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2018. gada februāris

Atskaite par
padarītajiem darbiem
janvārī

Šajā atskates periodā veiktie darbi:
Lielākoties janvārī darbs notika ar 2018.gada Jaunpils
novada pašvaldības budžeta sastādīšanas.
No 2017.gada turpinās darbi pie Pasta dīķa labiekārtošanas, kā arī Jaunpils dzirnavu remontdarbi. Tuvākajā
laikā tiks uzstādīta lapene Jaunpils pils parkā.
Zemkopības ministrijā notika Barikāžu piemiņas pasākums, kurā piedalījās arī Jaunpils novada iedzīvotāji.
Apstiprināts lēmums “Par 2017.gada budžeta izpildi”.
Apstiprināts lēmums “Par Saistošajiem noteikumiem
Nr.1.2018 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu
2018.gadam”.
Apstiprināts lēmums “Par novada domes, domes iestāžu amatu sarakstiem un amatalgām”.
Apstiprināts lēmums “Par Nolikuma Nr.1/2018 “Par
Jaunpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzību” izteikšanu jaunā redakcijā” .
Apstiprināti Noteikumi Nr.2/2018 “Par Jaunpils novada domes un pašvaldības amatpersonu un darbinieku
materiālās motivēšanas un sociālo garantiju nodrošināšanas kārtību”.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada pašvaldības
izglītības iestāžu izdevumiem un savstarpējiem norēķiniem vienam audzēknim mēnesī”.
Apstiprināts lēmums “Par kredīta ņemšanu Valsts kasē
projekta “Teritorijas “Pasta dīķis” labiekārtošana” īstenošanai Jaunpils novadā”.
Apstiprināts lēmums “Par projekta “Sporta infrastruktūras pieejamības uzlabošanu Jaunpils novadā”.
Apstiprināts lēmums “Par Dzirnavu ēkas pārbūvi tūrisma piedāvājuma paplašināšanai Jaunpils novadā”.
Apsriprināts lēmums “Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no pašvaldības pamatlīdzekļiem”.
Apstiprināts lēmums “Pae pašvaldības īpašuma “Draudzības”, Pasts, Viesatas, Viesatu pagasts, Jaunpils novads,
nedzīvojamo telpu nodošanu nomas tiesību izsolē”.
Apstiprināti divi lēmumi par nokavēto nodokļu piedziņu bezstrīdus kārtībā no nekustamo īpašumu īpašniekiem.
Apstiprināts lēmums “Par atbalstu dalībai sporta sacensībās”. Persona vēlas pārsāvēt Jaunpils novadu Latvijas Jaunatnes olimpiādē airēšanā un kā atbalstu lūdz
sporta tērpa nodrošināšanu.

Gada cilvēks kultūrā 2017
Šogad pirmo reizi tika pasniegta balva - Gada cilvēks kultūrā 2017, kurai
apbalvojamos izvirzīja novadu domes
priekšsēdētāji. Balvu “Gada cilvēks
kultūrā 2017 Jaunpils novadā“ ieguva
Jaunpils muzeja vadītāja Ligija Rutka,
kuras viens no lielākajiem sasniegu
miem 2017. gadā bija 2. grāmatas par
Jaunpils muižām, muižiņām izstrāde.
Lasiet 15.lpp

Ligija Rutka,

Paskaidrojuma raksts par
Jaunpils novada pašvaldības
2018.gada budžetu
Jaunpils novada pašvaldības budžets tika izstrādāts pamatojoties uz Jaunpils novada attīstības programmu laika posmam no 2012.-2018.gadam un
ievērojot likumus un normatīvos aktus, kas regulē pašvaldības darbības jomas.
Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamats, kas tiek
apstiprināts, kā pašvaldības saistošie noteikumi.
Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Tajā ir ieņēmumu
daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa, kas nosaka, kāds līdzekļu apjoms
ir nepieciešams pašvaldībai ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.
2018. gada budžeta prioritārās jomas ir izglītība, kultūra, sports, pašvaldības infrastruktūras uzturēšana un apsaimniekošana, vides labiekārtošana
un sociālā aizsardzība.
Sastādot 2018. gada budžeta izdevumu daļu pašvaldība ir centusies ņemt
vērā visu nozaru intereses un sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai
tiktu uzturēti jau esošie infrastruktūras objekti un pakalpojumi, kā arī varētu notikt plānota attīstība sabiedrībai svarīgajās jomās.
Lai veicinātu Jaunpils novada attīstību, investīciju projektu īstenošanā
tiks piesaistīti Eiropas savienības fondu un Valsts kases aizdevumu līdzekļi.
Pamatojoties uz izstrādātajiem tehniskajiem projektiem tiks veikta skolas
sporta laukuma pārbūve, teritorijas “Pasta dīķis” labiekārtošana un pašvaldībai piederošās ēkas “Lodes” pārbūve par sociālo māju. Turpināsim
Pils parka atjaunošanas darbus. Tiks izstrādāts tehniskais projekts Jaunpils
pils jumta un fasādes atjaunošanai un jumta stāva pārbūvei. Tiks izstrādāts
fasādes atjaunošanas projekts un veikti nepieciešamie darbi pašvaldībai
piederošajai ēkai “Kalna skola”. Plānots ir veikt pirmsskolas iestādes telpu
paplašināšanas projekta izstrādi. Tiks realizēti arī projekti ar piesaistītajiem
turpinājums 2.lpp.
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turpinājums no 1.lpp.

