SIA Kalnsili” 

īpašniece, manikīra un pedikīra speciāliste.
Paralēli savam pamatdarbam dara vēl 

kādu darbu. Brīvprātīgi un no sirds vairā-
ku gadu garumā glābj kaķus no ielas dzīves, 
kuriem tiek dotas pagaidu mājas un visla-
bākā aprūpe. Tie netiek šķiroti pēc izskata 
vai vecuma. Nelaimē netiek atstāts neviens.

Tas ir viņas sirds darbs, kas prasa daudz 
personīgo līdzekļu, bet mīlestība pret ka-
ķiem viņai ir tik liela, ka izdevumi par to 
rūpēm nav būtiski. Vislielākais gandarī-
jums ir tad, kad kaķim ir atrastas jaunas 
mājas un mīloši saimnieki.

Katrs no minčiem tiek pienācīgi aprū-
pēts. Arī laiks un uzmanība, kas viņiem tiek 
veltīta ir neizmērojama.

Ir palīdzējusi jau vairākiem desmitiem 
nelaimē nonākušajiem kaķiem. Šobrīd 
mājā mīt 20 astaiņi. Reizēm gaidot jau-
no saimnieku, nodzīvo vairākus mēnešus. 
Daži, tik ļoti iedzīvojas, ka sirds neatlaiž 
atdot citiem.

Inese Koškina
2. pakāpes goda 
Par priekšzīmīgu un profesionālu ama-

ta pienākumu veikšanu
 Ir Jaunpils pagasta iedzīvotāja un ilgga-

dēja tirdzniecības darbiniece. Darba gaitas 
uzsākusi veikalā „Jānītis”, bet uzņēmumā 
„Līvas Grupa ” sāka strādāt no 2000. gada. 
Šogad rit jau astoņpadsmitais gads, tātad 
pilngadība. 

Komunikabla, smaidīga un izpalīdzīga 
pret pircējiem, kolēģiem un tirdzniecības 
aģentiem. Profesionāla attieksme pret sa-
viem darba pienākumiem, zinoša preču pa-
sūtījumos. Uz viņu vienmēr var paļauties, 
viss tiks izdarīts godam.

 To novērtē arī veikala apmeklētāji. Pār-
devēja ar smaidu vienmēr parādīs, ieteiks 
un palīdzēs izvēlēties pirkumu.

Droši varam apgalvot, ka šis ir sirds 
darbs, kuru viņa veic pēc labākās sirdapzi-
ņas. 

Ināra Silkalne
2. pakāpes goda raksts
Par priekšzīmīgu un profesionālu ama-

ta pienākumu veikšanu
Akciju sabiedrība “Lopkopības izmēģi-

nājumu stacija “Jaunpils.
Saimniecībā viņa nostrādājusi 33.gadus. 

Pirms tam strādājusi Kurzemes Ciltslietu 
mākslīgās apsēklošanas stacijā. Katru uz-
ticēto darbu veic ar lielu atbildības sajūtu. 
Vienmēr uztraucās par katru saslimušo 
lopu vai kādu nepadarītu darbu. 

Aktīvi atbalsta Jaunpils sabiedrisko dzīvi. 
Piedalās pašdarbības kolektīvā Randeu.

Bez viņas smaida un smiekliem nepaiet 
neviena darba un atpūtas diena. Viņai pie-
mīt izteikti laba humora izjūta, pozitīvisms 
un entuziasms.

Ģimenē izaudzināti 3 bērni un tagad ir 
rūpe par mazbērniem.

Melita Rašmane
2. pakāpes goda raksts
Par ilggadīgu un profesionālu darbu iz-

glītības nozarē
Mācījusies Rīgas Pedagoģijas skolā un 

Liepājas Pedagoģijas akadēmijā, kur ieguva 
bakalaura grādu pedagoģijā.

Jaunpils vidusskolā ir nostrādājusi 24 ga-
dus un šogad iesācies 25 mācību gads, kurā 
Melita māca un sagatavo bērnus skolai. Sā-
kot ar burtiņu atpazīšanu, līdz pat lasīšanai 
un rēķināšanai. 

Kā skolotāja sāka strādāt Sākumskolā, iz-
mācījusi divas 1. klases un vienu aizvadījusi 
līdz 4 klasei. Skolotājai ir tas gods bērniem 
palikt atmiņā uz visiem laikiem, kā pirma-
jai audzinātājai, kura bērnus sagaidīja ma-
ziņus un bailīgus, bet tālāk palaida jau ar 
savu raksturiņu. 

13 gadus viņa māca pirmskolas vecuma 
bērnus, sagatavojot pirmajai klasei.

Vislielākais hobijs ir adīšana un tamborē-
šana. Par viņas darbiem priecājas Jaunpil-
nieki, pasūtot adītas zeķes, cimdus, džem-
perus un grezni veidotus sieviešu lakatus, 
bet bērnus pārsteidz ar pašgatavotām rotaļ-
lietām 

Arī Jaunpils Amatu mājas apmeklētāji 
var priecāties par Melitas roku darbiem.

Ģimene un draugi priecājas un ir lepni 
par skolotājas ilggadējo darbu Jaunpils vi-
dusskolā un profesionālu rokdarbu veido-
šanu un realizēšanu Jaunpilī un ārpus no-
vada robežām.

Mārīte Kazmina
2. pakāpes goda raksts
Par godprātīgu darbu aktivitāti sabied-

riskajā dzīvē
Viņa dzimusi 1948. gadā Vārves pagastā. 

Bērnības atmiņas saistās ar skaistu apkārtni 
Zūrās Ventas krastos. Absolvējusi Latvijas 
Lauksaimniecības Akadēmijā zootehnikas 
fakultāti. Pirmā darbavieta Jaunpils lopko-
pības izmēģinājumu stacijā savā profesijā 
par zinātnisko līdzstrādnieci, tad par zoo-
tehniķi līdz saimniecību nopērk igauņu 
biznesmenis. No 2001.gada līdz aiziešanai 
pensijā strādā Jaunpils pienotavā par meis-
tara palīgu. Un ar pirmajām pensionāru 
biedrības dibināšanas dienām 2010. gadā ir 
biedrības biedre, neatsverams palīgs visos 
biedrības organizētajos pasākumos. 

Joprojām turpina apgūt zināšanas, ko 
piedāvā dzīve - dažādi kursi, projektu va-
dība un izstrāde. Jaunpils domes projektu 
konkursā “Darām paši” Mārītes vadītais 
projekts “Mēs - mazbērniem” tika atzīts par 
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labāko novadā. Rezultātā atjaunoja rotaļ-
laukumu un sakārtoja zaļo zonu pie daudz-
dzīvokļu mājām “Dailes” un “Pērles”.

Ar lielu aizrautību piedalās “Rata” orga-
nizētos virtuves pasākumos, gan mācoties 
jaunas ēdienu gatavošanas receptes, gan 
gatavojot cienastu ārzemju viesiem dažādu 
projektu ietvaros.

 Izaudzinājusi krietnus bērnus un tagad 
palīdz audzināt mazbērnus. Un lai to darītu 
pareizi, viņa izmācījās auklītes kursos.

Patīk lasīt grāmatas un fiziskās aktivi-
tātes. Liels izaicinājums un pārbaudījums 
bija piedalīšanās ceļojuma aģentūras “Jēka-
ba ceļojumi” organizētajā 2 dienu pārgājie-
nā gar Kurzemes jūrmalu 50 km garumā.

Viņai ir ļoti liela atbildības sajūta, akurāta 
un ļoti strādīga, uz viņu var paļauties.

Smaida Balode
2. pakāpes goda raksts
Par nesavtīgu darbu audžuģimeņu kus-

tībā un pozitīvu attieksmi pret līdzcilvē-
kiem

1952. gada 4. novembrī piedzimst mei-
tenīte. Māte viņai dod vārdu ar nozīmi, it 
kā zinādama, ka viņas smaidi būs vajadzīgi 
tiem bērniņiem, kuri nonāks viņas aprūpē, 
kuriem nebūs lemts redzēt kā smaida viņu 
pašu mātes. Un mazā Smaida aug, uzsāk 
skolas gaitas Krišjāņa Barona 8-gadīgajājā 
skolā. Tālāk mācības Irlavas vidusskolā.. 
Viņu interesē tehnika- skolas laikā pieda-
lījās dažādās sacensībās ar mopēdiem, tad 
izmācījās traktoristu kursos, bet par trakto-
risti neiznāca strādāt, jo kolhozā, kurā viņa 
sāka strādāt, vajadzēja slaucējas un viņu 
pierunāja slaukt govis. Sākums bija grūts, 
jo bija jāslauc ar rokām, bet Smaida no 
darba nebijās un to veica ar lielu atbildību. 
Sākoties “Atmodai” ģimene ir viena no pir-
majām “ Brešu zemnieku” saimniecībām 
Viesatu pagastā.

Sākoties audžu ģimeņu kustībai meita 
Anna izgāja kursus un izveidoja audžuģi-
meni bērniem, par kuriem vecāki nespēj 
vai negrib rūpēties. Meitas mudināta arī 
viņa iziet kursus par bērnu audzināšanu 
un sākās šīs ģimenes sirds darbs. Kopā viņa 

pieņēmusi un devusi sirds siltumu un dzī-
ves gudrības 10 bērniem, kuriem uz laiku 
bija pietrūcis pašu ģimenes siltums, ne velti 
bērni savai audžumammai iedevuši mīļ-
vārdiņu ’’Aņītis”. Kad sētā atskan saucieni: 
“Aņīti... Aņīti,, tad viņa pamet iesākto dar-
bu un skrien skatīt, kuru vajag samīlot, ku-
ram ar pirkstu pakratīt, kuram uz ceļgalu 
plāksteri uzlikt... Šis bērnu dotais mīļvār-
diņš iet no mutes jau daudzus gadus. Viņai 
sāp, ka ir vecāki, kuri var pamest savus bēr-
nus. Šie mazie cilvēciņi nesaprot daudzas 
vienkāršas lietas un tad tas viss ir jāiemāca.

Un nu jau ģimene seko līdzi audžubērnu 
dzīves gaitām.

Viņa tagad ir pensionāre un arī pensio-
nāru Biedrības “Jaunpils” biedre

Ar savu labsirdību, labestību, strādīgumu 
un sirds siltumu turpina būt par paraugu 
mums visiem.

Astrīda Busovcova
2. pakāpes goda raksts
Par godprātīgu darbu aktivitāti sabied-

riskajā dzīvē
Dzimusi Skultē Limbažu novadā devi-

ņu bērnu ģimenē, no viena gada vecuma 
dzīvo Jaunpilī. Mācās Jaunpils vidusskolā, 
tad mācības turpina Saldus tehnikumā par 
vetfelčeri, sāk strādāt kolhozā “ Dzirkstele” 
par slaucēju. Un tā visu savu mūžu strādā 
fermā, kopj un mīl lopiņus.

Ar dzīves draugu Pāvelu nodibina pie-
mājas saimniecību “ Graudi”. Izaudzinājusi 
piecus bērnus un visas piecas meitas māmi-
ņai ir pateicīgas par mīļumu un dāsnumu. 
Tagad rūpējas par saviem 11 mazbērniem 
un nu jau par 6 mazmazbērniem.

Uz jautājumu - par ko Tu šai dzīvē esi 
lepna ?, viņa ar asarām acīs atbild:

“Es lepojos par saviem bērniem un maz-
bērniem, jo visi dzīvo Latvijā. Visiem ir 
darbs, lai tik spēj visu padarīt.”

Viņai patīk koncerti, teātri, dejošana. Ar 
lielu prieku iesaistās līnijdeju grupā “ Vīg-
riezes”. Aktīvi līdzdarbojas Dāmu kluba un 
Biedrības “Vīgriezes” rīkotajos pasākumos.

Gidu pāris Mārīte Knisle un Modris 
Aumalis

1.pakāpes goda raksts
Par ilggadīgu un profesionālu darbu un 

novada vārda popularizēšanu
Ejot Dziesmu svētku gājienā un ieraugot 

Jaunpils vārdu, jaunpilniekiem vairākkārt 
no ielu malām tiek skandināts – “sveiciens 
Jaunpils mūkam!”, “sveiciens brālim Teo-
doram! ”. kas tikai norāda uz to, ka ekskur-
siju personāžs ”brālis Teodors” ir viens no 
tēliem, ar kuru asociējas Jaunpils novada 
vārds. 

Viņš ir redzamākā, izklaidējošākā daļa 
no profesionālā pāra, bet viņa ir šī pāra 
praktiskā, organizējošā un atbalstošā daļa. 
Kamēr Mūks izklaidē publiku, viņa ir pa-
rūpējusies par viesu tērpiem, dzērieniem, ir 
atslēgusi visas durvis, ieslēgusi gaismas un 
izdarījusi vēl citus. 

Gidu pāris savu kopīgo profesionālo dar-
bību uzsāka - 2009. gadā, bet kā gidi Jaun-
pils pilī abi strādāja jau iepriekš. Viņi kopīgi 
vada ekskursiju programmas: “Mazie mū-
ciņi”, “Viduslaiku mūka stāsti”, “Viduslaiku 
bruņinieku pārbaudījumi” un “Viduslaiku 
kāzu ceļojumu”. Ik gadu viņu vadībā šajās 
programmās pili apmeklē vairāk kā astoņi 
tūkstoši viesi no Latvijas, Lietuvas, Krievi-
jas un pat Taivānas. 

Uzaicināts pils mūka lomai, tā kļuva par 
viņa mūža lomu. Viņš ir humora pilns, ap-
zinīgs, izpalīdzīgs, liels sieviešu mīlētājs 
un arī mīlulis. Gadu gaitā viņa partneres ir 
bijušas vairākas, bet viena palikusi uzticīga 
jau 9 gadus. 

Viņa strādā pilī par gidu, kuras vadībā 
notiek vairākas ekskursijas - informatīvā, 
teatralizētā “Ielūdz pils atslēgu glabātāja”, 
romantiskā, “Ziemassvētku ceļojums ar pils 
rūķenīti”. Viņa viesu vidū ir pazīstama ar 
savu “tiešo un aso mēli”, kas nenoliedzami 
izraisa diskusijas, bet viennozīmīgi viņai 
ir savs profesionālo grupas vadītāju un tū-
risma aģentūru sekotāju pulks, kas ik gadu 
pieprasa savām grupām tieši viņu. 

Viņi abi savā sadarbībā ir gluži kā “ilgi 
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precēts pāris” - papildina viens otru no 
pusvārda. 

Gan kā pāris, gan kā atsevišķi gidi viņi 
ir stipras personības, uzņēmumam lojāli 
darbinieki. Viņi abi ir no tiem kolēģiem, 
darbiniekiem, uz kuriem var paļauties, kuri 
var būt kā glābēji negaidītās situācijās, un 
kuri sevi atdos visu, lai apmeklētājs būtu 
apmierināts. 

Agita Holšteina
1.pakāpes goda raksts
Par profesionālu amata pienākumu 

veikšanu un ieguldījumu Viesatu pagasta 
kultūras un sabiedriskās dzīves veidoša-
nā

Viesatu kultūras namā strādā no 2008. 
gada, kurā viņas pirmie veicamie darbi bija: 
noorganizēt bērnu rotaļu un deju grupu 
“Rotaļnieki”, pieaugušo aerobikas grupu, 
floristikas veidošanas pulciņu un jauniešu 
sporta aktivitāšu grupu. 

Viņas lolojums ir amatiermākslas kolek-
tīvi: deju kolektīvi, teātra pulciņš “Pupuķis”, 
folkloras kopa “Viesi”, kā arī visi pasākumi, 
īpaši izceļot Dziedāšanas svētkus. 

Viņa ir aktīvs pašvaldības darbinieks, 
kurš iesaistās novadu kopējo pasākumu 
organizēšanā, novada attīstības plānošanas 
darba grupās un Jaunpils novada iedzīvotā-
ju forumos.

Ir nodibinājusi jauniešu biedrību 
“Ūdensrozes”, kuras ietvaros realizējusi vai-
rākus projektus. Projektos iegādātās apara-
tūras, inventārs un priekšmeti, tiek lietoti 
Viesatu kultūras nama pasākumu organi-
zēšanai. 

Piedalījusies neformālās izglītības prog-
rammas “Jaunatne darbībā “ pieredzes 
braucienā uz Itāliju, Ņūkāslu konferencē 
Nova Hradā Čehijā.

Viņa ir radoša, muzikāla un sabiedriski 
aktīva persona. Viņa dejo VPDK “Viesatas”, 
spēlē amatierteātrī “Pupuķis” un dziedot, 
spēlējot ģitāru kuplina dažādus pasākumus 
gan novadā, gan ārpus tā. Jaunpils novada 
vārdu nesusi TV šovā “Koru kari”, dziedot 
Dobeles ceriņkrāsas korī. Aktīvi pašdarb-

nieki un kultūras dzīves atbalstītāji ir visa 
viņas ģimene. 

Jānis Liepiņš
1. pakāpes goda raksts
Par ilggadīgu ieguldījumu izglītībā un 

novada vārda popularizēšanu starptau-
tiskā mērogā

 Dzimis Valkas rajonā. Mācījies Valkas 
rajona Smiltenes vidusskolā. Studējis Dau-
gavpils Pedagoģiskajā institūtā un ieguvis 
vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotāja 
kvalifikāciju. Ieguvis maģistra grādu biolo-
ģijā. No 1981. gada strādā Jaunpils vidus-
skolā par bioloģijas un veselības mācības 
skolotāju, bet 1999. gada 14.jūnijā kļūst par 
Jaunpils vidusskolas direktoru un turpina 
mācīt bioloģiju vidusskolas klasēs. 