līdzfinansējuma līdzekļiem pašvaldībai piederošajā ēku kompleksa
“Jaunpils dzirnavas” konservācijai, atjaunošanas projekta izstrādei
un jauna tūrisma produkta izveidei. Turpināsies darbs pie ciematu
centru publiskās vides, parku un pieguļošo teritoriju sakārtošanas.
Budžeta speciālajā sadaļā ir paredzēti līdzekļi ielu un ceļu ikdienas
uzturēšanai, melnā seguma virsmas apstrādei, satiksmes drošības
organizēšanai, grants segumu atjaunošanai un apgaismojuma uzturēšanai, kā arī ceļu pārvaldīšanai un inventarizācijai. Uzsāksim
būvdarbus par prioritāri pārbūvējamiem atzītiem ceļa posmiem ar
grants segumu pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Dabas resursu izmantošanas nodokļa speciālā
budžeta sadaļā saņemtos līdzekļus paredzēts izmantot ūdenstilpju
attīrīšanā, hidrotehniskās būves uz Ķimšu ūdenskrātuves sakārtošanai un atkritumu apsaimniekošanā.
Informācija par budžeta skaitliskajiem rādītājiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un klasifikācijai ir iekļauta Jaunpils novada domes saistošo noteikumu “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” 1. pielikumā, bet par izdevumiem 2. pielikumā.
Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 3. pielikumā un saistību
pārskats Valsts kasē 4.pielikumā.
Ieņēmumu prognoze 2018. gadam
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta plānoto ieņēmumu
kopējais apjoms ir EUR 2 436 601.00, kas ir par 4,94% jeb EUR
114 810.00 vairāk salīdzinājumā ar 2017.gadam sākotnēji plānotajiem ieņēmumiem un par 10.17% mazāk nekā faktiskie 2017.gada
ieņēmumi. Plānoto ieņēmumu samazinājumu pret 2017.gada faktiskajiem ieņēmumiem veido tas, ka 2017.gadā tika gūti ieņēmumi
no pašvaldības īpašumu pārdošanas kas sastādīja EUR 111 550.00
, 2018.gada budžetā tiek plānoti tikai EUR 10 000.00, kā arī nekustamā īpašuma nodoklis 2017.gadā tika iekasēts par 19.71% lielākā
apjomā nekā sākotnēji plānots.
Pamatbudžets ir kopējā budžeta galvenā daļa un tas veidojas no:
- nodokļu ieņēmumiem - iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN),
nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN);
- nenodokļu ieņēmumiem - ieņēmumi no uzņēmējdarbības,
valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām;
- pārējie nenodokļu ieņēmumi- ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas, pārdošanas, un no nodokļu pamatparādu kapitalizācijas;
- ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;
- transferti - valsts un pašvaldību mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no ministrijām un paredzētas konkrētiem mērķiem (pedagogu
darba samaksai, invalīdu asistentu apmaksai, mācību grāmatu un

Attēls Nr.1
Jaunpils novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta plānoto ieņēmumu struktūra EUR un ieņēmumu grupu procentuālais
īpatsvars ieņēmumu plānā
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līdzekļu iegādei, Vienotajam valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centram u.c.), kā arī dažādu ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumi par izglītības pakalpojumiem.
Finanšu līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri ir EUR 211681
apmērā.
Kopējais plānoto pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums pa kategorijām bez atlikuma uz gada sākumu ir skatāms attēlā Nr.1.
Izdevumu prognoze 2018. gadam
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms, ieskaitot Valsts kases aizdevumu atmaksu, ir plānots
EUR 2 648 282 apmērā. Plānotais naudas līdzekļu atlikums uz
31.12.2018. ir 77 056 EUR.
Sadalījumu pa nozarēm skatīt attēlā Nr.2. Atšifrējums pa klasifikācijas kodiem pievienots saistošo noteikumu “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” 2. pielikumā.
Speciālā budžeta prognoze 2018. gadam
Finanšu līdzekļu atlikums pašvaldības autoceļu uzturēšanas speciālajā budžetā uz 2018.gada 1.janvāri ir EUR 9440,59 apmērā un
dabas resursu nodokļa speciālajā budžetā EUR 13616,28.
Speciālais budžets veidojas no Autoceļu uzturēšanas mērķdotācijas EUR 104 613 apmērā un dabas resursu nodokļa EUR 9000
plānotajiem ieskaitījumiem. Plānotie autoceļu uzturēšanas speciālā
budžeta ieņēmumi 2018. gadā ir par 2,90% lielāki nekā 2017.gadā
plānotie un dabas resursu nodokļa par 20,00% lielāki nekā 2017.
gadam plānotie.
Autoceļu uzturēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojums plānots EUR 114 054 apmērā. Summas veidojas no šī gada mērķdotācijas un atlikuma no 2017. gadā neizlietotajiem līdzekļiem.
Pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus EUR
22616 apmērā plānots izmantot atkritumu apsaimniekošanai, upju
gultņu attīrīšanai no kritušajiem kokiem un bīstamo koku sakopšanai, ūdenstilpju izpļaušanai, notekūdeņu analīzēm, hidrotehniskās būves sakārtošanai Ķimšu ūdenskrātuvē.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtajiem aizdevumu līgumiem ar Valsts kasi neatmaksāto aizdevumu kopsumma uz 2018. gada 1. janvāri ir EUR
3 764 275 . 2018.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 190 288 apmērā. Eiropas Savienības līdzfinansējums realizētajiem projektiem pēc saņemšanas tiek iegrāmatots pašvaldības
ieņēmumos un tad izmantots aizņēmumu atmaksai.
Šobrīd ir spēkā trīs galvojumu līgumi: ar SIA “AAS “Piejūra”” par
atkritumu apsaimniekošanu un viens līgums ar SIA “Jaunpils Pils”
Pils remontam.
Galvenās grāmetvedes v.i. Elīna Stūre

Attēls Nr.2.
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2018.gada plānoto
izdevumu sadalījums EUR un procentuālais īpatsvars kopējo izdevumu plānā.
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INFORMĀCIJA

Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
līgumu pārslēgšana
Kā jau iepriekš ziņots, 2018. gada 27. martā beidzas līgums ar
Eco Baltia VIDE par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Sākot
ar 28. martu, šo pakalpojumu sniegs pašvaldību dibināts uzņēmums SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”.
Aicinām visus nekustamā īpašuma īpašniekus un namu apsaimniekotājus pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar AAS “Piejūra”, līdzi ņemot PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU.
Līgumus var pārslēgt:
1.AAS “Piejūra” birojos:
- Tukumā, Rīgas ielā 1 (ieeja no Pasta ielas).
Biroja darba laiks – katru darba dienu no 09:00 līdz 17:00.
- Kandavā, Kūrorta ielā 1B
No 1. līdz 9. februārim, kā arī 13. un 16. februārī, darba dienās
no plkst. 13:00 līdz 17:00.
23. februārī; 2. un 6. martā no plkst. 09:00 līdz 16:00 .
- No 1. februāra Talsos, Anša Lerha-Puškaiša ielā 6 (1. stāvā)
Biroja darba laiks – katru darba dienu no 09:00 līdz 17:00.
2. Novadu pagastu centros
Tiek organizēti izbraukumi līgumu slēgšanai
Pakalpojuma izmaksas:
Konteinera tilpums

Tarifs (ar PVN)

0,14 m3

EUR 1,66

0,24 m3

EUR 2,84

0,18 m3

EUR 2,13

1,1 m3

EUR 13,02

1m3 = EUR 9,78 (bez PVN) / EUR 11,83 (ar PVN)
!!! LĪDZ JAUNĀ LĪGUMA SLĒGŠANAI, IEDZĪVOTĀJIEM
JĀNOKĀRTO VISI MAKSĀJUMI UN SAISTĪBAS AR LĪDZŠINĒJO ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJU “ECO BALTIA
VIDE”.
JAUNPILĪ LĪGUMUS VARĒS PĀRSLĒGT 13.MARTĀ NO
PLKST.10:00-16:00 JAUNPILS PILS ZAĻAJĀ ZĀLĒ
SIA “AAS “Piejūra”” ir kapitālsabiedrība, kuras daļas pieder
deviņām pašvaldībām – Jūrmalai, Engures, Kandavas, Tukuma,
Jaunpils, Rojas, Talsu, Dundagas, Mērsraga novadam. Uzņēmums
nodibināts 2001. gada 2. janvārī, tā mērķis – realizēt atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas Piejūras atkritumu apsaimniekošanas
reģionā.
Kontaktinformācija – tālr. nr.: 63123306;
e-pasts: info@piejuraatkritumi.lv
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3.