Kādu laiku ir bijis Jaunpils pagasta pa-
domes deputāts. Ieguvis augstāko profesio-
nālās kvalifikācijas kategoriju kā pamatiz-
glītības, vidējās izglītības iestādes vadītājs. 
Kopš 2000. gada darbojas LIZDA Padomes 
Izglītības iestāžu vadītāja sekcijā. Ir autors 
mācību līdzekļiem „Mācība par cilvēku” 
studentiem. No 2004. gada līdz šim brīdim 
ir viens no augstāk novērtētajiem skolu 
darbības kvalitātes novērtēšanas eksper-
tiem Latvijā.

Ilgus gadus vadījis Jaunpils pagasta vi-
dējās paaudzes deju kolektīvu „Jaunpils”, 
un arī jauniešu deju kolektīvu. Bijis Tuku-
ma rajona deju kolektīva virsvadītājs. Ar 
kolektīviem viesojies Lietuvā, Somijā, pie-
dalījies trijos starptautiskos deju festivālos 
Vācijā. Viņa vadītie deju kolektīvi ir bijuši 
visu Latvijas Dziesmu un deju svētku dalīb-
nieki. Kolektīvi regulāri snieguši koncertus 
Jaunpils pagastā, Tukuma novadā un citviet 
Latvijā un Eiropā.

Būdams skolas direktors, ir panācis ie-
spēju gandrīz katru mācību gadu iesaistīt 
skolu Komenius, JUNESCO un Erasmus 
programmu projektos, starptautiskās kon-
ferencēs, radot iespēju skolēniem un peda-
gogiem piedalīties izglītojošās aktivitātēs 

dažādās valstīs, popularizēt skolu un Jaun-
pils novadu Krievijā, Igaunijā, Lietuvā, So-
mijā, Polijā, Ungārijā, Vācijā, Nīderlandē, 
Austrijā, Itālijā, Zviedrijā, Turcijā citur. 

Atbalsta darbiniekus dažādās dzīves si-
tuācijās, vienmēr ir ieinteresēts, pozitīvs, 
korekts, taktisks, prasmīgs, apņēmīgs un 
gudrs.

Saņēmis vairākus nozīmīgus apbalvoju-
mus par darbu izglītības un kultūras jomā.

Pozitīvs, atsaucīgs savas skolas un nova-
da patriots. Iemantojis kolēģu un līdzcilvē-
ku cieņu un atzinību. 

Gints Rubīns
1. pakāpes goda raksts
Par nozīmīgu ieguldījumu un aktivitāti 

sabiedriskajā dzīvē
Viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kas mūsu 

novadu padara īpašu ar savu personīgo ie-
guldījumu vietā, kurā dzīvo un strādā. Visu 
dara bez lieka skaļuma, bet neatlaidīgi, līdz 
iecerētais paveikts līdz galam.

Kopš 2012. gada viņš vada daudzdzīvok-
ļu mājas “Tērces” apsaimniekošanas bied-
rību. Jau 6 gadus uzticēto pienākumu veic 
ar apbrīnojamu mieru, uzklausot mājas ie-
dzīvotāju ieteikumus un priekšlikumus,kā 
arī risinot sadzīviskas likstas. Ar nesavtīgu 
brīvprātīgo darbu sabiedrības labā, viņš 
iemantojis līdzcilvēku atzinību. Biedrība 
piedalās projektā “Darām paši” un viņš kā 
projektu vadītājs, daudz šim darbam velta 
savu brīvo laiku. Ar projektu atbalstu un 
iedzīvotāju līdzdalību, veicināta mājas ie-
dzīvotāju atbildība par savas dzīves vides 
sakārtošanu. Pats par sevi saka “Man ir ļoti 
grūti lūgt- es labāk izdaru pats”. Šo gadu 
laikā īstenoti 7 dažāda rakstura projekti un 
veikti nopietni ieguldījumi mājas siltuma 
zuduma mazināšanā un infrastruktūras 
sakārtošanā. “Tērces”- Levestē ir vienīgā 
māja, kurā izveidota mājas apsaimnieko-
šanas biedrība un ir ļoti veiksmīgs piemērs 
apsaimniekošanā ārpus Jaunpils centra. 
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Tās aktivitātes veido gan paši iedzīvotā-
ji, gan biedrības vadītājs. Daudzdzīvokļu 
māja atrodas ceļa malā un sakoptā vide 
rada patīkamu dzīves telpu ne tikai mājas 
iedzīvotājiem, bet arī ciemiņiem un garām-
braucējiem.

Viņa hobiji ir makšķerēšana, slēpošana 
un ceļošana. Gintam patīk arī dārza darbi. 
Jaunās tehnoloģijas ir viens no viņa vaļas-
priekiem, ir iedziļinājies to uzbūvē, labprāt 
palīdz datoru remontos.

Ir cilvēki, kas prot iedegt gaismu sevī, lai 
to atdotu citiem. 

Uldis Priednieks
1.pakāpes goda raksts
 Par veiksmīgu uzņēmējdarbību un ie-

guldījumu Jaunpils novada attīstībā
 Viņš ir izveidojis un attīstījis savu uzņē-

mumu pats saviem un savas ģimenes spē-
kiem. Jau vairāk kā 25 gadus godprātīgi un 
apzinīgi strādā būvniecības nozarē gan kā 
ēku un būvju būvkonstruktors, gan kā būv-
darbu vadītājs un būvuzraugs. Vienlaicīgi 
vada savu ģimenes uzņēmumu un ir spējis 
to saglabāt un veiksmīgi attīstīt cauri da-
žādiem ekonomiski grūtiem laikiem. Viņš 
ir fantastisks gan kā darba devējs, gan kā 
kolēģis. Atsaucīgs un pretī nākošs pret vi-
siem. Izpalīdzīgs, neatkarīgi no situācijas. 
Ar savu darbu viņš ir aptvēris Latvijas valsts 
robežas, kā arī veicis darbus aiz tām, popu-
larizējot Jaunpils vārdu. Kā būvprojektu 
vadītājs un konstruktors piedalījies daudzu 
Jaunpils novada domes, kā arī Jaunpils no-
vada uzņēmēju būvprojektu izstrādē. Teri-
torijas “Pasta dīķis” labiekārtošana, Jaun-
pils vidusskolas stadiona pārbūve, Jaun-
pils Dzirnavu konservācija un citi projekti 
tapuši sadarbībā ar Jaunpils novada domi. 
Sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem ir rea-
lizēti dažāda veida, lieluma un rakstura ob-
jekti, kā tirdzniecības telpas noliktavai un 
ražošanas telpas, biroja un administratīvās 
telpas, dzīvojamās telpas kā arī daudzi citi 
dažāda apjoma objekti.

“Jaunpils projekts” ir atpazīstams un 

veiksmīgs uzņēmums kā ieguldījums nova-
da ekonomiskajā izaugsmē.

Ojārs Mozerts
1. pakāpes goda raksts
Par augstiem sasniegumiem saimnie-

ciskajā darbā un novada vārda populari-
zēšanu

Priekšzīmīgs un profesionāls darbs, uz-
ņēmuma attīstība un Jaunpils vārda nešana 
tālu aiz novada teritorijas.

Viņš ir viens no uzņēmuma “Līvas grupa” 
uzcītīgākajiem darbiniekiem, strādā uzņē-
mumā teju piecpadsmit gadus. Jau vairāku 
gadu garuma galvenais darbības virziens ir 
māju ražošana. Un tieši viņš ir tas cilvēks, 
pie kura klienti dodas runāt par savu sap-
ņu māju. Viņš var stundām ilgi runāties ar 
klientiem, lai nonāktu pie labākās mājas 
izvēles un tiktu pie sava izsapņotā ģime-
nes pavarda. Neaizmirstot pat par vissmal-
kāko detaļu, par kuru ikdienā pats klients 
neaizdomātos. Uzņēmumā pierādījis sevi, 
kā prasmīgu un uz attīstību orientētu dar-
binieku Viņš ir sava amata lietpratējs un 
lielisks vadītājs, pateicoties šim cilvēkam, 
komanda noteikti var paļauties uz to, ka ra-
žošana uzņēmumā norisināsies bez aizķer-
šanās. Visu gadu laika,kopš strādā uzņēmu-
mā nav zaudējis ne darba sparu ne azartu.

Viņš ir cilvēks ar izteiktu perfekcionismu 
gan darbā, gan mājās.

Aizbraucot pie viņa uz mājām, ieraudzī-
siet ideāli iekoptu pagalmu un dārzu. Viens 
no viņa un Sievas hobijiem ir kaktusu ko-
lekcionēšana. Kopā ir aptuveni 1700 dažā-
du kaktusu šķirņu. 

 Ģimenē izaudzināti trīs bērni. Pēc vai-
rākiem nodzīvotiem gadiem Dobelē, at-
griezies Jaunpilī un kļuvis par sava novada 
patriotu.

Darba kolēģi nespēj iedomāties nevienu 
labāku cilvēku par viņu, kurš tik apzinīgi 
un ar tik lielu atbildības sajūtu veiktu šo 
darbu. Kolēģi saka, viņš ir cilvēks, kas pa-
dara mūsu darba vietu un darba dienu īpa-
šu. Paldies viņam par to!

Elza un Dailonis Nordeni – Goda         
novadnieki

Par mūža ieguldījumu piena pārstrādes 
nozares attīstībā un izaugsmē Jaunpils 
novadā

Goda rakstu saņem Nordenu ģimenes 
jaunākā paaudze

40 gadi kopējs darbs Jaunpils pienotavā. 
Agri rīti, vēli vakari. Visa dzīve šo daudzo 
gadu garumā tikai par un ap pienotavu. 
365 dienas gadā. Sākot darba gaitas tālajos 
piecdesmitajos un dodoties pensijā deviņ-
desmitajos.

Jaunpilī sākotnēji, kā jau lielākajā daļā 
pirmās brīvvalsts pienotavās, pamatpro-
dukcija bija sviests. Viņa bija tas darbinieks, 
kas skarbajos pēckara gados nodrošināja, 
lai Jaunpilī kultais sviests saņemtu PSRS 
Kvalitātes zīmi, lai to atzītu par labu eks-
portam uz Antarktīdu un tas vairākkārtīgi 
tiktu atzīts par labāko republikāniskajos 
sviesta konkursos. Ja darbā bija viņa, tad 
bija pilnīga pārliecība, ka gan sviests, ka-
mēr tas tika ražots Jaunpilī, būs vislabākajā 
kvalitātē, gan arī citi viņai uzticētie darbi 
būs izdarīti pēc labākās sirdsapziņas. Arī 
pārējie ceha darbinieki nedrīkstēja slinkot 
vai darbu darīt pavirši. Viņai tas nebija pie-
ņemami un ar jebkuriem līdzekļiem tika 
panākts rezultāts- krietni padarīts smagais 
piensaimnieka darbs.

Jaunpils pienotava tika uzbūvēta kā viena 
no modernākajām sava laika pienotavām. 
Arī pēckara gados tika uzstādītas jaunas ra-
žošanas iekārtas, gazificēta katla māja, mo-
dernizēta aukstumsaimniecība. Lai nodro-
šinātu visu šo mehānismu un arī gandrīz 
desmit krejotavu nepārtrauktu darbību, 
bija vajadzīgi zinoši un darbu mīloši vīri. 
Tāds bija viņš, kurš savu dzīvi nesaraujami 
saistīja ar Jaunpils pienotavu 1958. gadā. 
Mehāniķim nebija variantu salūzušo mašī-
nu saremontēt vai nē. Tas bija jāizdara par 
katru cenu, jo piens nav tas produkts, kas 
var gaidīt. Gandrīz četrdesmit gadus viņš 
gāja un darīja. Ja vajadzēja arī savā brīvdie-
nā vai svētku dienā, ja nepieciešams, strā-
dāja naktī, jo tad, kad pirmās mašīnas ar 
pienu iebrauca sētā, visam bija jāstrādā un 
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tā tas arī notika visus viņa daudzos darba 
gadus.

Jaunpils pienotavas šodienas panākumi 
nevarēja rasties bez šīs simtu gadu ilgās 
darbības vēstures. Dziļas un pamatīgas pē-
das tur atstājuši šie pienotavas darbinieki

Juris Mūrnieks - Goda novadnieks
Par mūža ieguldījumu lauksaimniecī-

bas attīstībā un novada izaugsmē
Apzinīgs un panākumiem bagāts darbs 

Jaunpils novada un Latvijas valsts izaugs-
mē. Dzimis 1939. gadā Bauskas apriņķa Īs-
līcē. Pēc agronoma diploma iegūšanas Lat-
vijas lauksaimniecības akadēmijā, strādāja 
Bauskas rajona kolhozā “Cīnītājs”. No 1963. 
gada līdz 1971. gadam strādāja par Jaunpils 
lopkopības izmēģinājumu stacijas galveno 
agronomu. 1971. gadā ievēl par kolhoza 
“Zaļā zeme” priekšsēdētāju Tukuma rajonā. 
Piešķirts Nopelniem bagātā lauksaimniecī-
bas darbinieka nosaukums un ir viens no 
Tukuma rajona izcilākajiem saimniecību 
vadītājiem. Apbalvots ar Darba Sarkanā 
karoga ordeni. 1990. gadā ar Lauksaimnie-
cības ministra pavēli iecelts darbā par Jaun-
pils LIS direktoru.

Kā prasmīgs un apdomīgs vadītājs ie-
mantojis gan saimniecības darbinieku, gan 
Jaunpils pagasta iedzīvotāju cieņu ar savu 

noteikto rīcību ražošanas organizēšanā, 
kultūras, sporta un sadzīves pasākumu rī-
košanā. Līdzcilvēki atceras viņa atsaucī-
bu un iejūtību dažādās dzīves situācijās. 
Zināms vainagojums viņa darbam bija 
Latvijas lauku attīstības konkursa “Sējējs” 
laureāta piešķiršana Jaunpils saimniecībā 
1995. gadā.

Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu 
mainījās lauku saimniecību juridiskais sta-
tuss. Ar Ministru Kabineta lēmumu valsts 
lopkopības izmēģinājumu stacija “Jaunpils” 
tika nodota privatizācijai 1997. gada sep-
tembrī.

Akciju sabiedrībā LIS Jaunpils kā valdes 
loceklis turpināja veikt direktora pienāku-
mus līdz aiziešanai pensijā. 

Viņa darbošanās Jaunpils cilvēku labā, 
panākumiem bagāts darba mūžs, atsaucība 
un cilvēkmīlestība ir dāvana Latvijas valstij 
simtgades priekšvakarā. Savukārt līdzcilvē-
ku cieņa, atzinība un mīlestība ir viena no 
vērtīgākajām dāvanām nākošā gada astoņ-
desmitajā jubilejā.

Kārlis Ķergalvis - Goda novadnieks
Par mūža ieguldījumu novada ekono-

miskajā izaugsmē un aktivitāti sabiedris-

kajā dzīvē
Godprātīgs darbs Jaunpilī, devums nova-

da izaugsmē un aktivitāte sabiedriskajā dzī-
vē. Dzimis Jaunpilī. Tepat ir mācījies, bei-
dzis Jaunpils vidusskolu. Absolvējis Latvijas 
Universitātes Ekonomikas fakultāti. 

Pēc dienesta sāka strādāt Jaunpils lopko-
pības izmēģinājumu stacijā dažādos ama-
tos- būvdarbu vadītājs, ekonomists, zināt-
nes sektora vadītājs, direktora vietnieks, kā 
arī direktora vietas izpildītājs.

Pēc AS LIS Jaunpils izveidošanas, bijis tās 
valdes loceklis un valdes priekšsēdētājs.

No 2010.gada pensionāru Biedrības 
“Jaunpils” biedrs un valdes loceklis. Pie-
dalās dažādu projektu realizēšanā. Filmas 
“Tas bija mūsu laiks” tapšanā neatsverams 
bija viņa fenomenālās atmiņas devums par 
notikumiem Jaunpilī. Viņš ir īsts stāstnieks.

Gādīgs tēvs un vecaistēvs ģimenē. Bieži 
redzams ar kādu no mazbērniem garās pa-
staigās pa Jaunpils apkārtni un visi zina, ka 
aizraujošie stāsti par Jaunpili nonāk dzirdī-
gās ausīs.

No 2012. gada pensionāru biedrība viņu 
izvirza darbam Latvijas Pensionāru federā-
cijas domē, kur viņš palīdz izstrādāt priekš-
likumus valdībai par visas valsts pensionā-
ru dzīves uzlabojumiem.

Viņš ir neatsverams palīgs pensionāru 
biedrības darba organizēšanā ikdienā un 
svētku reizēs.

Atbildīgs, izpalīdzīgs un uzticams biedrs, 
iemantojis līdzcilvēku cieņu un mīlestību.

Baiba Rasa
Jaunpils ND sabiedrisko attiecību un tū-

risma nodaļas vadītāja
Foto: Ieva Zāgmane un Inga Krūtaine

Ligita Gintere un Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis. 
Valsts apbalvojuma pasniegšana Prezidenta pilī Rīgā 17.11.2018.

Lepojamies! 
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Or-

deņu kapituls 2018. gada 19. oktobrī nolēma par seviš-
ķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt augstāko 
Latvijas valsts apbalvojumu-Atzinības krusta III šķiru 
un iecelt par ordeņa komandieri: ilggadējo Jaunpils 
novada domes priekšsēdētāju Ligitu Ginteri.