Atkalas un atkušņa laikā
grants ceļi kļūst grūtāk
izbraucami, uzturēšanas
darbi notiek visā valsts
autoceļu tīklā
No Kurzemes puses pāri Latvijai virzās nokrišņi, kuri no sniega pāriet lietus veidā. Vienlaikus paaugstinās gaisa temperatūra, tādēļ uz vēl sniegotajiem un sasalušajiem autoceļiem, īpaši ar
grants segumu, var veidoties atkala un tie kļūs īpaši slideni. VAS
“Latvijas autoceļu uzturētājs” veic autoceļu uzturēšanas klasei
atbilstošus uzturēšanas darbus – rievošanu, satiksmei bīstamo
posmu kaisīšanu.
Mainīgos laika apstākļos uz ceļiem ar asfaltbetona segumu uzturētāji veic kaisīšanas darbus. Pēc nepieciešamības tiek veikta arī
avārijas bedru aizpildīšana, jo, sākoties ilgstošam atkusnim, uz asfalta ceļiem neprognozējami var veidoties bedres. Intensīvās satiksmes apstākļos dienas laikā pavisam neliela bedre var pārvērsties
avārijas bedrē.
Šajos laika apstākļos pa grants ceļiem ir jābrauc piesardzīgi, sevišķi stāvos kāpumos un pagriezienos, jo, nokūstot sniega kārtai,
veidojas atkala un saķere var būt kritiski zema. Uz vietējās nozīmes
ceļiem ar grants segumu tiek veikta to attīrīšana no sniega, bet posmos, kur izveidojusies piebraukta sniega kārta, tiek veikta rievošana – izveido rievas, kas uzlabo mašīnas riepu saķeri ar segumu.
Ilgstoša atkušņa rezultātā uz grants ceļiem var iestāties šķīdonis.
Strauji nokūstot sniegam, gaisa temperatūrai svārstoties ap nulli,
segas konstrukcija vietām ir pārmitrināta, vietām vēl sasalusi. Atkusušajā seguma kārtā strauji veidojas bedres un iesēdumi, kurus
pārmitrinātās segas konstrukcijas dēļ nav iespējams kvalitatīvi novērst ar autoceļu greiderēšanu un jauna materiāla iestrādi izveidojušās bedrēs un iesēdumos.
Uz grants autoceļu segumiem, kuri vēl ir pārmitrināti – visbiežāk
tas ir novērojams meža apvidos, darbi netiek veikti, jo nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu darba izpildi. Greiderēšanu, iesēdumu,
bedru vai citu defektu novēršana ir iespējama pie optimāla mitruma grants seguma, tas nevar būt pārmitrināts.
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” regulāri apseko valsts autoceļus un tiklīdz konstatēs, ka ceļa segums atbilst grants seguma greiderēšanas darbu veikšanai, tie tiks uzsākti.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem, avārijas bedrēm un
šķīdoni uz valsts autoceļiem aicinām informēt Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.
LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz
valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk
nekā 20 000 km, no tiem vairāk nekā 8 000 km autoceļu ir ar melno
segumu un gandrīz 12 000 km ir grants autoceļu, kā arī ikdienas
uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.
Miks Lūsis,VAS Latvijas autoceļu uzturētājs,
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālrunis: 28682038, e-pasts: miks.lusis@lau.lv www.lau.lv
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Jaunpils muzeja īsziņas
Laiks, kas jāpatur atmiņā. 11. janvārī Rīgā Zemkopības ministrijā notika pasākums ”Cerību ugunskuri – mirklis pirms brīvības”, kurā piedalījās arī grupa Jaunpils novada iedzīvotāju. Vairāk
kā 200 jaunpilniekiem ir piešķirts valsts apbalvojums – Barikāžu
piemiņas Goda zīme un Pateicības raksts. Pasākumā uzrunas teica
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un bijušais lauksaimniecības
ministrs Dainis Ģēģeris, kuri pateicās par barikāžu laikā izrādīto
pašaizliedzību. Daiņa Ģēģera vadībā toreiz notika smagās tehnikas
izvietošana ap apsargājamiem objektiem. Pasākuma laikā notika
grāmatas “Cerību ugunskuri” atvēršana. Grāmata ar īpašo bijušā
ministra ierakstu tika dāvināta visiem šī atceres brīža dalībniekiem. Ar muzikālu sveicienu pasākuma dalībniekus iepriecināja
vijolnieks Raimonds Ozols stīgu kvarteta koncertā “Starp debesīm
un zemi”.

Laimas Lupiķes darbu izstādē “Krāsu spiets” varēja aplūkot
gleznas, tīmekļošanas tehnikā gatavotus dekorus, apģērbus, šalles.
Savu darbu veidošanai, Laima izmantojusi dzijas, zīdu, mežģīnes,

audumu, akrila un eļļas krāsas. Izstāde uzrunāja katru, kurš iegriezās izstāžu zālē. Ikviens apmeklētājs varēja izbaudīt savām acīm
krāsu gammu sniegto daudzveidību un vienreizību mākslinieces
dekoratīvajos priekšmetos un aksesuāros. Arī pašas autores tērpi
ir viscaur “čunčināti” un izskatās pārsteidzoši skaisti. Autore “spēlējas” ar krāsu, faktūru, gaismu. Ir tik daudz krāsu. Ir tik daudz
tēmu. Un zvaigznes, un okeāna dzelmes, kas vēl mazāk izpētītas kā
kosmoss. Sievietes dzīves. Cilvēka mūžs. Izstādes pabijušas visos
novados Latvijā. Paldies sakām par iespēju baudīt Laimas darbus
Jaunpilī un arī dāvanu Jaunpils pilij – tīmekļošanas tehnikā darinātu dekoru “Zelta ābele”.