Valsts apbalvojums svinīgā ceremonijā Rīgas pilī 
tika pasniegts 2018. gada 17.novembrī.

Ar sveicieniem Jaunpilī ieradās Latvijas pašvaldību 
savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, Mudīte Prie-
de un Sniedze Sproģe. Un, protams, mēs -Jaunpils no-
vada iedzīvotāji un kolēģi lepojamies, priecājamies un 
sveicam no sirds.

Baiba Rasa Jaunpils ND sabiedrisko attiecību un 
tūrisma nodaļas vadītāja

Foto: Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
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Domes sēdes lēmumi un informācija

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība ”Piejūra”” 
informācija par izmaiņām sadzīves atkritumu savākšanas tarifā

Atskaite par padarītajiem darbiem 
starp sēdēm oktobrī.

Šajā atskaites periodā padarītie darbi:
1. Projektu konkursam “Darām paši” sa-

ņemtas atskaites un notikusi iesniegto pro-
jektu izvērtēšana.

2. Noslēdzies izsludināto vakanču kon-
kurss. Jaunpils novada domē pieņemti trīs 
darbinieki- šoferis, projektu vadītāja un 
pašvaldības policists.

3. Visā Jaunpils novada teritorijā notiek 
ceļu iesēdumu labošana ar grants maisīju-
mu.

4. “Grants ceļu pārbūve Jaunpils nova-
dā” ir noslēgti līgumi ar SIA “Strabag” un 
būvuzraudzības līgums ar SIA “Tomus”. 
Pirmā būvsapulce notiks 2018.gada 1.no-
vembrī.

5. Labiekārtošanas nodaļa veic rudens 
darbus- grābj un vāc lapas, ieziemo puķu 
dobes.

6. Jaunpils novada domē notiek ikgadēja 
darbinieku vērtēšana.

7. Jaunpils novada domes delegācija ok-
tobra sākumā devās braucienā uz Jaunpiļu 
alianses sanāksmi Šinširo, Japānā.

Domes sēdē izskatīti un apstiprināti 
šādi lēmumi:

Apstiprināts lēmums “Par pamatlīdzekļu 
uzņemšanu bilancē”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes daļu 
reģistrāciju un zemes lietošanas mērķa no-
teikšanu nekustamajā īpašumā “Strautiņi””.

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcī-
bas projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam “Priežkalni””.

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcī-

Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikums (Pielikums 06.11.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2016. likumu, 
kas stājas spēkā 01.01.2017.) nosaka nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu no 2017.gada 1.janvāra.
Nr.
p.k.

Atkritumu veids Mērvie-
nība

Likme
laikposmā no
2017.gada
1.janvāra līdz
2017.gada
31.decembrim
(euro)

Likme
laikposmā no
2018.gada
1.janvāra līdz
2018.gada
31.decembrim
(euro)

Likme
laikposmā no
2019.gada
1.janvāra līdz
2019.gada
31.decembrim
(euro)

Likme no
2020.gada
1.janvāra
(euro)

1. Sadzīves atkritumi un
ražošanas atkritumi, kas
nav uzskatāmi par
bīstamiem atkritumiem
atbilstoši normatīvajiem
aktiem par atkritumu
klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara
atkritumus bīstamus

tonna 25,00 35,00 43,00 50,00

bas projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam “Lauciņi””.

Apstiprināts lēmums “ Par zemes ierīcī-
bas projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam “Gundegas””.

Apstiprināts lēmums “Par konkursa 
“Skaista mana sēta”- 2018 rezultātiem”.

Apstiprināts lēmums “Par inženier-
komunikāciju izbūvi nokustamo īpa-
šumu “Dižcelmi”, “Auļi”, “Dižozoli”, 
“Spāres”vajadzībām”.

Apstiprināts lēmums “Par komandējumu 
uz Newcastle, Lielbritānijā”.

Apstiprināts lēmums “Par avansa mak-
sājuma veikšanu SIA “Tukuma slimnīca” 
ultrasonogrāfijas iekārtas iegādei”.

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem 
Nr.12/2018” Grozījumi Jaunpils novada 
domes 2018.gada 23.janvāra saistošajos no-
teikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašval-
dības budžetu 2018.gadam”.

Apstiprināts lēmums “Par apbalvošanu 
Latvijas Republikas proklamēšanas 100.ga-
dadienā”.

Atskaite par padarītajiem darbiem 
starp sēdēm novembrī.

Šajā atskaites periodā padarītie darbi:
1. Sākta grants ceļu pārbūve pašvaldības 

autoceļiem Sparvas-Kaulaiņi, Pavāri-Pīlā-
dži, Būru ceļš.

2. Beigti remontdarbi pašvaldību grants 
autoceļu posmiem, bedru un iesēdumu la-
bošanai.

3. Valsts svētku nedēļa iesākta 11.novem-
brī ar skaistu, apmeklētu Lāčplēša dienas 
gājienu.

4. 16.novembrī Jaunpilī, par godu Latvi-

jas simtgadei notika valsts svētku koncerts, 
kurā godināja Jaunpils novada domes ap-
balvojumu kandidātus.

5. Uzsākts pirmais elektroniskais iepir-
kums “Dzīvojamās ēkas vienkāršota pār-
plānošana par sociālo māju”.

6. Jaunpils amatu māja 29.novembrī sa-
ņēma Latviskā mantojuma zīmi. Paldies, 
Jaunpils amatu mājas vadītājai Velgai Pav-
lovskai par ieguldīto darbu. 

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils nova-
da jaunatnes politikas attīstības program-
mas 2019.-2022.gadam”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils nova-
da Jauniešu nolikuma apstiprināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils vidus-
skolas nolikuma apstiprināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par telpu nomas 
maksas dzēšanu nekustamajam īpašumam 
“Pirts””.

Apstiprināts lēmums “Par naudas balvu 
Jaunpils novada domes priekšsēdētājai Li-
gitai Ginterei”.

Apstiprināts lēmums “Par komandējumu 
domes priekšsēdētājai L.Ginterei”.

Apstiprināts lēmums “Par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas maksu”.

Apstiprināts lēmums “Par Noteikumu 
Nr.8/2018 “Jaunpils novada domes un tās 
padotībā esošo iestāžu inventarizācijas no-
teikumi““

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem 
Nr.13/2018 2018. gada 23. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada 
pašvaldības budžetu 2018. gadam”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils vidus-
skolas direktora mēneša algas likmi”
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Ņemot vērā Dabas resursu nodokļa likmes izmaiņas no 35,00 
EUR/t uz 43,00 EUR/t, tiek mainīts SIA “Atkritumu apsaimnieko-
šanas sabiedrība ”Piejūra”” 2018.gadam apstiprinātais atkritumu 
savākšanas tarifs, kas sastāv no 3 komponentēm: atkritumu apgla-
bāšanas tarifa, Dabas resursa nodokļa, izvešanas tarifa.
Savākšanas tarifa komponentes 2018.gads 2019.gads
Apglabāšanas tarifs (EUR/m3) 4,49 4,49
Dabas resursu nodoklis (EUR/m3) 3,59 4,42
Izvešanas tarifs (EUR/m3) 1,70 1,70
Savākšanas tarifs (EUR/m3) 9,78 10,61
PVN 21% 2,05 2,23

Savākšanas tarifs ar PVN (EUR/m3) 11,83 12,84

Pakalpojuma cenas no 2019.gada 1.janvāra

Konteinera vai
maisa tilpums (m3)

Savākšanas tarifs ar
PVN 2019.gadā

0,060 1,31
0,140 1,80
0,180 2,31
0,240 3,09
1,100 14,12

Apstiprināti ar Jaunpils novada domes
26.04.2018 sēdes lēmumu Nr.68 (protokols Nr.4, 6.punkts)

Precizēti ar Jaunpils novada domes 30.08.2018.sēdes lēmumu Nr.117 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 Nr. 6

“Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību 
Jaunpils vidusskolas 2-4 gadīgo bērnu pirmsskolas grupā”

  Izdoti saskaņā ar „Vispārējās izglītības likuma“ 26.panta pirmo daļu un likuma 
Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā bērni tiek reģistrēti, 

uzņemti un atskaitīti Jaunpils vidusskolas 2-4 gadīgo bērnu pirms-
skolas grupā (turpmāk tekstā – Pirmskolas grupa).

2. Pirmsskolas grupā bērnus uzņem vecumā no pusotra gada ve-
cuma līdz četru gadu vecumam.

II. Bērnu reģistrācija uzņemšanai
3. Uzņemšanai Pirmsskolas grupā bērnus reģistrē Jaunpils vi-

dusskolas kancelejā visu kalendāro gadu, uzrādot bērna dzimšanas 
apliecību un vecāka personu apliecinošu dokumentu.

4. Reģistrējot bērnus, kam nodrošināta ārpusģimenes aprūpe 
(audžuģimenes, aizbildnība), attiecīgā pilnvarotā persona uzrāda 
personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un 
bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu.

III. Bērna uzņemšanas kārtība
5. Pirmsskolas grupas vadītājs (turpmāk tekstā - Vadītājs) atbild 

par grupu komplektēšanu pirmsskolas iestādē.
6. Vadītājs līdz 31.maijam rakstiski informē bērna vecākus vai 

bērna likumiskos pārstāvjus (turpmāk- vecāki) par iespēju no 
1.septembra uzņemt bērnu Pirmsskolas grupā vai par atteikumu 
uzņemt bērnu Pirmsskolas grupā. Vecākiem ir pienākums līdz 
15.jūnijam sniegt atbildi par piešķirto vietu Pirmsskolas grupā. 

LATVIJAS REPUBLIKA
Jaunpils novada dome

 Reģ. Nr. 90000051932 „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, 
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7. Bērnu uzņemšana un grupu komplektācija Pirmsskolas grupā 
notiek katru gadu no 15.maija līdz 1.septembrim.

8. Lai uzņemtu bērnu Pirmsskolas grupā, vecākiem jāuzrāda 
bērna dzimšanas apliecība un jāiesniedz šādi dokumenti:

8.1. vecāku iesniegums par uzņemšanu Pirmsskolas grupā;
8.2. bērna medicīniskā karte (veidlapa 026/u);
8.3. izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes par 

iepriekš izdarītajām profilaktiskajām vakcinācijām;
9.Komplektējot grupas, rindas kārtībā ar vietu bērnus nodrošina 

šādā secībā:  
9.1. bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jaunpils novada admi-

nistratīvajā teritorijā:
9.1.1. bērnus no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni);
9.1.2. bērnus, kuriem brālis vai māsa jau apmeklē Pirmsskolas 

grupu;
9.1.3. pārējos reģistrētos bērnus
9.2. bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Jaunpils novada ad-

ministratīvajā teritorijā;
10. Pirmsskolas grupā uzņem tikai tos bērnus, par kuriem ie-

sniegti šo noteikumu 8. punktā minētie dokumenti. Par bērna uz-
ņemšanu Vadītājs izdod rīkojumu.

11. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, bērnam ir tiesības ne-
apmeklēt Pirmsskolas grupu laika posmā, kas nav īsāks par vienu 
kalendāro gadu, saglabājot vietu. Šajā gadījumā izglītības iestādes 
Vadītājs rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu.

12. Ja Pirmsskolas grupā atbrīvojas vieta, Vadītājs ne vēlāk kā trīs 
darba dienu laikā informē nākamā pretendējošā bērna vecākus par 
iespēju uzņemt bērnu Pirmsskolas grupā un, piecu dienu laikā pēc 
šo noteikumu 8.punktā minēto dokumentu saņemšanas, Vadītājs 
izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu.

IV. Bērnu atskaitīšanas kārtība
13.   Bērnu atskaita pamatojoties uz:
4.1.1. vecāku iesniegumu;
4.1.2. medicīnisko slēdzienu par bērna veselības stāvokli, kas ne-

pieļauj bērna atrašanos pirmsskolas grupā;
14. Par bērna atskaitīšanu vadītājs izdod rīkojumu.
15. Par bērna izstāšanos no Pirmsskolas grupas Vadītājs paziņo 

Jaunpils vidusskolas kancelejai trīs dienu laikā no atskaitīšanas die-
nas. Vadītājs informē nākamā uzņemamā bērna vecākus par pie-
šķirto vietu Pirmsskolas grupā. Vecākiem ir pienākums 15 dienu 
laikā sniegt atbildi par piešķirto vietu Pirmsskolas grupā.

V.  Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzē-
šana

16. Pieteikumu reģistrētāja faktisko rīcību, Pirmsskolas grupas 
vadītāja pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jaun-
pils vidusskolas direktoram.
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17. Jaunpils vidusskolas direktora lēmumu par apstrīdēto admi-
nistratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā.

Paskaidrojuma raksts 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura 
izklāsts

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka 
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām 
ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas 
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību 
un audzināšanas iestādē), un 43.panta trešo 
daļu, kas nosaka, ka dome var pieņemt saistošos 
noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības 
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildi, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, 
kas nosaka, ka katras pašvaldības pienākums ir 
nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju 
iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību 
bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai 
tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības 
programmu valsts valodā, Vispārējās izglītības 
likuma 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 
pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības 
iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes 
dibinātāja noteiktajā kārtībā.

2. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai Jaunpils 
novadā (turpmāk – Pašvaldība) noteiktu bērnu 
reģistrācijas kārtību uzņemšanai Jaunpils 
vidusskolas 2-4 gadīgo bērnu pirmsskolas 
grupā (turpmāk -Pirmsskolas grupa) un 
kārtību, kādā bērnu uzņem un atskaita no 
Pirmsskolas grupas. Pašvaldība ikdienā saskaras 
ar problēmu, ka brīvo vietu skaits Pirmsskolas 
grupā nepietiek.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

4. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

 Nav attiecināms. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Par saistošo noteikumu izpildi atbildīga 
Jaunpils novada dome, kurā privātpersona 
var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā. 
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jaunpils 
vidusskola.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav 
nepieciešamas, jo ņemti vērā praksē radušies 
problēmjautājumi, piemēram: 1) Ir jānosaka 
secība, kādā bērni prioritāri tiek uzņemti 
Pirmsskolas grupā;

Pensionāru biedrībā “Jaunpils” 

Latvijas pensionāru sapulce

No 21. oktobra līdz 27. oktobrim kopā ar 
projekta koordinatori Renāti Zīverti pie-
dalījos Erasmus+ projekta “Mazināt vien-
tulību mācoties” pie projekta partneriem 
Portugālē –Evorā “Universidade Senior 
de Evora”, kurā ieguvu vairākas ierosmes 
turpmākam darbam mūsu senioru aktivi-
tātēm: kā organizēt izglītojošas viktorīnas, 
saistošas un interesantas galda spēles, orga-
nizēt un finansēt dažādus izglītojošus kur-
sus.  

Pusdienu laikā neformālā atmosfērā ie-
guvām dažādas portugāļu ēdienu receptes, 
ko varēsim pielietot savās kulinārās nodar-
bībās. Projekta atskaites prezentācijā “Ratā” 
6. novembrī jau baudījām maltīti portugāļu 
gaumē.

Projekta organizatori mūs iepazīstināja 

 2017.gadā Latvija tika uzņemta pasau-
les attīstītāko valstu OESED sastāvā. Šogad 
OESED eksperti publicēja atzinumu, ka 
65% Latvijas pensionāru ienākumu līmenis 
ir zem ES nabadzības riska robežas un tā-
pēc mūsu valsts atrašanās šajā prestižajā at-
tīstīto valstu saimē ir apdraudēta. Neskato-
ties uz pēckrīzes gados politiķu daudzkārt 
deklarēto – mazināt nevienlīdzību sabied-

arī ar Portugāles un Evoras vēsturi un ie-
vērojamākajiem vēsturiskiem un dabas ob-
jektiem.

• Katru pirmdienu no plkst. 9:00-10:30 
Jaunpils sporta pils zālē Ingas Fridrihsones 
vadībā notiek ārstnieciskās vingrošanas 
nodarbības. Aicināti piebiedroties, jo šīs 
nodarbības ir par projektu līdzekļiem – iz-
mantojiet izdevību!

• 25. novembrī biedrības pārstāvji pieda-
lījās Latvijas pensionāru federācijas organi-
zētajā pensionāru kopsapulcē Rīgā, lai ie-
pazīstinātu jaunievēlētās saeimas deputātus 
ar pensionāru stāvokli valstī. Acīmredzami 
mēs viņiem nemaz neinteresējam, jo no vi-
sām aicinātām partijām uz tikšanos ieradās 
tikai trīs - Saskaņa, Nacionālā apvienība un 
“Attīstībai par”. Laikam uz priekšdienām jā-

rībā – faktiski process iet pretējā virzienā, 
jo vidējā darba samaksa valstī pieaugusi par 
38%, bet vidējā pensija par 30%. Latvijas 
pensionāru federācija ( LPF ) ir nevalstis-
kā organizācija, kas darbojas, lai mazinātu 
šādu sabiedrības attīstībai bīstamu tenden-
ci.

 LPF 25.novembrī Rīgas sporta manēžā 
sarīkotās pensionāru sapulces mērķis bija 

domā par ko vēlēt? Pensionāru kopsapulces 
prasības un priekšlikumi tiks iesniegti jau-
najai valdībai.

• 27. decembrī plkst.16:00 esam ielūgti 
uz Ziemassvētku pasākumu Auces kultūras 
centrā. Braucam ar autobusu, pieteikties 
līdz 24. decembrim.