Gadsimta albuma ideja ir aicināt ikvienu Jaunpils novada iedzīvotāju izveidot savu lappusi virtuālā Latvijas vēstures albumā.
Pievienotās fotogrāfijas par personiski svarīgiem cilvēkiem, vietām
un notikumiem kļūs par Latvijas vēstures stāsta sastāvdaļu. 2018.
gada maijā Gadsimta albums papildinās Latvijas muzeju kopizstādi Latvijas gadsimts.
Jaunpils muzeja un bibliotēkas darbinieces palīdzēs ar fotogrāfiju ieskanēšanu, pārfotografēšanu un aprakstu sastādīšanu.
Gaidīsim Jūs 21. februārī no plkst. 10.00-17.00 Jaunpils bibliotēkā, bet 23. februārī no 10.00-17.00 Jaunpils muzejā.
Veidosim savu Gadsimta albumu!
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un Zinta Arika.
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Sabiedriskās aktivitātes un notikumi 2018. gadā
Pirms 470 gadiem (1548)

ɶɶ Everts fon Šīrens Jaunpilī nodibināja draudzi ar pastāvīgu mācītāja vietu un pilī lika izbūvēt
kapelu.

rināja gleznu ar staru vainagā
(Glorija) iekļautu krustu.
ɶɶ 1861. gadā barons Augusts fon
der Reke atvēlēja 2 ha zemi, uz
kuras par pagasta līdzekļiem uzbūvēja skolas ēku - Kalna skolu.

ɶɶ A. Orfeliusa izdotajā atlantā
“Theatrum orbis terrarum” pirmoreiz parādās kartē nosaukums
– Jaunpils.

ɶɶ Jaunpils muižā sāka darboties
spirta dedzinātava un brūzis.

Pirms 445 gadiem (1573)

Pirms 370 gadiem (1648)

ɶɶ Matīss fon der Reke ar sievu Zuzannu Jaunpils baznīcai dāvina
koka altāri un kanceli.

Pirms 270 gadiem (1748)

ɶɶ Struteles muižas īpašnieks Karls
Gustavs Bīrons savā testamentā
novēl Struteles baznīcai 6 000
Alberta florēnus un izsaka vēlēšanos pēc nāves tikt apbedīts
Struteles baznīcā.
ɶɶ Jelgavas zvanu lējējs Ernsts Fehters pārlej 545 kg smago Struteles baznīcas zvanu, atstājot uz tā
uzrakstu: “Pirmo reizi Struteles
baznīcai mani izlēja 1645. gadā.
1748.
gadā
augstdzimušais
kungs Karls fon Bīrons, Krievijas ķeizariskais ģenerālšefs, visu
Struteles muižu dzimtkungs,
lika mani šīs Struteles baznīcas
labā pārliet”.

Pirms 240 gadiem (1778)

ɶɶ Jaunpils muižā sāk darboties
alus darītava.

Pirms 215 gadiem (1803)

ɶɶ Uzcēla Jaunpils ūdensdzirnavas. Vēstures avotos minēts,
ka ūdensdzirnavas darbojas no
1791. gada.

Pirms 165 gadiem (1853)

ɶɶ Lauku muižā uzsāk Holšteinas
un Jitlandes sugas liellopu audzēšanu.

Pirms 160 gadiem (1858)

ɶɶ Jaunpils pagasta “Sparvu” mājās skolas vadību pārņēma Kārlis Šepskis. Tajā mācījās ap 120
bērnu.

Pirms 155 gadiem (1863)

ɶɶ Kurzemes muižnieks Karls fon
der Rekes Jaunpils dzimtkunga
mazdēls uzsāka māju pārdošanu
zemniekiem.
ɶɶ Jaunpils baznīcā pēc fon der Reku
dzimtas lūguma gleznotājs Jūliuss Dērings uzgleznoja pavisam
jaunu kompozīciju “Ecce Homo”,
bet virs tās trešā stāva nišai da-

Pirms 150 gadiem (1868)
Pirms 140 gadiem (1878)

ɶɶ Ap 1875. gadu Lauku muižas baronese fon Deršau Lauku muižas
pagasta sabiedrībai dāvinājusi
0,5 ha lielu zemes gabalu, uz
kuras ar pagasta un muižas līdzekļiem uzbūvēja skolas namu
Lauku muižā.

Pirms 115 gadiem (1903)

ɶɶ Dibināta Jaunpils krājaizdevumu
sabiedrība.
ɶɶ Struteles baznīcai pēc baroneses
Tusneldas
Feiliceras-Frankas
nāves E. Todes firma Rīgā izgatavo smalki izstrādātus krāsainus loga gleznojumus ar svēto
attēliem.
ɶɶ Pirms 105 gadiem (1913)
ɶɶ Jaunpilī sāka darboties pienotava un krejošanas punkti Jurģos
un Lauku muižā.