• 6. janvārī plkst. 14:00 Jaunpils pilī no-
vada dome organizē Jaungada balli novada 
senioriem, kurā mūsu biedrība organizē 
savu biedru apsveikšanu, kuriem 2018. 
gadā bija 70, 75, 80, 85 un 90 gadu jubilejas. 
Mums būs 14 jubilāri, kurus godināsim un 
sveiksim.

• Vēl joprojām varat nodot makulatūru 
pensionāru telpās “Jaunkalnos” trešdienās 
no plkst.10:00-12:00.

Austra Sipeniece

sarunā ar jaunievēlētās 13. Saeimas partiju 
pārstāvjiem apspriest priekšlikumus ne-
vienlīdzības mazināšanai.

 Sapulcē piedalījās 3 partiju pārstāvji no 
Nacionālās apvienības, Attīstībai par un 
Saskaņas. Ar atsūtīto vēstuļu starpniecību 
savu gatavību sadarboties apliecināja Jau-
nā konservatīvā partija un Jaunā vienotība. 
Sapulci ignorēja ZZS un KPV LV. Partiju 
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pārstāvji savās runās apliecināja gatavību 
risināt izvirzītos jautājumus.

 12. Saeima savas darbības pēdējā mēnesi 
pieņēma divus pensionāriem labvēlīgus li-
kumus:                     - sākot ar 2019.gada 
1. oktobri pensionāriem, kam darba stāžs 
pārsniedz 45 gadus pensijas indeksācijas 
koeficenta aprēķināšanā tiek pielietoti 80% 
no vidējās algas pieauguma procenta valstī 
līdzšinējo 70% vietā,

- sākot ar 2021.gadu ar iedzīvotāju ie-
nākumu nodokli neapliekamā pensija no-
teikta 330 EUR apmērā. 2018.gadā bija 250 
EUR, 2019.g. būs 270 EUR un 2020.g. – 300 
EUR.             Sapulces laikā izteica sekojošus 
priekšlikumus:         

 1. Valstī jāiedibina juridiska atbildība par 
vēlētāju balsu iegūšanu ar melīgiem, neiz-
pildāmiem solījumiem.

2. Steidzami jārisina OIK atcelšanas jau-
tājums, jo cenas elektroenerģijai 2019. gadā 
pieaug par 10 – 15 %.

3. Saeimā ievēlētajiem deputātiem regu-
lāri jātiekas ar vēlētājiem un jāsniedz at-
skaites par priekšvēlēšanu solījumu izpildi.

4. Nekavējoši jārisina jautājums ar zāļu 
cenām, lai pensionāri varētu atļauties iegā-
dāties nepieciešamos medikamentus.

5. Jāpanāk efektīva papildus finansējuma 
izlietošana veselības nozarei.

6. Pensiju indeksācijas summas nedrīkst 
aplikt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo 
tās ir zaudējumu kompensācija sakarā ar 
pensijas pirktspējas samazināšanos.

7. Jāpiešķir valsts dotācija transporta pa-
kalpojumu nodrošināšanai valsts galvas-
pilsētā Rīgā uz vienādiem noteikumiem 
visiem valsts pensionāriem.

8. Novados jādarbojas neatkarīgām 
(valsts budžeta finansētām) revīzijas komi-
sijām.

 LPF valdes priekšsēdētājs Andris Siliņš 
paziņoja, ka krīzes laikā valsts budžetam 
izmantotais 1 miljards pensiju fonda uz-
krājumā netiks atgriezts, jo piemaksa pie 
pensijas par darba stāžu līdz 1995. gadam 
pensijā aizgājušajiem līdz 2011. gadam tiek 
maksāta no valsts budžeta, nevis no pensiju 
fonda uzkrājuma. 

Sapulcē tika paziņots, ka sagatavotajā 
valsts budžeta projektā 2019.gadam nav 
paredzēts atbalsts nevalstiskajām organi-
zācijām, tai skaitā LPF. 2018.gadā no valsts 
budžeta saņemtos 15000 EUR LPF izman-
toja telpu īrei, valdes un domes locekļu sa-
biedriskā transporta biļešu apmaksai, pen-
sionāru avīzes izdošanai un starptautiskajai 
sadarbībai ar citu valstu pensionāru organi-
zācijām. Atbalsta nepiešķiršana var izraisīt 
LPF darbības pārtraukšanu.

 Sapulces norisi kuplināja Saldus akar-
deonistu muzicēšana un Lejasciema senio-
ru apdziedāšanās dziesmas un pirtsslotu 
pasniegšana jaunievēlētās Saeimas deputā-
tiem. 

 Sapulces noslēgumā pieņēma sekojošu 
rezolūciju:

Latvijas pensionāru sapulce konstatē, ka 
neskatoties uz to, ka pēdējos gados pozitīvi 
risināti daudzi pensionāriem nozīmīgi jau-
tājumi, t.sk. krīzes gados piešķirto pensiju 
pārrēķins, pensiju indeksācijas pilnveido-
šana, piemaksas pie pensijām palielināšana, 
pabalstu sistēmas pilnveidošana, veselības 
aprūpes jautājumu risināšana u.c., turpina 
pieaugt nabadzības risks vecākās paaudzes 

iedzīvotāju un invalīdu vidū, jo papildus 
ienākumi nespēj segt cenu pieaugumu pre-
cēm un pakalpojumiem.

Uzskatām, ka nabadzības mazināšanai 
turpat ceturtajai daļai Latvijas vēlētāju ir 
jākļūst par Saeimas un valdības galveno 
prioritāti.

1. Pieprasām LR Saeimas frakcijām ne-
atliekami risināt jautājumus, kas ietverti 
pensionāru organizāciju priekšlikumos, to 
izskatīšanai izveidot pie Saeimas Sociālo un 
darba lietu komisijas Pensionāru jautājumu 
apakškomisiju, uzdodot tai priekšlikumu 
izvērtēšanai pieaicināt ministriju un soci-
ālo zinātņu speciālistus.

2. Aicināt LR Saeimā ievēlētos politiķus 
nekavēties ar valdības veidošanu un 2019. 
gada budžeta pieņemšanu, nodrošināt ie-
priekšējās Saeimas pieņemto likumu grozī-
jumu izpildi paredzētajos termiņos.

3. Lūgt LR Saeimas deputātus atbalstīt 
finansējuma piešķiršanu Latvijas pensionā-
ru federācijai darbības nodrošināšanai un 
starptautiska Nordic plus Adult projekta 
līdzfinasējumam.

Latvijas pensionāru sapulces dalībnie-
ki gaida politiķu priekšvēlēšanu solījumu 
pildīšanu un atgādina, ka lielas tautas da-
ļas labklājība ir valsts nacionālās drošības 
garants.

Rezolūcija pieņemta Latvijas pensionā-
ru sapulcē, piedaloties Latvijas pensionāru 
federācijas dalīborganizāciju 1154 pārstāv-
jiem 2018. gada 25. novembrī.

2018.gada 28.novembrī     
 Kārlis Ķergalvis

Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības 
projekts “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide

Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglī-
tības projekta “Nodarbināto personu profe-
sionālās kompetences pilnveide” ietvaros 
Jaunpilī sadarbībā ar Kuldīgas Tehnoloģi-
ju un tūrisma tehnikumu norisināsies trīs 
mācību programmas- Jaunākās tendences 
ēdienu gatavošanā un pasniegšanā; Tūris-
ma produktu izstrāde, Koka izstrādājumu 
dizains, restaurācija. 

Iedzīvotāji, kuri iesniedza mācību pietei-
kumu, no izraudzītās izglītības iestādes no-
vembrī saņems mācību pieteikuma apstip-

rinājumu, lai varētu sākties mācību grupu 
komplektēšana. Mācības plānots uzsākt š.g. 
novembra beigās, decembrī. 

Mācību pieteikumu iesniegšanas trešajā 
kārtā, kas noslēdzās 17. septembrī, Latvijā 
mācībām pieteicās 11 023 iedzīvotāji. Mā-
cībām Jaunpilī tika saņemti 25 pieteikumi 
gan no Jaunpils iedzīvotājiem gan tuvākas 
un tālākas apkārtnes- Viesatas, Zebrenes, 
Remtes, Zemītes, Irlavas, Pūres, Jelgavas.

Nākamo pieteikšanās kārtu mācībām 
plānots izsludināt 2019. gada pirmā ceturk-
šņa otrajā pusē, un tajā nozaru un mācību 
klāsts var atšķirties.

Mācībām var pieteikties:

Strādājošie iedzīvotāji vecumā no 25 
gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī 
strādājoši pensionāri); jaunie vecāki dekrē-
ta atvaļinājumā. 

Ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. 
pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesio-
nālo vai augstāko izglītību).

Maksa: 
Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fon-

di un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksā-
jums.

Mācības bez maksas ir personām ar maz-
nodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

www.macibaspieaugusajiem.lv 
renate.ziverte@jaunpils.lv 
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ERASMUS+ kopprojekts “ Quality Lear-
ning Experience= Quality Ageing” (Mācī-
šanās mūža garumā = kvalitatīvas aktīvas 
novecošanas garants ) turpinās. Man bija 
iespēja piedalīties tā norisē Bulgārijā no 24. 
līdz 30.septembrim. Mācību mērķis ir ap-
zināt partneru valstu pieredzi un piemērus 
pieaugušo apmācībā. Mana projekta vadītā-
ja no Jaunpils novada domes Ieva Zāgmane 
kopā ar Viju Zīverti jau pirms Jāņiem bija 
rezervējušas lidmašīnas biļetes un nakš-
ņošanas vietas. Liels paldies! 24.septembrī 
abas ar Ievu lidojām no Rīgas uz Varšavu 
un tālāk uz Bulgārijas galvaspilsētu Sofiju. 
Pilsēta mūs sagaidīja zaļu kalnu ieskauta ar 
sauli un stipru vēju, iekārtojāmies HOTEL 
DITER,Han Asparuh ielā. Bulgārijā lieto 
nacionālo valūtu – levas, ir iespēja norēķi-
nāties ar karti EUR, pirmdienās bankas ne-
strādā. Vakara pastaigā pamazām apskatī-
jām Sofijas vecpilsētu, kur visapkārt jūtams 
senās Romas un Osmaņu impērijas vare-
nums, celtņu skaistums un iespaidīgums. 
Otrdiena 25.septembris – no rīta RUNI 
apmācības centrā tiekamies un iepazīsta-
mies ar pārējo valstu pārstāvjiem un pro-
jekta vadītājiem -Ivo un Rumi ( Bulgārija). 
Liels prieks satikt arī jau Latvijā projektā 
iepazītos draugus : no Lietuvas – Sandru 
un Aurinas; no Grieķijas –Athanasiju; no 
Spānijas – Huanu; no Anglijas – Peniju, kā 
arī Felīsiju (Grieķija), Paskvalu un Mauro 
(Itālija), Ivanu (Spānija), Ai Ling (Anglija), 
Loru un Natāliju (Bulgārija).

Katrs dalībnieks angliski īsi pastāstīja par 
sevi un savu pārstāvēto organizāciju, Pe-
nija ( kopējā projekta koordinatore) - par 
uzdevumiem šajās mācībās. Pirmā nodar-
bība Mākslas terapija, kuru vada specialiste 
Vaņa. Katram dalībniekam ir jāapglezno 
Bulgāru nacionālo rotājumu telpām (krā-
sainu koka virtuves lāpstiņu) un vēlāk jāiz-
gatavo krāsaina rokassprādze. Nodarbības 
noslēgumā sarīkojām izstādi, sanāca skaisti 
un ļoti dažādi. Maksājām par materiāliem 
(krāsaina koka lāpstiņa, dažādu krāsu jēl-
dzija, asais pipars, daudzkrāsainas pērlītes, 
piederumi utt.) 8 levas. Pēc pusdienām 
dodamies uz Sofijas Pensionāru centru. 
Centrā mūs sagaida vietējie pensionāri, 
uzcienā ar kazas sieru pildītiem pīrādzi-
ņiem (ļoti gardi).Telpas bez maksas pilsētas 
pašvaldība atvēl dažādām pensionāru in-
terešu grupām ( dziedātājiem, dejotājiem, 
dārzkopjiem, saimniecēm, rokdarbniecēm, 

kara veterāniem). Mūs sagaidīja aizrautīgs 
pensionāru jauktais ansamblis ar skanīgām 
bulgāru nacionālajām un pazīstamu me-
lodiju dziesmām, vēlāk ieradās lieliska na-
cionālo deju dejotāju kopa. Dejas bija ļoti 
temperamentīgas, dejoja aplī, iesaistīja arī 
mūs. Lieliski! Aktivitātes noslēgumā izcilas 
balss īpašnieks, solists seniors mums dzie-
dāja Frenka Sinatras un citas pazīstamas 
dziesmas (bauda dvēselei). Lieliskie seniori 
mūs piepildīja ar milzīgu devu aizrautības 
un pozitīvu emociju. Vēlāk Ivo mūs iepa-
zīstināja ar Sofijas ievērojamākajām vietām: 
milzīgo Pareizticīgo katedrāli, Centrālā te-
ātra ēku, lielas dažādības biškopības pro-
duktu tirdziņu laukumā pie teātra, Nacio-
nālā stadiona atrašanās vietu. 

Trešdiena,26.septembris.
Brauciens ar mikroautobusu pa asu pa-

griezienu pilnajiem zaļo kalnu ceļiem uz 
Zlatogradu. Pēc pusdienām sadalījāmies 
pa grupiņām. Mēs ar Ievu šuvām grāmat-
zīmi un matu piespraudi no vietējo amata 
meistaru sagatavotajiem izejmateriāliem. 
Zlatogradas vecpilsēta ir atjaunota kā tra-
dicionālā Bulgārijas apbūve ar iekārtotām 
darbnīcām seno prasmju meistariem (vie-
tējiem tā ir arī iespēja nopelnīt). Šeit intere-
senti amata meistaru vadībā var iemēģināt 
roku dažādos amatos. Nākošā aktivitāte 
mums bija keramikas darbnīcā. Katra uz 
podnieka virpas no māla pikuča izveidoja 
savu trauciņu (vēlāk apžāvētu no meistara 
saņēmām).Vakarā visa draudzīgā projekta 
kompānija apkopoja rezultātus un dalījās 
iespaidos.

Ceturtdiena,27.septembris.
Pēc brokastīm mums bija nodarbība 

aušanas darbnīcā. Darbnīcā lieliski sadar-

bojās vīrs un sieva. Mūsu uzdevums bija 
izvēlēties krāsas, nopīt pīnīti un izgatavot 
tarbiņu, sanāca labi. Nākošais uzdevums 
bija izgatavot ādas jostu – ar speciālu nazi 
meistara vadībā nogriezt ādas sloksni, izsist 
caurumus,iekniedēt sprādzi. Tikām galā 
veiksmīgi. Darbnīcā apskatījām arī otra 
kolorītā seno ieroču un nažu izgatavotāja 
kalējmeistara darbus. Pēcpusdienā visi sa-
nācām vietējās pašvaldības telpā lai izvēr-
tētu aktivitātes. Augstākais novērtējums 
bija nodarbībai pie Sofijas pensionāriem. 
Nākošais – visas praktiskās darbošanās Zla-
togradā. Mēs ar Ievu domājam, ka mums 
Jaunpilī vēl nav organizēta “Kara-oke” 
dziedāšana un ādas izstrādājumu darbnī-
ca. Pavakarē sadalījāmies divās grupās, lai 
angliski uzrakstītu savas atziņas un atbildē-
tu uz projekta anketas jautājumiem. Mūsu 
grupā bija dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, 
Spānijas un Grieķijas. Kopā strādājot visu 
paveicām.

Piektdiena,28. septembris.
Tā kā darbus paveicām ātrāk, mums bija 

iespēja, pašiem samaksājot izdevumus, aiz-
braukt uz tuvāko pilsētu Ksante (Xanthi) 
Grieķijā. Diena saulaina, fantastiski skati uz 
kalnos esošajiem ciematiņiem, brauciens 
pa līkumainajiem akācijām apaugušajiem 
kalnu ceļiem, lielisks. Bulgāru taksometru 
minibusiņu šoferīši brauc ļoti ātri arī pa-
griezienos, bija ko turēt. Braucām uz dien-
vidiem, parādās garskuju priedes, cipreses, 
ieraudzījām krūmveida ozolu ar adatainām 
zīļu cepurītēm. Ksante ir īsta dienvidu pil-
sētiņa kurā dzīvo ap 30% musulmaņu, vai-
rākas mošejas kā arī pareizticīgo baznīcās. 
Mūsu grieķietes Felisija un Athanasija iepa-
zīstina ar garšīgajām grieķu kafijām pasūtot 
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tās vietējā kafejnīcā. Kopīgi izgaršojām lie-
lisko vietējo sarkano vīnu – tumīgu ar dau-
dzām patīkamām garšām, kuru pasniedza 
ar īpašo rituālu un ( Brucseta ) maizītēm ar 
īpašu pildījumu. Apskatījām vecpilsētu ar 
balti krāsotām senatnīgām mājām, šaurām, 
ar akmeņiem bruģētām ieliņām, slaveno 
grieķu saldumu veikaliņu. Saule,silti, smai-
dīgi cilvēki, lieliska sajūta. Atvadu vakariņas 
no Zlatogradas. Mūs iepazīstināja ar bulgā-
ru nacionālo ēdienu “potatņiks” – garšīgs, 
vieglas struktūras kartupeļu sacepums, kas 
katrai saimniecei sanākot atšķirīgs. Vakars 
bija jauks ar “dzīvo mūziku”, dejošanu un 
dziedāšanu, iepazinām dienvidnieku tem-
peramentu.