Pirms 100 gadiem (1918)

ɶɶ Dibināta Latvijas valsts.
ɶɶ No Jaunpils pagasta Chronikas
(1937):
ɶɶ “Mūsu brīvības sapnis šai gadā
piepildījās. No mūsu bēdām, ciešanām un ilgām dzima Latvijas
valsts. Tika pacelts 1918. gada
18. novembrī mūsu sarkanbaltsarkanais karogs, lai tas nekad
vairs nenoliektos. Šo dienu mūžīgi pieminēs nākošās paaudzes.
Viņas pieminēs arī tos, kas šo
brīdi deva. Mēs cīnījāmies par
taisnību, uzvarējām un nodibinājām savu valsti. Septiņi gadu
simti nolieca savas galvas šī viena brīža priekšā. Kronvalda un
Ausekļa veļi un tie, kas krituši
Tīreļpurvā, neredzami pulcējās
ap Latvijas karogu. Laima mums
deva Dr. Kārli Ulmani un mēs to
cēlām par jaunās valsts pirmo
Ministru Prezidentu. Ar šo domu
un šī vīra vadībā sākās mums
tautas uzvaru un panākumu gaitas un mēs pierādījām pasaulei,
ka arī mazā valstī un izpostītā
zemē dzīvo liela tauta un liels

www.jaunpils.lv

tautas Vadonis.”

Pirms 95 gadiem (1923)

ɶɶ Jaunpils pagasta namā atklāja
aizsargu nodaļas kanceleju un
tai nodeva līdz tam laikam pie
nodaļas priekšnieka glabātos
rakstus un citus piederumus.
ɶɶ Dibināts Jaunpils jauktais koris,
pirmais kora diriģents bija Kārlis
Ceronis.

Pirms 90 gadiem (1928)

ɶɶ 5. jūlijā dibināta Jaunpils ugunsdzēsēju biedrība ar filiālēm
Bikstos un Strutelē.
ɶɶ 18. novembrī ar Triju Zvaigžņu
ordeni apbalvoja Kārli Firstu
Kauliņu, Frici Skrabi, Krišjāni
Ozoliņu.
ɶɶ “Ezerkroga” ēkas rietumu daļu
saņēma Satiksmes ministrija
pasta kantora vajadzībām.

Pirms 85 gadiem (1933)

ɶɶ Dibināta Valsts Jaunpils lauksaimniecības skolas absolventu biedrība, kas pastāvēja līdz
1940. gada 30. novembrim.
ɶɶ Jaunpilī pie viengadīgās lopkopības skolas atvēra praktisko
lopkopju sagatavošanas nodaļu.
Šajā nodaļā uzņem jauniešus ne
jaunākus par 19 gadiem un ar
trīs mēnešu praksi.

Pirms 80 gadiem (1938)

ɶɶ Struteles lauksaimniecības biedrība apvienojas ar Lopkopības
pārraudzības biedrību.
ɶɶ Nodibināta Struteles savstarpējā
ugunsapdrošināšanas biedrība.
ɶɶ Uzcēla Jaunpils skolas ēku (no
1948. gada – vidusskola).

Pirms 70 gadiem (1948)

ɶɶ Dibināti vairāki kolhozi –
ɶɶ - 10. jūnijā nodibināja l/a “Liesma”, priekšsēdētājs V. Leikums;
ɶɶ - 30. augustā nodibināja l/a “Ausma”, priekšsēdētājs K. Koškins;
ɶɶ - 16. septembrī nodibināja l/a
“Lāčplēsis”,
priekšsēdētājs
R.Siļķe;
ɶɶ - 28. novembrī nodibināja l/a
“Sarkanais karogs”, priekšsēdētājs J. Laukšteins;
ɶɶ - 13. decembrī nodibināja l/a
“Saule”, priekšsēdētājs A. Siļķe.
ɶɶ Jaunpils pagastā tika veikta radiofikācija.
ɶɶ Pēc atjaunošanas atsāka darboties Jaunpils pienotava. Atsākot
turpinājums 6.lpp.
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turpinājums no 5.lpp.

ražošanu, tā ātri izvirzās labāko
uzņēmumu vidū. Pienotavā ražoja sviestu un sieru.

Pirms 65 gadiem (1953)

ɶɶ Uzcelta Jaunpils vidusskolas internāta ēka.
ɶɶ Kolhozi “Cīņas gars” un “Darba
spars” nolemj kopīgi celt hidroelektrostaciju “Viesatas”.
ɶɶ Atvēra Jaunpils slimnīcu ar divām nodaļām – dzemdību un terapijas.

Pirms 60 gadiem (1958)

ɶɶ Likvidēts Jaunpils MTS.
ɶɶ Kolhoza “Dzirkstele” teritorijā
tika ievilkta elektrība.
ɶɶ Izremontēja Jaunpils baznīcas
sakristeju un tur iekārtoja dzīvokli mācītājam.
ɶɶ Pirms 55 gadiem
ɶɶ 1962./63. mācību gadā Latvijā
ieviesa obligāto astoņgadīgo izglītību.

Pirms 50 gadiem (1968)

ɶɶ Jaunpilī dabisko gāzi sāka izmantot kolhoza “Dzirkstele” jaunā ēdnīca un liels skaits dzīvokļu.
ɶɶ Jaunpilī 20 abonentu centrāles
vietā ierīkoja automātisko telefona centrāli.

Pirms 45 gadiem (1973)

ɶɶ Jaunpils iedzīvotāju rīcībā nodota atjaunotā Jaunpils pils zāle –
kultūras nama vajadzībām.

Pirms 40 gadiem (1978)

ɶɶ Jaunpils draudze aiziet no sava
Dievnama un darbību turpina
draudzes vecākā Žaņa Rūša mājās “Rūšos”.
ɶɶ Dibināts bērnu ansamblis “Ķipariņi”.
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Pirms 35 gadiem (1983)

ɶɶ Darbību uzsāka Jaunpils deju kolektīvs ar vadītāju Jāni Liepiņu.
Šobrīd kolektīvu vada Santa Laurinoviča.

Pirms 30 gadiem (1988)

ɶɶ Dibināta Tautas frontes Jaunpils
nodaļa, par tās vadītāju ievēlēja
Pēteri Baranovski.

Pirms 25 gadiem (1993)

ɶɶ Jaunpils muzejs pirmo reizi atvērts apmeklētājiem ar izstādi
pils tornītī.
ɶɶ Dibināta sabiedriskas organizācijas “Glābiet bērnus” Jaunpils
nodaļa, kas pastāvēja līdz 2008.
gadam.
ɶɶ Pēc Jaunpils draudzes mācītāja J.
Neimaņa un Struteles draudzes
priekšnieka ierosmes Struteles
muižas un baznīcas pēdējo īpašnieku mazmeitas Vācijā uzsāka
ziedojumu vākšanu Struteles
baznīcas atjaunošanai. Par saziedotajiem līdzekļiem atjaunoja
jumta segumu, izgatavoja logus
un durvis.

Pirms 20 gadiem (1998)

ɶɶ Pirmo reizi notika viduslaiku pasākums “Divas stundas spēlēsim
viduslaikus”, šobrīd Viduslaiku
svētki.
ɶɶ Latvijas mēroga konkursā “Par
skaistāko daiļdārzu un lauku
sētu” laureātu godā tika atzītas
Jaunpils pagasta Putnu ielas individuālās mājas.

Pirms 15 gadiem (2003)

ɶɶ 30. aprīlī izveidota pašvaldības aģentūra “Jaunpils” un SIA
“Jaunpils pils”.
ɶɶ 23. maijā atklāta Kartavkalnu
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dabas taka.
ɶɶ Izveidota teatralizētā programma “Mazie mūciņi”.
ɶɶ 20. septembrī notika Tautas nobalsošana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā.
ɶɶ Novembrī savu darbību uzsāka līnijdeju grupa “Vēlziedes”.
Šobrīd darbojas ar nosaukumu
“Randevu”.
ɶɶ Novembrī darbību uzsāka līnijdeju grupa “Vīgriezes”.
ɶɶ Dibināta pensionāru biedrība
“Jaunpils”.

Pirms 10 gadiem (2008)

ɶɶ 14. jūnijā Kr. Barona pamatskolā
Viesatās notiek pēdējais 9. klases izlaidums. Skola tiek slēgta.
ɶɶ Dibināta biedrība “Kamenes”.
ɶɶ 28. septembrī (Jaunpilī) atklāja
Aizupju moto trasi.

Pirms 5 gadiem (2013)

ɶɶ 7. martā Jaunpilī atklāja Jaunpils
pienotavas veikalu.
ɶɶ Jūnijā ekspluatācijā tika nodots
apgaismots velosipēdu un gājēju
celiņš, kas savieno Jaunpili un
Levesti.
ɶɶ Septembrī notika folkloras kopas “Viesi” dibināšana. Ziemassvētkos bija pirmais koncerts.
ɶɶ 19. decembrī tika prezentēta grāmata “Jaunpils muižas, muižiņas”, kas ir pirmais tik plaši apkopotais izdevums par Jaunpils
vēsturi no senvēstures līdz 1920.
gadam.
ɶɶ Plašāku informāciju par minētajiem notikumiem var iegūt Jaunpils muzejā
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un
Zinta Arika