Sestdiena, 29.septembris

Izbraucam uz Plovdivu, kas mūs sagaida 
silta, bez vēja, apmākusies. Plovdiva – viena 
no pasaules senākajām pilsētām ar tūkstoš-
gadu vēsturi. Antīkums redzams daudzviet 
– saglabājusies daļa no marmorā kaltā gla-
diatoru cīņu stadiona. Pilsēta ar septiņiem 
pakalniem, uz viena sazīmējām slaveno 
“Aļošu”, cauri pilsētai plūst Marica. 2019.
gadā Plovdiva būs Eiropas kultūras galvas-
pilsēta. Šeit ir daudz mākslinieku darbnīcas, 
īpašo suvenīru un mājražojumu tirgotavas, 
senatnīgas ēkas,kas pieder senām dzimtām, 
šauras, akmeņiem bruģētas ieliņas, dažādu 
tautību tūristi, 600 gadu sena “turku pirts”, 
kas vēl darbojoties. Plovdiva pieredzējusi 
Senās Romas, Osmaņu impērijas un Pa-
domju laikus – manas sajūtas īpašas. Tālāk 

ceļš uz Sofiju, kur nakšņojām un svētdien, 
30. septembrī izlidojām uz mājām. Paldies 
visiem Jaunpils domes cilvēkiem, kuri ie-
guldīja pūles lai šis brīnišķīgais komandē-
jums īstenotos.

Pasākums notika ERASMUS+ projekta “ 
Quality Learning Experience= Quality Ag-
eing” (Mācīšanās mūža garumā = kvalita-
tīvas aktīvas novecošanas garants )ietvaros. 

Vairāk informācija par projektu:
www.qualityactiveaging.com 
www.facebook.com/QualityActiveAgei-

ng 
http://jaunpils.lv/qualityactiveageing.

php 
29.10.18

Mārīte Kazmina – projekta dalībniece

“Pasaules Jaunpiļu konference 2018” 
No 2.-9. oktobrim Jaunpils delegācija 

desmit cilvēku sastāvā devās tālā ceļā,lai 
piedalītos Pasaules Jaunpiļu konferencē par 
godu Pasaules Jaunpiļu alianses 20. gada-
dienai -Japānā, Šinširo (Shinshiro tulkoju-
mā -Jaunpils) pilsētā.

Jaunpils pašvaldība aliansei pievienojās 
2012. gadā un kopš šī gada Jaunpils vārds 
godam izskan plašajā pasaulē. Sadarbība 
notiek dažādās jomās-izglītības, kultūras, 
tūrisma un informācijas apmaiņas jomā 
un aizvien aktīvāka sadarbība notiek jau-
niešu aktivitātēs. Tieši pirms gada mūsu 
jaunieši -Roberts un Rūdolfs devās uz Jā-
pānu, lai piedalītos īpaši jauniešiem orga-
nizētā konferencē,savukārt šogad Jaunpils 
jauniešus tālajā zemē pārstāvēja tie novada 
jaunieši, kuri sekmju reitingā ieņem aug-
stākās vietas, kā arī aktīvi līdzdarbojas sa-
biedriskajās aktivitātēs novadā. Šoreiz uz 
Japānu devās jaunietes: Nikola Smeltere, 
Anete Grāvīte, Aleksandra Mertena, Karlī-
na Leimane, Ketijja Keita Krastiņa un Tīna 
Birģele.

Jaunieši konferences laikā darbojās atse-
višķās sesijās, kurās katru no konferences 
dienām strādāja pie jauniešu tēmām, kā 
arī izstrādāja vienotu platformu jauniešu 
redzējumam par savas pilsētas, kultūras, 
tūrisma un izglītības apmaiņas projektiem 
strap šīm sadraudzības pilsētām. Kā arī 
aktīvi komunicēja savā starpā, ieguva labu 
pieredzi un, protams, fantastiskus jaunus 
draugus no visas pasaules. 

Jaunpils pašvaldību pārstāvēja priekšsē-
dētāja Ligita Gintere un Pēteris Baranov-
skis, Baiba Rasa un Kristīne Liepiņa. Pie-
augušajiem delegācijas dalībniekiem kon-
ferences dienas pagāja piedaloties darba 

grupās, strādājot pie kopīgiem projektiem 
tūrisma attīstībā, sabiedrības iesaistē, kul-
tūras, izglītības sadarbības tīklu organizē-
šanā, kā arī kopēju projektu realizāciju ES 
fondu apguvē šajās jomās. 

 Jaunpils vārds godam izskanēja pasau-
lē, kas ir viens no daudzajiem konferences 
uzdevumiem- nodrošināt Jaunpils starp-
tautisko atpazīstamību, taču visbūtiskāk ir 
veicināt jaunu sadarbības projektu rašanos. 
Konferences laikā prezentējām Jaunpils no-
vadu- iepazīstinot vairāk kā 80 pārstāvjus 
no dažādām pasaules Jaunpilīm un Šinširo 
vietējos iedzīvotājus, pašvaldības darbi-
niekus un uzņēmējus ar Jaunpils kultūras, 
tūrisma, uzņēmēju un citu jomu pārstāvju 

piedāvājumu. Kā arī guvām jaunu profesio-
nālo pieredzi un zināšanas. 

Un, protams, konferences organizētāji-
Šinširo mājinieki pēc darba sesijām viesus 
iepazīstināja ar Japānas daudzveidīgo kul-
tūru un tās fascinējošajām tradīcijām. 

Japānas mērs Romi Hozumi un Šinširo 
iedzīvotāji sūta jums-Jaunpils Ļaudīm vi-
siem vismīļākos un sirsnīgākos sveicienus 
un laba vēlējumus.

Delegācijas vārdā -ar lepnumu par Latvi-
jas Jaunpili,

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļas vadītāja
Foto:B. Rasa

Jaunpils delegācija Šinširo Japānā 
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Lielbritānijā, Jaunpils pie Tainas (Newcastle upon Tyne) pilsētā
No 07.-10.11.2018. Jaunpils novada domes priekšsē-

dētāja Ligita Gintere, sabiedrisko attiecību un tūrisma 
nodaļas vadītāja Baiba Rasa un Jaunpils pils direktore 
Kristīne Liepiņa devās komandējumā uz Lielbritānijas 
Jaunpili, lai sadarbības ietvaros tiktos ar Jaunpiļu ali-
anses sekretariāta pārstāvjiem, pilsētas mēru un pils 
komandu.

Ņūkāslā pie Tainas, kas ir pasaulē slavena ar saviem 
tiltiem pār upi Tainu, tika apmeklēta izstāde par godu 
Latvijas simtgades svinībām, uz kuru tika saņemts 
ielūgums no Latvijas vēstnieces Lielbritānijā Baibas 
Bražes. Notika tikšanās ar Ņūkāslas pils darbinieku 
komandu, iepazīstot viņu pieredzi pils mārketinga un 
tūrisma aktivitātēs. Notika vairākas darba tikšanās ar 
Ņūkāslas sekretariāta pārstāvjiem Deividu Faulkneru 
un Zelie Guerinu par projekta Eiropa pilsoņiem aktivi-
tātēm un pieteikuma sagatavošanu iesniegšanai, kā arī 
pārrunātas sadarbības projektu idejas Jaunpiļu alianses 
ietvaros. Vizītes ietvaros notika pieņemšana pie New-
castle mēra. Kā arī tūrisma attīstības jautājumu jomas 
izpētē un iepazīšanā tika apmeklēta Lumly pils, kas 
veiksmīgi darbojas tūrisma jomā. 

Baiba Rasa Izstādes atklāšana Ņūkāslas bibliotekā

NORDPLUS

Pieaugušo izglītības koordinatore Renā-
te Zīverte apmeklēja Ziemeļvalstu minis-
tru padomes rīkoto Nordplus pieaugušo 
izglītības kontaktsemināru no š.g. 16. līdz 
18. oktobrim Zviedrijā, Estešunda (Os-
tersund). Estešunda ir Jamtlandes lēnes 
galvaspilsēta Zviedrijas vidienē. Seminārā 
piedalījās Skandināvijas valstu - Islandes, 
Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas pārstāvji, 
kā arī Baltijas valstu - Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas. Dalībnieki pārstāvēja, gan pieau-
gušo izglītības iestādes, muzejus, bibliotē-
kas un pašvaldības. Semināra mērķis vei-
dot sadarbību ar kādu no valstīm, lai attīs-
tītu projektu idejas kā veiksmīgāk izmantot 
kultūras mantojumu pieaugušo izglītības 
veicināšanā, vēstures apguvē. Seminārs no-
risinājās Estešundas pilsētas Jamtli muzejā, 
kas tiek uzskatīts par lielāko reģionālo mu-
zeju Zviedrijā, ietverot gan brīvdabas mu-

zeja vairākas ēkas, gan mākslas ekspozīcijas 
zāli un vikingu muzeju.

Semināra pirmajā dienā visi dalībnie-
ki iepazīstināja ar sevi un dalījās ar katras 
valsts cienastiem, ko sarūpēja semināra da-
lībnieki. Latvijas galda noformējumā bija 
gan karogs, gan Lielvārdes josta un uz gal-
da tika izvietots medus, Jāņu siers, žāvētas 
dzērvenes, rupjmaize, zefīri, gotiņkonfek-
tes, balzams un kvass. 

Otrajā dienā dalībnieki tika sadalīti pa 
grupām, lai strādātu pie idejām projektu 
veidošanā. Tāpat semināra laikā tikām ie-
pazīstināti ar Eiropas pieaugušo izglītības 
informācijas platformas pielietojumu, Epa-
le, ko var izmantot gan, lai uzzinātu par ci-
tiem projektiem, gan lai veicinātu informē-
tību par savu izstrādāto projektu. 

Darba grupas dalībnieki bija pozitīvi pār-
steigti, ka Latvija atšķirībā pat no vairākām 
Skandināvijas valstīm jau ir spējusi iekļaut 
Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) ne-
materiālā mantojuma sarakstā Dziesmu un 
deju svētkus (Latvija, Lietuva, Igaunija), 

Suitu kultūras telpu (Latvija). Jāpiemin, ka 
nemateriālais mantojums ir arī ēdiens, un 
kolēģi interesējās par to, kas reģistrēts Eiro-
pas Savienības Garantēto tradicionālo īpat-
nību (GTĪ) reģistrā. Latvija šajā reģistrā jau 
iekļāvusi - Latvijas Jāņu sieru, sklandraušus 
un salinātu rudzu rupjmaizi.

Noslēguma dienā bija iespēja apmeklēt 
muzeja ekspozīciju, kur parādīts ka sāmi, 
līdzīgi, kā Latvijā jau senā pagātne iecie-
nījuši bērzu sulas, tecinot tos bērzu tāšu 
traukos. 

Projektus pieaugušo izglītībā var iesniegt 
sākot ar š.g. novembri līdz 2019. gada feb-
ruārim. Projektus izstrādāt un iesniegt var 
gan valsts un pašvaldību iestādes gan ne-
valstiskās organizācijas.

Vairāk informācija: 
http://viaa.gov.lv/lat/nordplus/nordplus_

pieauguso_programma/
https://www.nordplusonline.org/
renate.ziverte@jaunpils.lv

Uzmanību-par drošību uz ledus!
Jaunpils pašvaldības policija atgādina!

Ledus uz novada ūdenstilpnēm ir bīstams un atrašanās uz tā var apdraudēt dzīvību. 
Klāt ir decembris un gan lielie, gan mazie steidz baudīt ziemas izklaides, bet neaizmirsīsim par sekām, kādas var rasties, ja kāpsim uz nepietiekamā 
biezumā aizsalušas ūdenskrātuves. Par savu un savu līdzcilvēku veselības un dzīvības drošību rūpēsimies paši-būsim pacietīgi un nekāpsim uz tikko 

aizsalušiem dīķiem, upēm, ezeriem, nerādot nepareizu piemēru mūsu nākotnei-bērniem.
Īpaši atgādinām vecākiem, pacietīgi un ar sapratni informēt savas atvases par sekām, kādas var rasties kāpjot uz plānas ledus kārtas.

Lai droši ziemas prieki!
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Nominācija „Sakoptākā lauku sēta”:„Jaunkaulaiņi”– 1.vieta

Pasākumā “Ainavu dārgumi” LNB 
(Sandra Šteina un Jērcēnu bibliotēkas vadītāja Ilvija Ķimse)

Jaunpils novada sakoptākās sētas 2018

Ainavu dārgumu krātuve

Jaunpils novadā Sakoptāko sētu konkurss 
ar nosaukumu „Skaista mana sēta” notiek 
jau vismaz 25 gadus. Konkursu organizē 
Jaunpils novada dome sadarbībā ar Jaun-
pils dārzkopības biedrību. Jaunpils novadā 
ir daudz skaistu un sakoptu īpašumu, bet 
šajā gadā trīs nominācijās: „Sakoptākā lau-
ku sēta”, „Sakoptākā individuālā māja cie-
matā” un „Sakoptākā daudzdzīvokļu māja” 
uz godalgotu vietu pretendēja astoņas sētas.

Konkursa „Skaista mana sēta” – 2018. 
gada rezultāti:

Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta”:
Svetlanai Markovai un Guntim Nikolaje-

vam „Jaunkaulaiņi”– 1.vieta
Misānu ģimenei „Auri”, Viesatu pagasts 

– 1.vieta
Miķēnu ģimenei „Pļaviņas”, Jaunpils pa-

gasts – 2.vieta
Nominācijā „Sakoptākā individuālā māja 

ciematā”:
Baumaņu ģimenei „Pakaviņi”, Jaunpils 

pagasts – 1.vieta
Rostikam Arikam „Kumelītes”, Jaunpils 

pagasts – 2.vieta
Nominācija „Sakoptākā daudzdzīvokļu 

māja”:
„Dzīles” – 1.vieta
Veicināšanas balvas – par sakoptas vides 

veidošanu:
Zintai Sergejenko „Ezermāja”
Narbatoviču un Kalviņu ģimenēm 

„Dzintariņi”

Katru nākamo gadu vērtēšanas komisija 
sagaida ar bažām, jo liekas, ka nu jau sevi 
būsim „izsmēluši”, un vai būs, ko vērtēt. Bet 
katrs nākošais gads mūs nebeidz pārsteigt, 
jo ir sētas, kuras līdz šim vēl ne reizes nebi-
ja piedalījušās konkursā, un saimnieki tās 
kopj ar lielu mīlestību un izdomu. Šogad 
žūrijai kā pārsteigums bija „Jaunkaulaiņu” 
un „Pļaviņu” sētas.

Noslēguma pasākums un sakoptāko sētu 
laureātu sveikšana katru gadu notiek rude-
nī, Jaunpils pils muzeja izstāžu zālē. Pirmo 
vietu ieguvēji balvā saņem arī plāksni, ko 

pielikt pie mājas sienas goda vietā. Šogad 
dome dāvināja arī Jaunpils novada domes 
karogus, ko svētku reizē pacelt mastā.

Pasākums notika 15. novembrī. Pasāku-
ma ietvaros vienmēr tiek organizēta kāda 
interesanta un izzinoša lekcija. Šogad mēs 
dzirdējām Latvijā lielākās ķirbju audzētavas 
saimnieces Ilzes Venterzutes pieredzi ķirb-
ju audzēšanā un izmantošanā.

Izsakām pateicību ikvienam, kas rūpējas 
par savu dārzu un apkārtni veidojot ap sevi 
dzīves telpu, kurā ir patīkami dzīvot.

Dzidra Krastiņa

2017.gadā Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrija (VARAM), Kultūras 
ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka 
(LNB) aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju 
piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Lat-
vijai- nofotografēt un stāstīt par savām vie-
tējām skaistākajām ainavām. Ainavu dār-
gumi ir katrā Latvijas teritorijā: tā ir daba, 
kāpas, senlejas, parki, purvi, vēsturiskas 
celtnes kuras iekļaujas ainavā. Darbs no-
ritēja vairākos posmos. No 2017. gada 15. 
maija līdz 2018. gada 14. februārim notika 
ainavu pieteikšana, tad par ainavām varēja 
balsot sabiedrība, tās vērtēja ekspertu ko-
misija. No 2018. gada 15. februāra līdz 14. 
augustam tika izveidota pārvietojamā izstā-
dē un ainavu dārgumu krātuve LNB digitā-
lajā vidē. 26.oktobrī LNB notika noslēguma 
pasākums kurā tika paziņoti rezultāti. Pa-
visam tika saņemti 928 pieteikumi ainavu 
dārgumiem. Ar sabiedrības balsojumu un 
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Jaunpils- Poznaņa – Lipštate – Vrotslava- Jaunpils
Laikā no 29.09.18 līdz 07.10.2018 Jaun-

pils vidusskolas pārstāvji – direktors Jānis 
Liepiņš, skolotāja Marta Grīnfelde un skol-
nieces Everita Muceniece un Tīna Jankov-
ska- devās pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Vācijas pilsētu Lipštati Erasmus + prog-
rammas ietvaros. Projekta tēma Vācijā bija 
„Slaveni cilvēk, kuri ir veidojuši mūsu valsti 
un Eiropu”, tāpēc nedēļas sākumā devāmies 
ekskursijās, lai uzzinātu par ievērojamiem 
cilvēkiem Lipštatē un tās apkārtnē. Nedēļas 
noslēgumā gatavojām prezentāciju par vie-
nu Latvijas slavenību.

Brauciens sākās  29. septembrī 6.00, šo 
dienu noslēdzām Polijas pilsētā Pozaņā. 
Pirms devāmies atpūsties pēc 15h garā ceļa, 
nolēmām apskatīt Poznaņas Veco tirgus 
laukumu. 

30. septembra rītā turpinājām ceļu uz 
Lipštates Evanģēlisko ģimnāziju, kur skolē-
ni satika savas turpmākās nedēļas ģimenes.

Pats projekts sākās 1.oktobrī plkst.8.00, 
visi kopā atkal satikāmies Lipštates Evanģē-
liskajā ģimnāzijā, kur rītu sākām, iepazīsto-
ties ar delegācijām no Turcijas,Itālijas,Polijas 
un Zviedrijas. Visu rītu mēs pavadījām sko-
lā. Tur mēs iepazinām skolu un tās terito-
riju. Apmeklējām klašu telpas, bibliotēku, 
sporta laukumu, parku un citas ar skolu 
saistītas vietas. Skolēniem bija arī iespēja 
apmeklēt angļu valodas stundu 11. klasē. 
Pārsteidzoši bija tas, ka liela daļa skolēnu 
uz skolu dodas ar riteņiem un daudziem no 
viņiem bija aizsargķiveres. Interesanti bija 
sazināties ar citu valstu skolēniem, jo bija 
dažāds angļu valodas zināšanu līmenis. Se-
cinu, ka ir nepieciešams svešvalodas prakti-
zēt arī saziņā. Dienas otrajā pusē devāmies 
uz „Peter’s Chocolate’’ šokolādes fabriku. 
Tur tikām sadalīti divās grupās- pieaugušie 
un skolēni. Fabrikā pa grupām devāmies 
izveidot katrs sev divas šokolādes, izrotājot 
tās, kā vēlas, un, izmantojot tādu šokolādi, 
kā grib. Devāmies ekskursijā pa šokolādes 
fabrikas muzeju. Ar ļoti interesantu stāstī-
jumu fabrikas gide izstāstīja to, kā radusies 
šokolāde, kā to ražo un kā radusies šī šoko-
lādes fabrika, un kā tā strādā. Muzejā bija 
arī iespēja apskatīt dažādus no šokolādes 
veidotus eksponātus.

 2. oktobra rītā ar autobusu visi kopīgi de-
vāmies uz Vācijas pilsētu Dortmundu. Šajā 

pilsētā apmeklējām grandiozu 
stadionu.Tas ir trešais lielākais 
stadions Eiropā. Gida pavadī-
jumā izstaigājām visu stadionu. 
Bija iespēja iejusties futbola 
fanu lomās, apsēsties futbolis-
tu krēslos, apmeklēt stadiona 
cietumu un vip zonu. Gide 
arī ļoti intresanti izstāstīja par 
visu stadionu, par Dortmudas 
slaveno futbola komandu un 
par spēlēm. Grūti iedomāties, 
kādas ir emocijas, kad stadions 
ir pārpildīts ar cilvēkiem, jo pat 
mazā cilvēku grupā, šajā sta-
dionā atrasties bija ļoti intere-
santi un patīkami. Šajā braucie-
nā mūs pavadīja skolas bijusī 
direktore, kurai Dortmunda ir 
dzimtā pilsēta. Viņas stāstījums 
par pilsētu liecināja, ka pilsētas 
iedzīvotāji jūtas piederīgi tai 
un lepojas ar to. Vakarā skolē-
ni devās uz burgeru restorānu. 
Tur bija garšīgākie burgeri, kā-
dus esmu ēdusi! Pēc tam jaunieši devās pie 
kādas vācu meitenes uz mājām, kur kopīgi 
skatījās filmas.

3. oktobrī visas valstu delegācijas ar vil-
cienu devās uz Paderbornu. Šajā pilsētā 
apmeklējām Tehnoloģiju muzeju, kurā bija 
iespēja apskatīt dažādus datorus no seniem 
laikiem līdz pat mūsdienām. Muzejā bija 
rakstāmmašīnas, telefoni, roboti un dažadi 
citi ar datoriem saistīti eksponāti. Sākumā 
varējām iepazīties ar muzeju paši un pēc 
tam atkal gida pavadībā uzzināt interesan-
tus faktus par to, kā radušies pirmie datori 
un programmas. Man visinteresantākā šķi-
ta mākslīgā intelekta izstāde, jo pašai bija 
iespēja izmēģināt mūsdienu tehnoloģijas. 
Vakaru jaunieši pavadīja atkal vācu meite-
nes ģimenē, spēlēja dažāda spēles un klau-
sījās mūziku.

 Ceturtajā dienā no skolas ar kājām visi 
devāmies uz Lipštates vecpilsētu, gides pa-
vadībā devāmies elpu aizraujošā ekskursijā 
pa vecpilsētu. Staigājot pa ielām, bija iespē-
ja redzēt ļoti daudz vecu un skaistu ēku. 
Apmeklējām vienu no piecām Lipštates 
baznīcām. Pēc pastaigas devāmies tikties ar 

Lipštates pilsētas mēru Kristofu Sommeru. 
Dienas otrajā pusē katrai valstij bija uzde-
vums sāk gatavot prezentāciju. Bija iespēja 
apmeklēt skolas observatoriju, kur varējām 
apskatīt lielo teleskopu. 

Pēdējā diena Lipštatē bija darba pilna. No 
paša rīt līdz pat pusdienlaikam veidojām 
plakātus par slavenībām. No Latvijas sla-
venībām izvēlējāmies pastāstīt un izveidot 
plakātu par Renāru Kauperu, jo, mūsuprāt, 
viņš ir devis ļoti daudz gan Latvijai, gan 
arī Eiropai. Pēc pusdienām ar prieku pa-
stāstījām citiem projekta dalībniekiem par 
Renāru Kauperu un viņa panākumiem. Pēc 
prezentācijām pie vācu meitenes dārzā pa-
vadījām pozitīvu un jautru pēdējo, kopīgo 
vakaru.

Sestā septembra rītā devāmies prom no 
Lipštates. Vakaru pavdījām Polijas pilsētā 
Vrotslvā. 

Šis projekts bija ļoti interesants, pozitīvu 
emociju un jaunas pieredzes piepildīts. Bija 
iespēja apskatīt daudz ko neredzētu, iespēja 
praktizēt savas svešvalodu prasmes un ko-
munikācijas spējas. 

10. klases skolniece Everita Muceniece

ainavu ekspertu vērtējumu, tika izvēlēti 
desmit katru reģionu raksturojošie ainavu 
dārgumi. Tātad kopā 50 Latvijas ainavu 
dārgumi par kuriem apkopoti stāsti, atmi-
ņas, fotogrāfijas, kurās ir īpašs vēstījums 

par Latvijas dabu un vēsturi.
Lai gan Viesatu pagasta ainavu dārgumi: 

Viesatu upes skaistākie skati, atpūtas vieta 
“Birzīte”, Dievkalns neiekļuva Ainavu dār-
gumu sarakstā, mums šīs vietas būs mīļas 
un dārgas vienmēr. Elektroniskā veidā “Ai-

navu dārgumi” apskatāmi LNB mājas lapā 
https://www.lnb.lv/lv/digitala-biblioteka/
attelizdevumi

Sandra Šteina
Viesatu bibliotēkas vadītāja
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Pieredze Erasmus + projektā 
“Drošība un pirmā palīdzība”

No 2018. gada 5. līdz 11. novembrim 
Jaunpils vidusskolas 6 skolēniem – Dai-
gai Medveckai, Samantai Šmitei, Evelīnai 
Stepānei, Deividam Krisam Koškinam, 
Kristapam Ķergalvim, Klāvam Sīmanim 
un skolotājām Inetai Miķelsonei un Anitai 
Marčinkus bija iespēja piedalīties starptau-
tiskā projektā “Esi drošs par savu nākotni” 
Lietuvas pilsētā Kražiai un gūt pieredzi pir-
mās palīdzības sniegšanā kopā ar Itālijas, 
Turcijas, Lietuvas, Polijas jauniešiem. 

Pirmajā projekta aktivitāšu dienā katras 
valsts pārstāvji rādīja prezentācijas par sa-
vas valsts kultūru, tradīcijām, tradicionāla-
jiem ēdieniem un valsts vēsturi. Dalībvalstu 
skolēni piedalījās Kražai ģimnāzijas angļu 
valodas stundās, kuru tēma bija pirmās 
palīdzības sniegšana. Lietuviešu vērtības 
varēja iepazīt tuvāk apmeklējot luterāņu 
baznīcu, izzinot pilsētas vēsturi. Par lietu-
viešiem lielāku priekšstatu varēja iegūt de-
jojot, dziedot, izklaidējoties ar viņiem Kra-
žiai Kultūras centrā. 

Nākamajās dienās piedalījāmies teorētis-
kās un praktiskās nodarbībās par pirmās 
palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos. 
Uz manekena apguvām pareizas elpināša-
nas prasmes zīdainim, bērnam un pieau-
gušajam gadījumos, kad apstājusies sirds-

darbība. Mācījāmies apkopt plēstas brūces, 
vaļējus lūzumus, apturēt deguna asiņošanu, 
uzlikt pārsēju galvas un kakla brūcēm un  
kā rīkoties aizrīšanās situācijā. Dalībvalstu 
skolēni tika apmācīti kā aizsargāties negai-
dīta uzbrukuma gadījumā. Neparasti bija 
tas, ka apmācības vadīja skolēni. Tie bija 
poļu jaunieši sava instruktora vadībā. 

Projekta organizētāji bija parūpējušies arī 
par interesantiem atpūtas brīžiem: devā-
mies ekskursijā Krusta kalnā netālu no Šau-
ļiem, Palangā apmeklējām ūdens atrakciju 
parku, vēlāk vakariņojām atpūtas komplek-

sā HBH Palanga. Ar prieku atceramies poļu 
meitenes Viktorijas 18. dzimšanas dienas 
ballīti. Tajā dalībnieki sveica jubilāri ar sa-
vai valstij raksturīgo apsveikuma dziesmu. 
Jaunpils komanda izvēlējās dziedāt dzies-
mu “Daudz baltu dieniņu”.

Projekta noslēgumā tā dalībniekiem tika 
izsniegti sertifikāti un pateicības par pieda-
līšanos. Esam pateicīgi Jaunpils vidusskolai, 
ka deva mums iespēju gūt pieredzi un iepa-
zīt citu tautību cilvēkus un kultūru.

Samanta Šmite un Evelīna Stepāne 

Karjeras nedēļa Jaunpils Vidusskolā
No 8. līdz 12. oktobrim daudzās Latvijas 

pilsētu un novadu izglītības iestādēs, arī 
Jaunpilī, noritēja Karjeras nedēļa. Tās ie-
tvaros skolēniem tika organizētas vairākas 
aktivitātes. 

Uz klašu stundām tika gaidīti viesi, kas 
iepazīstināja ar savu karjeras izaugsmi, kā 
arī nodarbības tika saistītas ar karjeras izvē-
li un plānošanu. 11.klases audzēkņi vadīja 
nodarbības par profesijām 5-6 gadīgo gru-
pu bērniem. 8.-12.klašu skolēni piedalījās 
profesiju staciju stafetē “Tavs karjeras skrej-
ceļš”, ciemojoties un papildinot savas zinā-
šanas pie Jaunpils pašvaldības policistiem, 
skolas ēdināšanas uzņēmumā IK „Niedres”, 
pirmsskolas izglītības iestādē “Zemenīte” 
un A/S „Jaunpils Pienotava” firmas veikalā. 
Lai padarītu savu CV saistošāku un spilg-
tāku, izglītojamie tika rosināti piedalīties 
konkursā, veidojot savu dzīves aprakstu ra-
doši un vizuāli pārdomātu. Aktīvi konkursā 
iesaistījās 10. klases skolēni.

Karjeras izvēlei vērtīgas skolēniem bija 
arī sporta un veselības dienā organizētās 

tikšanās 11. oktobrī ar svarcēlāju, politiķi 
un treneri Viktoru Ščerbatihu, biedrības 
„Gold Barbell” prezidentu Ivaru Cīruli un 
skaistumkopšanas speciālisti kosmetoloģijā 
Kristīni Zīdu. Sporta treneri iepazīstināja 
klausītājus ar sportista dienas, ēšanas režī-
mu un nepieciešamajām rakstura īpašībām, 
lai cilvēks spētu sevi virzīt sporta karjerā, 
bet kosmetoloģe interesentiem mācīja pa-
matiemaņas, kā rūpēties par sejas ādu un 
skaistumu.

Erasmus + projekta “Esi drošs par savu nākotni” dalībnieki

Ziemassvētku 
pasākumi 
Jaunpils 

vidusskolā
18.12.plkst.16.30  

“Zemenītes”pasākums
“Kā lāči un eži Ziemassvētkus gaidīja”

19.12. plkst. 18.00 
Ziemassvētku pasākums

1.-4.klašu grupā””

20.12. plkst. 11.00 
Ziemassvētku pasākums

5-6 gadīgo bērnu grupiņām
“Ziemassvētki Rūķu mežā”

20.12. plkst. 18.00 
Ziemassvētku pasākums

5.-12.klašu grupai 
“Ceļojums laika mašīnā”
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Ziņas jauniešiem

Tallinā

Joprojām priecājamies par diviem mūsu  
jauniešu vasaras pieredzes apmaiņas brau-
cieniem  pie Jauniešu domes “Es un Mēs” 
Brocēnos un  Kuldīgas jauniešu māju un 
jauniešu domi “Kaktuss”. 

Abos braucienos mūs laipni uzņēma jau-
nieši un jauniešu vadītāji, dāsni dalījās ar 
saviem pieredzes stāstiem, kā arī bija saga-
tavojuši ekskursiju pa Kuldīgu un Brocēnos 
asākas izjūtas varēja gūt izejot gaisa takas 
un pārvarot dažādus šķēršļus un uzdevu-
mus. Mūsu gūtā pieredze ir rezultējusies 
un šobrīd arī Jaunpilī naski strādājam pie 
jauniešu domes izveides un sveicam Nikolu 
ar domes priekšsēdētājas amatu. 

Pasākumu finansē izglītības un zinātnes 
ministrijas jaunatnes politikas valsts prog-
ramma 2018.gadam. 

Pasākums norit projekta, jaunatnes poli-
tikas attīstība Jaunpils novadā, ietvaros.

1. valsts atbalsta nodrošināšana jaunat-
nes politikas attīstībai pašvaldībās. 1.3. At-
balsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei 
vietējā līmenī Jaunpils jaunieši Kuldīgā

Laikā no 23.oktobra līdz 25.oktobrim 
Jaunpils vidusskolas direktors Jānis Lie-
piņš un divi pedagogi – Andris Fridrihsons 
un Viktorija Krīgerte piedalījās Tallinas 
Mahtras pamatskolas rīkotajā pasākumā – 
skolas 35 gadu jubilejas svinībās un starp-
tautiskā seminārā. Ar šo izglītības iestādi 
Jaunpils vidusskolai ir jau 12 gadu ilga sa-
darbība. Priecēja fakts, ka uz jubileju bija 
uzaicināta skola no Maskavas, arī ilggadēji 
mūsu draugi.

Agrā otrdienas rītā devāmies ceļā, priek-
šā garš, taču interesantām sarunām piepil-
dīts ceļš, un laiks paskrien nemanot. Ap 
pusdienlaiku ieradāmies Tallinā, devāmies 
pie Mahtras pamatskolas skolotājas Ludmi-
las, kura mūs uzņēma ļoti silti un sirsnīgi. 
Vēl brīvs brīdis, lai aprunātos, dalītos pir-
majos iespaidos par Tallinu un pienācis 
laiks doties uz Tallinas Krievu teātri, kurā 
norisinājās Mahtras pamatskolas 35 gadu 
jubilejas svinības. Skaisti un rūpīgi sagata-
voti priekšnesumi, dejas un dziesmas ļāva 
brīnišķīgi pavadīt laiku. Pēc pasākuma te-
ātrī mums bija laiks iepazīt burvīgo Tallinas 
vecpilsētu.

Otrajā dienā devāmies uz Narva – Jesū, 
nelielu Igaunijas kūrortpilsētu, kur notika 
seminārs par starptautiskajiem projektiem, 
to sagatavošanu un realizēšanu. Uzaicinātie 
viesi, tai skaitā mēs, dalījās ar savu pieredzi 
dažādos projektos, par katru no tiem pa-
stāstot sīkāk. Prezentācijām sekoja pauze, 
kuras laikā varējām dalīties pirmajos ie-
spaidos par seminārā dzirdēto un redzēto. 
Pēc pauzes dalījāmies darba grupās. Iesais-
tījāmies grupā, kuras uzdevums bija iepazī-
ties ar ievērojamiem cilvēkiem, kuri dzīvo-
juši Narvā un tās apkārtnē. Pēc kopīgā dar-
ba, padarītais bija arī jāprezentē. Dzirdējām 
dažādas interesantas un bagātīgas informā-
cijas piepildītas prezentācijas par ievēroja-
mām apskates vietām. Interesanti pieredzes 
stāsti, izglītojošas un iedvesmojošas pre-
zentācijas, kā arī dažādas diskusijas un se-
minārs paskrēja nemanot. Pēcpusdienā tika 
dots nedaudz brīvais laiks, lai dalītos iespai-
dos ar pārējiem semināra dalībniekiem par 
tā norisi, saturu, iegūto pieredzi. Izmanto-
jām arī iespēju iepazīt kūrortpilsētu un tās 
apkārtni. Vakarā tika organizēts semināra 

noslēgums, kurš bija skaistiem pateicības 
vārdiem un atzinībām piepildīts. 

Nākošajā dienā sirsnīgi atvadījāmies un 
devāmies garajā mājupceļā. Aizvadītas di-
vas fantastiskas dienas – ar jauniem iespai-
diem un emocijām pilnu bagāžu varam 
doties mājās!  Esam priecīgi arī par to, ka 
semināra laikā nodibinājām kontaktus ar 
vēl vienu skolu – Tbilisi ģimnāziju |Gruzi-
jā. Šīs skolas direktore ļoti ieinteresējās par 
mūsu savstarpējiem semināriem ( Jaunpils, 
Tallina, Maskava) un to organizēšanu un 
izteica gatavību uzņemt 2019.gada oktobrī 
visas sadarbības skolas uz semināru Gruzi-
jā, Tbilisi.

Paldies Mahtras pamatskolas direktorei  
par ilggadējo sadarbību un uzaicinājumu 
būt kopā ar viņiem skolai tik nozīmīgā noti-
kumā!  Paldies skolotājai Aurikai Bogatajai 
par ļoti skaisto gladiolu ziedu kompozīciju, 
ko dāvinājām skolai jubilejā. Paldies Jaun-
pils novada domei un visiem, kas iesaistījās 
brauciena atbalstīšanā un organizēšanā!

Jaunpils vidusskolas skolotāja
Viktorija Krīgerte

JAUNPILS NOVADA DOMES ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS AICINA! 
Pieaugušos invalīdus un Černobiļas AES seku likvidācijas dalībniekus, uzrādot DEĀK izziņu vai apliecību, Jaunpilī domes kasē pie Ilzes Zorikas, Viesatās 
pie pārvaldes vadītājas Vitas Petrovas  saņemt Ziemassvētku sveicienus (EUR 25,-)! Lūdzu kasēs ierasties līdz 19.decembrim. Novada sociālais dienests  

Telefons 63180959 vai 63107068.
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Ko esam paveikuši Jaunpils jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursā

Apmācības-meistarklases “4xmāksla Ludzā-1”
No šī gada 22.oktobra - 26.oktobrim 

Mums- 4 dāmām no Jaunpils, kurām inte-
resē un, kuras nodarbojas ar mākslu, bija 
iespēja piedalīties starpteritoriālā sadarbī-
bas projektā “4xmāksla” apmācībās Ludzā.   

Dalībnieki idejas smelties izbrauca pie 
BDR Ludzas rajona partnerība uzņēmē-
jiem un nevalstiskajām organizācijām, 
pilnveidoja kompetences lekcijās “Gaismas 
galdi, smilšu zīmējumi un kino”   un “Par, 
ap un brendā/ zīmolā”. Lekcijas apmeklēt 
varēja jebkurš interesents, lai gūtu ieskatu 
par smilšu animācijas iespējām un brenda, 
zīmola nozīmi mārketingā un uzņēmuma 
atpazīstamībā. Aktivitātes nodrošināšanai 
tika iegādāti pamatlīdzekļi – Oforta prese, 
grafiskās planšetes un smilšu animācijas 
galdi.

Visu projekta laiku bija iespēja krietni 
pastrādāt un īsā laikā gan apgūt un radīt 
jaunus produktus- smilšu animāciju video 
stāstus, gan pastrādāt ar jaunajām grafis-
kajām planšetēm un jauno oforta spiedi un 
dažādām grafikas tehnikām, radot logo vie-

Projekta dalībnieki “Elles kalnā”
Projekts - “”Nu mūsu rociņas daudz ko prot!” bija aktīvu un ra-

došu 2 dienu aktivitāšu organizēšana tagadējās 1.klases skolēniem. 
Jūnijā pasākums tika organizēts brīvā dabā skolotājas Dainas Mež-
raupas lauku sētā. Darīti praktiski darbi: katrs iestādīja puķi samte-
ni, kartupeļus un tika iesētas pupas. Projekta dalībnieki devās pār-
gājienā uz Elles kalnu, kur mazos ceļotājus sagaidīja Dāmu kluba 
Vīgriezes dalībnieces savās maskās: Velns, Pūce, Kaķītis, Sikspār-
nis , Gailis, Zirgs. Šoreiz Gaiļa un Zirga lomās iejutās mazpulcēni 
Demija un Melānija. Bērni spēlēja spēles, minēja mīklas, apskatīja 
lauku sētu, atklāja dižkoku. Visjautrāk bija tad, kad tikai ar pirk-
stiem bija kaut kas jāuzzīmē uz lielās papīra lapas, jo tad varēja kā 

tējiem uzņēmējiem. Un tas viss notika ļoti 
profesionālu, zinošu apmācītāju vadībā.

Tikmēr saspringtā grafika laikā bija ie-
spēja iepazīt arī Ludzu, Ludzas vēsturi un 
tradīcijas, dzirdēt mūsu pašu latgaliešu va-
lodu un baudīt vietējos, tradicionālos ēdie-

nu. 
Sakām paldies Kandavas partnerībai par 

šo iespēju.

Ieva Zāgmane, Keita Krastiņa, Viktorija 
Ariko un Evija Rubene

Radošā darbošanās Ludzā

teikt- ķēpāties. Dienas noslēgumā pievienojās vecāki.
Šā projekta otrā diena bija 12.septembrī, kad mazpulka klasē tika 

svērti, mērīti, uzskaitīta izaugušā kartupeļu raža! Risinātas mīklas 
un uzdevumus par kartupeļiem un pupām, lasīti latviešu tautas ti-
cējumi un parunas par rudeni un ražas laiku. Skolas apkārtnē tika 
vērota vide, meklēti pēc norādēm koki un puķes skolas teritorijā 
un liktas puzles.

Ar šo projektu projekta dalībnieki vēlējās, lai bērni saprot, ka 
dzīvot laukos ir labi. Vienam otram no mums arī ir vērts padomāt 
par to! Otra vēlme bija piesaistīt jaunus dalībniekus Mazpulkam. 
Tas ir izdevās, septiņi 1.klases skolēni ir iesaistījušies mazpulka 
darbībā. Projekts tika prezentēts Kurzemes Mazpulku Rudens Fo-
rumā Ventspilī 29.oktobrī .

Projekta aktivitātēs mazie bērni mācījās darboties grupās, sa-
draudzēties, bet vecākās grupas mazpulka dalībnieki, apguva orga-
nizēšanas prasmes. Svarīgi katram apzināties atbildību par uzticēto 
pienākumu. 

Paldies mazpulka vadītājai par padomu un atbalstu un palīdzē-
šanu. 

Projekts tika īstenots Jaunpils novada domes Jauniešu iniciatīvu 
projekta konkursa ietvaros.

Aivija Ņikiforova,
mazpulcēns- projekta iesniedzēja un īstenotāja

•••

Ar projektu “Vide, daba, cilvēks”, Viesatu pagastā dzīvojošie 
mazpulcēni, turpinājām jau aizsākto 2014.gadā uzsākto dižkoku 

turpinājums 20.lpp.
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turpinājums no 19.lpp.

meklēšanu Jaunpils novadā. Šajā projektā mērķis bija rast vides 
kopsakarību ar cilvēku. Mazpulcēni bija dzirdējuši par lieliem ko-
kiem upes krastā un Viesatu ezera krastā. No ceļa redzēti vientuļi 
koki lauka vidū. Uzzināja, ka tie ir veco māju liecinieki, jo mājas 
vairs nav. Tādi tika atrasti 6 koki: pie vecajiem Kluiganu kapiem 
mežmalā, Vītolu māju ceļgalā, Mežvidu ozols, Dzintaru laukā, 
ozols pie bijušajām Gožu mājām un īpašumā – Stipenieki. Kopu-
mā Viesatu pagasta teritorijā tika apzināti 14 koki. Vislielākais ir 
Mežvidu ozols- 5.65 cm. Viesatu centrā visdižākais no šīs vasaras 
atraduma ir vītols Skaistkalnu pagalmā, kuru vētras laikā 24.augus-
tā aplauza. Iegūtie dati tika nodoti Viesatu pagasta bibliotekārei un 

Dižkoku meklējumi Jaunpils novadā 2018. gada vasara Jauniešu foto izstāde Viesatu kultūras namā

Projekta pasākums Jaunpils vidusskolā

Jaunpils muzejam. Izveidota foto izstāde Viesatu kultūras namā. 
Pie šiem kokiem pieliktas dižkoku zīmes, jo, ja vēl koks nav sasnie-
dzis noteikto apkārtmēru un trūkst pārdesmit centimetri, gribam 
būt droši, ka to neviens nenopostīs. Mazpulcēni uztraucas par tiem 
kokiem, kuri atrodas tīrumos. Šajā vasarā neesam īstenojuši visu 
iecerēto, bet esam apņēmības pilni to pabeigt nākamvasar.

Projekts īstenots Jaunpils novada domes Jauniešu iniciatīvu pro-
jekta ietvaros.

Anna Krista Dakša,
mazpulcēns-projekta dalībniece

Projekti ,,Dāvana Jaunpils iedzīvotājiem simtgadē’’ un 
,,MĒS-Jaunpils jaunieši’’

29.10.2018. Jaunpils vidusskolas aktu 
zālē  notika divu meiteņu projektu noslē-
guma pasākums, viens no projektiem bija 
Demijas Riekstiņas ,,Dāvana Jaunpils iedzī-
votājiem simtgadē’’ un otrs bija Viktorijas 
Ariko ,,MĒS-Jaunpils jaunieši’’. Viktorija 
izvirzīja 25 aktīvos Jaunpils jauniešus, kuri 
ir darbojušies ļoti aktīvi Jaunpils novadā. 
Svinīgā atmosfērā Viktorija Ariko pasniedz 
Jaunpils novada aktīvākajiem jauniešiem 
pateicības balviņas, kā arī pateicības raks-
tus par aktīvu iesaistīšanos un ieguldīto 
darbu Jaunpils novada attīstībā, balviņas 
sastāvēja no somas un cepures uz kuriem 
ir uzdrukāts ,,Jaunpils jaunieši’’. Pēc jaunie-
šu apbalvošanas, sākās Demijas Riekstiņas 
apbalvošana Jaunpils novada iedzīvotājiem 
simtgadē, kur viņa pasniedza radošas un 
pašu veidotas puzles Latvijas formā, Demi-
ja izvirzīja 40 novada iedzīvotājus, kuriem 
tiks pasniegtas šīs puzles. Demija darbojās 
kopā ar savu komandu, lai tiktu izveidotas 
šīs puzles, kad pasākums jau gandrīz noslē-
dzās, tad aicinājām visus uz nelielām uzko-
dām, lai uzkrātu spēkus, veidojot atstaro-
tājus. Lielu paldies vēlamies teikt Jaunpils 

novada domei, kad jauniešiem ir iespēja 
rakstīt šādus projektus un iegūt finansēju-
mu to realizēšanai, kā arī ,,7 ballēm’’ par lie-
lisko iespēju veidot atstarotājus un Jaunpils 

vidusskolai un tās personālam, par iespēju 
rīkot pasākumu skolas aktu zālē.

Viktorija Ariko
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Skolēnu parlamenta sanāksme Tukuma 2. vidusskolā

Sakām paldies 
Demijai Riekstiņai par viņas 

ieguldījumu Jaunpils 
novada labā :)

Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu skolēnu 
parlamentu tīkla darbība 

pieņem apgriezienus!

Ja arī Tev interesē mūsu ikdiena Jaunpilī, tad gaidīsim tieši Tevi 
pie mums!

Kopā lemsim, risināsim un panāksim!
Nesēdi malā! Piedalies!
Ja esi nolēmis pievienoties mums vai ir kādi jautājumi, tad raksti 

Jaunpils jaunatnes lietu speciālistei +371 26 164 405

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes po-
litikas valsts programma 2018.gadam.1.Valsts atbalsta nodrošinā-
šana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās. 1.3. Atbalsts darba 
ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī

Demija: 30.oktobrī es kā Jaunpils jauniete devos uz projekta 
“manas 100 darba stundas Latvijai ”noslēguma pasākumu. Strādā-
jot kā brīvprātīgajai kopā savācu 105 brīvprātīgā darba stundas. Vi-
sas stundas savadīju projekta mājaslapā. Ikviens, kas vēlējās varēja 
vadīt savas stundas un piedalīties, jo ikviens bija aicināts un noslē-
guma pasākumu. Pasākums notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
korē. Pasākumā uzstājās arī grupa “Astronauti”. Apbalvoja tikai tos 
kam bija tieši 100 h vai vairāk.

Seko Jaunpils novada Domei Twitter kontā
@Jaunpilsnovads

2. novembrī Tukuma 2.vidusskolā notika Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu parlamentu pārstāvju tikšanās. Tikšanās laikā 
jaunieši savstarpēji iepazinās un apsprieda dažādus jautājumus, 
kas saistīti ar  Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu par-
lamentu tīkla darbību. Jaunieši nolēma, ka tīkla mērķis ir vienot 
visu trīs novadu skolas un  uzdevumi ir: dalīties pieredzē, realizēt 
iecerētos pasākumus un iniciatīvas, kopīgi risināt problēmas, uz-
labot skolēnu labklājību, atbalstīt, izglītot un iedrošināt skolēnus.

Šī bija pirmā parlamentāriešu pārstāvju tikšanās 2018./2019. 
mācību gadā. Otrā tikšanās plānota 2019.gada janvārī un varētu 
būt vienā no skolām. Izskanēja doma, ka tā varētu būt Jaunpils 
vidusskola.  Īpašs paldies Ievai Upeslejai un Ievai Feldbergai par 
procesa organizēšanu un dalību pasākumā un Evitai Kornai-Opin-
cānei par telpu saorganizēšanu.

Parlamentāriešu ierosinātās tīkla aktivitātes: 
- Sanāksmes (1x2mēnešos)
- Tīkla skolu iepazīšana (gada laikā 2 skolas. Janvārī Jaunpils 

vsk.)
- Sporta spēles
- Kopīga tematiskā balle (piemēram, Ziemassvētku, skolas nos-

lēguma)
- Izglītojošas nometnes
- Konkursi starp skolām
- Dažādas izglītojošas un iedvesmojošas lekcijas
- Gada parlamentārietis
- Festivāls SKY’2019
Parlamentāriešu definētās tīkla pārstāvju (skolēnu) pienākumi:
- Nogādāt ziņas skolās
- Apmeklēt tīkla sapulces (nemainīgi no katras skolas vieni un 

tie paši pārstāvji)
- Skaļi izteikt idejas
- Veidot pasākumus
- Būt savstarpēji saliedētiem
- Būt aktīviem un iesaistīties
Parlamentāriešu definētās tīkla pārstāvju (skolēnu) tiesības:
- Mainīt to, kas neapmierina
- Pārstāvēt visu skolas skolēnu viedokli

turpinājums 22.lpp.
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- Izteikt viedokli, kas skar jauniešus.
Parlamentāriešu ierosinātie amati, to pienākumi un ievēlētie 

pārstāvji:

Amats Amata apraksts Ievēlētais pārstāvis
Prezidents Pārstāv un prezentē 

tīklu, tīkla “galva”
Ulla Grinberga, 
Tukuma 
2.pamatskola

Viceprezidents Prezidenta palīgs, 
pārstāv tīklu kopā ar 
prezidentu vai tad, 
kad prezidents nav 
pieejams.

Sanija Buta, 
Tukuma 
2.pamatskola

Sociālo tīklu 
eksperts

Organizē iniciatīvu 
- tīkla logo izveide, 
izveidot tīkla lapu 
facebook.com, ievietot 
un dalīties tajā ar 
informāciju par skolu 
parlamentiem tīkla 
skolās un tml.

Nikola Geste, 
Tukuma Raiņa 
ģimnāzija

Viktorija 
Ariko, Jaunpils 
vidusskola (palīgs)

Ideju 
koordinators

Apkopo idejas un 
koordinē idejas un to 
realizāciju.

Roberts Viesturs 
Sprūģis, Tumes 
vidusskola

Krišs Jēcis, Irlavas 
pamatskola

Vides draugs Izplata informāciju 
par vides jautājumiem, 
iniciē un koordinē 
dažādus ar vides 
saistītus pasākumus 
un iniciatīvas tīkla 
skolās, aktualizē vides 
jautājumus.

Kristīne Stafecka, 
Tukuma Raiņa 
ģimnāzija

Anna Lauma 
Platace, Tukuma 
Vakara un 
neklātienes 
vidusskola

Protokolists Protokolē sēdes, 
apkopo darba grupās 
tapušo rezultātu

Māra Mendrika, 
Tukuma 
2.vidusskola

Kitija Folkmane, 
Tukuma 
3.pamatskola 
(palīgs)

Notikums Nr. 1- lepojamies, priecājamies un 
atbalstām! Jaunpilī tiek nodibināta jauniešu dome un 
par priekšsēdētēju vienbalsīgi tiek ievēlēta viena no 

aktīvākajām novada jaunietēm - Nikola Smeltere

Basketbola ziņas

1. novembra pēcpusdienā notika pirmā Jaunpils novada 
jauniešu domes kopā sanākšana. Tika ievēlēta Jauniešu do-
mes priekšsēdētāja Nikola Smeltere. Nikola Smeltere nelielā 
prezentācijā pastāstīja par sevi, par savām aktivitātēm un 
nākotnes redzējumu Jaunpils novada jauniešu domē un tās 
darbībā. Nākamā tikšanās reizē jau tiks lemts par amatu un 
pienākumu sadali starp jauniešiem.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunat-
nes politikas valsts programma 2018.gadam.1.Valsts atbalsta 
nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās. 1.3. 
Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī.

#jauniešudome #jaunpils #jaunpilsnovadajauniešudome 
#jauniešuspēks

WhatsApp grupiņa ,,Jaunpils jaunieši’’ veiksmīgi darbojas. 
Forši, ka Jaunpilī tik atvērti un atsaucīgi jaunieši  :) Ja esi jau-
nietis līdz 30 gadu vecumam, tad pievienojies un nāc bariņā  
:) Droši atsūti uz 26164405 savu tālruņa numuru, vai ilze.
jansone-peipina@jaunpils.lv

Pirmajās 3 spēles – 2 uzvaras. 
Oktobra mēnesī un novembra sākumā 

kopā aizvadījām 3 spēles, kurās izdevās 
izcīnīt 2 uzvaras. Pirmajā spēlē Jaunpils 
sporta namā tikāmies ar visiem no Jēkab-
pils. Spēles sākums izvērtās ļoti veiksmīgs, 
spējām iekrāt solīdu pārsvaru, bet otrajā 
puslaikā viesi spēja atspēlēties. Pēdējās mi-

nūtes spējām nosargā uzvaru ar 2 punktu 
pārsvaru!

Otrā spēle arī tika aizvadīta Jaunpils 
sporta namā, kurā viesojās basketbolisti no 
Salacgrīvas. Spējām ļoti veiksmīgi nospēlēt 
aizsardzībā, tamdēļ visu spēli bijām vadī-
bā. Spēles beigu sirēnai skanot, viesi mūsu 
grozā bija iemetuši tikai 36 punktus, kamēr 
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mēs spējām gūt 60. 

Novembra sākumā devāmies pirmajā 
izbraukumā uz Tukumu. Spēles sākums iz-
vērtās ļoti neveiksmīgs, pēc pirmā puslaika 
14 punktu deficīts. Otrajā puslaikā spējām 
saņemties, pat pārņemt vadību. Spēles bei-
gas ritēja punkts punktā, bet pēdējais vārds 
piederēja tukumniekiem, kas atrodoties 
iedzinējos ar 2 punktiem, realizēja tālme-
tienu. Spēles beigās zaudējums ar 1 punktu.

Pirmajā turnīra posmā komandas uzde-
vums iekļūt starp 3 labākajām grupas ko-
mandām. Mūsu grupā vēl spēlē: BK Salac-
grīva, BS Tukums/TSS, Jēkabpils Lūši/SC, 
Rugāju SC, Daugavpils novads.

Novembra mēnesī kopā aizvadīsim 6 
spēles, no kurām piecas būs izbraukumā. 
Nākamās mājas spēles: 7. decembrī uzņem-
sim BS Tukums/TSS un 15. decembrī pie 
mums viesosies Rugāju basketbolisti.

Tiekamies tribīnēs!!!

PASĀKUMA PLĀNS 
DECEMBRIS

Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā
Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā

PASĀKUMI
Laiks Apraksts Vieta
15.12. 
17:00

Koru sadziedāšanās koncerts
Piedalīsies: Jaunpils koris, Studenšu prezidija konventa koris, Suntažu jauktais koris 
“Suntaži” un Salaspils jauktais koris “Elpa”

Jaunpils baznīca

15.12.
19:00/22:00

Ziemassvētku ieskaņas koncerts, balle
Muzikanti “Es un Viņš”, ieeja € 4.00

Viesatu kultūras nams

15.12.
19:00

Pensionāru eglīte 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts, pēc koncerta Viesatu k.n. mazā zālītē sarunas pie 
kafijas galda

Viesatu kultūras nams

18.12.
14:30

Lasītāju klubiņa “Lasītprieks” dalībnieku tikšanās un jauno grāmatu apskats Jaunpils bibliotēka

22.12.
16:00

Pirmskolas vecuma bērnu eglīte Viesatu kultūras namā 

22.12.
18:00

Koncerts. 
Tumes koris un Latvijas bankas koris
Ieeja par ziedojumu

Jaunpils baznīca

23.12.
No 11:00

Ziemassvētku jampadracis Amatu mājā
No plkst. 11:00 Ziemassvētku dāvanu izgatavošanas darbnīcas: skalu pīšana, filcēšana, 
eglīšu rotājumu un dāvaniņu gatavošana, vaska sveču liešana ( maksas aktivitātes).
Plkst. 16:00 Bluķa velšana, dziesmas un silta tēja 

Jaunpils 
Amatu māja

24.12.
18:00

Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums Jaunpils baznīca

26.12.
11:00

Koncerts “Trīs vīri Ziemassvētkos”
Aktieris Mārtiņš Vilsons, dziedātājs Zigfrīds Muktupāvels un komponists Jānis Lūsēns
Ieejas biļetes no € 5.00, € 7.00 un € 10.00 
Iepriekšpārdošanā Jaunpils pilī un Biļešu Paradīzes tirdzniecības vietās. Informācija 
29296334.

Jaunpils pils
Lielā zāle 

27.12.
17:00

Ziemassvētku uzvedums Jaunpils bērniem Jaunpils pils 
Lielā zāle
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28.12.
19:00

Spēlfilma “Jaungada taksometrs”  
Vecgada vakara pārpratuma komēdija, režisors: M. Martinsons, lomās: L. Reiniks, N. 
Brikmanis, Z. Dombrovska, D. Lūriņa-Egliena, A. Bulis, D. Daneviča, M. Sleja, V. 
Krauze, B. Sipeniece-Gavare, V. Melderis, A. Krasovska. Ieeja: € 3.00

Jaunpils pils
Lielā zāle

IZSTĀDES
Laiks Apraksts Vieta

JAUNĀS
01.12. – 01.02. Izstāde “Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji” Viesatu bibliotēka
05.12. – 31.12. Ziemassvētkus gaidot Viesatu bibliotēka
03.12. - 31.01. Valda Opmaņa gleznu izstāde “Ziedi” Jaunpils muzeja

Izstāžu zāle*
04.12. - 10.01. Jaunpils muzeja krājuma jaunieguvumu izstāde Jaunpils muzeja Izstāžu 

zāle*
TURPINĀS

15.10. - 28.12.  Akcijas “Cimdotā Latvija” ietvaros J. Užānes (Cimdu Jettiņas) un Ņ. Bondares adīto 
cimdu izstāde
Cimdu Jettiņas cimdu kolekcijas izstāde no Cēsu muzeja krājuma

Jaunpils muzeja 
Izstāžu zāle* 

*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem - muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS
Laiks Apraksts Vieta
16.12.
11:00-14:00

Filcētu Ziemassvētku dāvanu gatavošana
Pasniedzēja Ieva Zāgmane
Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

16.12.
11:30-14:00

Radošā nodarbība no dabas materiāliem Artas vadībā–vannas bumbas, lietus 
koks vai radošā pastkarte. Dalības maksa

“Rats” 

19.12. Izbraukuma bibliotēka 
~ 10:30 Strutele (pie “Jaunsētām”)
~ 10:50 Saule (centrā)
~ 11:10 Leveste (pie veikala)
~ 11:30 Jurģi (pie “Ozoliņiem”)
Informācijai un pasūtījumiem: tel. 63182195; 20299152
e-pasts: biblioteka@jaunpilspils.lv

Strutele, Saule, Leveste, 
Jurģi

21.12.  14:00-17:00 Keramikas nodarbība Amatu mājā
Brīdinām, ka pasākumu norise var tikt fiksēta fotogrāfijās, kā arī pasākumi var tikt filmēti. Iegūtie dati tiek aizsargāti un tajā iekļautās 
informācijas apstrāde, ja tā saistās ar personas datiem, izmantojama un apstrādājama atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regu-
lai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis).
Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai!

Pasākumu organizatori: 
Jaunpils pils (t. 26101458)   Jaunpils kultūras nams ( t. 29296334) Jaunpils muzejs  (t. 20223423)
Jaunpils pagasta bibliotēka ( t. 63182195) Jaunpils Amatu māja ( t. – 28301408) Viesatu kultūras nams (t. 28717075)
Viesatu bibliotēka (t. 28352654)

Drosme. Mana atbildība. Mūsu brīvība.
Ar šādu saukli par godu Latvijas valsts simtgadei kopā 
pulcējāmies JAUNPILS NOVADA LŪGŠANU BROKASTĪS

Mirkli pirms gadu mijas, 30. novembrī 
Jaunpils pilī kopā pulcējās  Jaunpils nova-
da atbildīgākie un ietekmīgākie līderi, lai  
veicinātu savstarpējo sadarbību un gūtu 
iedrošinājumu savu ideju īstenošanai. Jau 

otro gadu Jaunpils novadā kopā pulcējā-
mies Lūgšanu brokastīs.

 Pasākums tiek veidots tā, lai cilvēkus ar 
atšķirīgu pieredzi vienotu ap augstākajām 
dzīves garīgām, morālām un ētiskām pa-

matvērtībām.
Brokastu galds šajā rītā vienoja visus tos 

ļaudis, kuru galvenais ikdienas uzdevums 
ir strādāt ar cilvēkiem Jaunpils novadā-
pašvaldības un tās struktūrvienību, iestāžu 

INFORMĀCIJA
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Jaunpilī viesojās Zviedrijas  vēstniece Annika Jagannder

vadītājus, uzņēmējdarbības veicinātājus, 
nevalstisko organizāciju vadītājus un aktī-
vus ļaudis.  Kopīgas brokastis, kad laicīgās 
pasaules pārstāvji tiekas ar garīgās pasaules 
pārstāvjiem, lai kopā ieklausītos savā sirds-
balsī. Gūt stiprinājumu sev, lūgt svētību par 
cilvēkiem, saviem darbiem, būt pateicīgiem 
par to, kas mums ir un kopā strādāt jaunu 
mērķu sasniegšanai-drosmīgi un atbildīgi.

Šogad brokastu īpašie viesi bija Liepājas 

Atmodas sākumā satikās divas personī-
bas Juris Georgs Tārs un Rita Vārpiņa, tā 
Jaunpilī aizsākās radoša sadarbība, kura 
vainagojās ar ilgstošu sadraudzību starp 
Jaunpili un Zviedriju.

Juris Georgs Tārs (Thars), dzimis 1940. 
gadā, Latvijā. Studējis mākslas vēsturi un 
baltu valodas Stokholmas Universitātē. Vai-
rākus gadus strādājis par skolotāju Zvied-
rijas skolās. Kopš 1982. gada sistemātiski 
vācis ziņas par K. Ieviņa literāro un māks-
liniecisko darbību. Juris Tārs bija iniciators  
Jaunpils baznīcas un Vibi draudžu sadrau-
dzībai. Simboliski uz Jaunpili tika atvests 
Kārlis Ieviņš, uzstādīta piemiņas zīme pie 
Kalna skolas.  1992. gadā Vibi draudze no 
Zviedrijas Jaunpils baznīcai dāvināja K. Ie-
viņa gleznu “Arājs”. Draudžu sadraudzība 
pastāv vēl šodien. 

Sadraudzība tika izveidota arī starp di-
vām pilīm- Jaunpils pili un Gripsholmas 
pili, kas Tara vārdiem runājot ir kā divas 
māsas, kas viena dzīvojusi pārticībā, otra 
trūkumā. Gripsholmas pilī sešus mēnešus 
pavadīja bijusī Jaunpils muzeja vadītāja Sa-
lima Kasperāne, apgūstot pils apsaimnieko-
šanas pieredzi.

Un arī šodien J. Tārs bija iniciators Zvied-
rijas vēstnieces Annikas Jagannder  un 
Stokholmas universitātes profesores Monas 
Rosendahi vizītei Jaunpilī, kas notika 2018. 
gada 26. oktobrī.

Vēstniece apmeklēja Jaunpils pili, iepazi-
nās ar pašvaldības aģentūras “Jaunpils” un 
Sia “Jaunpils pils”  darbību. Tikās ar Jaun-
pils novada domes priekšsēdētāju Ligitu 
Ginteri, pils direktori Kristīni Liepiņu un 

diecēzes bīskaps- Hans Martins Jensons un 
Jaunā Rīgas teātra aktieris –jaunpilnieks-
Andris Keišs. 

Saziedotā naudiņa tiks novirzīt sociālam 
mērķim- ģimenēm ar  bērniem, kuriem ir 
nepieciešams īpašs atbalsts, tiks organizēts 
brīnumjauks un radošs pasākums Ziemas-
svētku brīnumu laikā, lai gūtu prieku!

Mēs izsakām sirsnīgu pateicību visiem, 
kas ar savu darbu stiprina mūsu novadu. 

pils darbiniekiem. Vēstniece bija patīkami 
pārsteigta par pils pieredzi un dažādajām 
darbības sfērām, uzsvēra pils unikalitā-
ti, varenumu un pils saimes ieguldījumu 
radošajā jomā. Tika uzsāktas sarunas par 
sakaru atjaunošanu ar Gripsholmas pili, 
lai veicinātu attīstības sadarbības projektus 
starp pil

Tikšanās laikā klāt bija arī Jaunpils Ev. 
lut. draudzes mācītājs Jānis Saulīte. Vēst-
niece apmeklēja Jaunpils baznīcu un iepa-
zinās ar kultūrvēsturisko mantojumu Jaun-
pils Amatu mājā.

Un, protams, neiztrūkstoša pieturvie-

Un no sirds ceram, ka Lūgšanu brokastu 
rīts kļūs par vērtīgu tradīciju ikvienam no 
mums.

Paldies, ka spējam būt kopā!
Lūgšanu brokastu Rīcības komitejas 

vārdā
Jaunpils ND sabiedrisko attiecību un tū-

risma nodaļas vadītāja
Baiba Rasa

ta viesu uzņemšanā-īpašā Jaunpils garša-
Jaunpils pienotavas veikaliņš un Jaunpils 
alus. Vēstniece tikās ar Jaunpils alus darītā-
ju Agri Smelteri un noslēdzot vizīti atzina, 
ka Jaunpils ir īpaša vieta.

Izsakām pateicību Jaunpils muzejam un 
pils saimei par vizītes organizēšanu, kā arī 
ikvienam, kas uzņēma viesus.

Cerot uz veiksmīgu draudzību starp 
Jaunpili un Zviedriju arī turpmāk,

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tū-

risma nodaļas vadītāja
Foto:B. Rasa

INFORMĀCIJA

Zviedrijas vēstnieces vizīte Jaunpils pilī 2018.gada  26.oktobrī

Pateicība

Izsakām pateicību Sandrai Šteinai, Aijai Zonbergai, Ilzei Rasai, Birutai un Kārlim Šteiniem, Ingai Zombergai, 
Inesei Mežgalei, kūku cepējai Maijai Podagelei un visiem ekspedīcijas dalībniekiem par skaisti izveidoto 

pasākumu “Zudušās simts mājas Viesatās” 
Inese Cine

Mārīte Ķergalve
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Jaunpils novada dome 
nozīmīgās jubilejās sveic 

novembra un decembra jubilārus.
Stipru veselību, mīlestību
 un daudz baltu dieniņu!

Zelta gudrības grāmata saka: 
“Sapņo dižus sapņus! 

Tikai tie spēj iekustināt prātu 
un dvēseli.”

Tajās lapās,
Ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.
(Z. Purvs)

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem, 
Kristapu Bērtaiti, Kazimiru Juknu, Ainu Luģi, Uldi Nikolajevu, 

Emīliju Ņikiforovu, Annu Freidenfeldi mūžībā pavadot.

Gaiša, gaiša uguns deg,
Tumšā ziemas laiciņā;
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam.
/Latviešu tautasdziesma/

Novembrī  Jaunpils novadā piedzimuši divi 
puisēni, sveicam vecākus!

LĪDZJŪTĪBAS

LĪDZJŪTĪBAS

Pateicība

Vēlos pateikties par man izrādīto godu un 
apsveikumiem saņemot Jaunpils novada domes 

apbalvojumu.

Ar cieņu Juris Mūrnieks

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 14.12.2018.

Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180957,  20204694,
 e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv. 
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Informējam, ka publisko pasākumu norise var tikt fiksēta fotogrāfijās, kā arī 

pasākumi var tikt filmēti. Iegūtie dati tiek aizsargāti un tajā iekļautās informācijas 

apstrāde, ja tā saistās ar personas datiem, izmantojama un apstrādājama atbilstoši 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis).

Pāri sirmām kapu priedēm,
Pāršalc tavas dzīves stāsts.
Pār darbam, sāpēm, ilgām

Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Izsakām līdzjūtību Andrai Bīlavai ar ģimenēm onkuli Kazimiru 
Juknu pa skuju taku aizvadot.

Jurģu iedzīvotāji

Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi.
Ne vārdiņa nebildusi
Skumjas sirdī atstājusi.

 
Izsakām līdzjūtību meitām Gitai, Ievai un vīram Egīlam, Annu 

Freidenfeldi mūžības ceļā aizvadot.

Jurģu iedzīvotāji

Sāp sirds, no dēla šķiroties,
Kad viņa taka smilšu kalnā iet.
(J. Rūsiņš)

Izsaku visdziļāko līdzjūtību Bērtaišu ģimenei, dēlu zaudējot.

Vizma Agule

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Pensionāru Biedrība “Jaunpils” sēro par savu ilggadējo biedru 
Kazimira Juknas un Ainas Luģes aiziešanu aizsaulē, izsakot 

līdzjūtību piederīgajiem.