Jauniešu un politikas veidotāju tikšanās
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Janvāris iesācies mazliet gausi, kā jau visi
janvāri, tomēr nemazāk produktīvi, jo visām lietām ir savs laiks. Īstais laiks, lai reflektētu par to, kas padarīts, kas strādā un
ko vajadzētu uzlabot, kādos virzienos raudzīties, kādas ir mūsu iespējas, ar ko sadarboties. Kādu mēs gribam redzēt savu vidi,
ko tajā uzlabot, kas var mums palīdzēt. Šie
visi bija jautājumi uz kuriem jaunieši varēja
gūt atbildes divās neformālās jauniešu un
politikas veidotāju tikšanās reizēs 11. janvārī biedrības “Rats” telpās un 19. Janvārī
Jaunpils vidusskolā. Abas diskusiju dienas
vadīja atraktīvā un pieredzējusī jaunatnes
politikas eksperte Inese Šubēvica.
Pirmajā dienā, dažādos radošos veidos,
jaunieši varēja apspriest notiekošo Jaunpilī,
uzzināt dažādus statistikas datus, izprast,
kā veidojas lēmumu pieņemšana novada
domē, kā mēs varam būt daļa no šī procesa.
Kādas ir mūsu tiesības un pienākumi. Kas
ir argumentācijas māksla un, kā to pielietot,
lai panāktu sev vēlamos rezultātus. Tika izvirzīti vairāki aktuāli jautājumi jauniešiem
un grupu darbā diskutēts par to iespējamo
attīstību. Mums par lielu prieku uz prezentāciju ieradās arī mūsu pieredzejusī domes
priekšēdētāja Ligita Gintere, kura deva

savus vērtīgos padomus un skatījumu par
mūsu idejām. Otrajā diskusiju dienā skolā
bija tas gods sastapt vaigā jau lielāku skaitu ar mūsu lēmumu pieņēmējiem, nedaudz
iepazīties un izprast, kā notiek domes darbs
un lēmumu pieņemšana. Kopā diskutēt par
mums svarīgo un to kā to uzlabot, papildināt.
Jāteic, ka visi kā viens nonācām pie līdzīgiem secinājumiem, ka viena no svarīgākajām tēmām un vērtībām Jaunpilī ir
tieši ģimene. Ģimene kā pamats, kā vieta,
kur iegūstam intereses un savu vērtību izpratni- vēlmi darboties, iesaistīties, draudzēties, smieties vai bēdāties… Kā arī ģimenisks modelis sabiedrībā kopumā- vienkārši sirsnīga, atvērta, empātiska attieksme
gan no lēmumu pieņēmēju puses, kultūras
darbinieku, iestāžu vadītāju, gan līdzcilvēku puses vienam pret otru. Secinājām, ka
Jaunpilī ir gana daudz nodarbošanās un
resursu iespējas tikai jāprot tās efektīvi izmantot, kopā sadarboties.
“Uz vienu tūkstoti iedzīvotāju ir nepieciešams tikai viens cilveks, kurš var mainīt
un ietekmēt notikumu gaitu visā kopienā” ,
šādu, motivējošu, pētījumos balstītu, atziņu
mums atstāja lieliskā Inese Šubēvica, liekot
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mums apzināties to, ka mūsu viedokļiem
un darbībām ir reāla ietekme un spējam
mainīt un ietekmēt notikumus mums vēlamos virzienos, sevišķi, ja apvienojamies un
darbojamies vienota mērķa labā.
Paldies, visiem, kuri ieradās un radīja patīkamo, neformālo gaisotni, kurā varējām
plānot mūsu novada attīstību, jo tieši jaunieši ir tie, kuru rokās tas paliks.
Pateicamies par gardajām uzkodām, kafiju un tēju mūsu “NiedresO” darba rūķiem
un visiem, kuri bija klāt un nodrošināja šo
kopā būšanas iespēju. ...jo katrs cilvēks ir
vērtība.
Projekts īstenosts Izgītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes un politikas valsts
programmas 2017. gadam ietvaros. 1.5.
apakšsadaļas ,, Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana’’. Projekta ,,
Jauniešu un politikas veidotāju tikšanās’’.
„Projekts īstenots Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budžeta finansējuma ietvaros”
Ieva Zāgmane,
jaunatnes darbinieks
Foto: Baiba Rasa

Tiekas Skolēnu pašpārvaldes aktīvisti

5. februārī Tukuma ledus hallē norisinājās Tukuma, Engures un Jaunpils skolēnu
pašpārvalžu pārstāvju tikšanās. No katras
skolas tika izvirzīti 2 skolēni – pašpārvalžu pārstāvjus. Kopā ieradās 30 dalībnieki
no 15 novada skolām. Tikšanos vadīja un
programmu izveidoja Ieva Upesleja Tukuma novada izglītības pārvaldes jaunatnes
lietu speciāliste. Jaunpils vidusskolu pārstēvēja Kristīne Eļkina un Nadīna Pahmurkina.

Tikšanās programmas saturs tika veidots
ņemot vērā skolas parlamentāriešu un skolotāju – konsultantu ieteikumus. Tikšanās
mērķis bija saliedēt dalībniekus un radīt
labvēlīgu augsni pieredzes apmaiņai un kopīgu aktivitāšu plānošanai. Tikšanās programma balstījās uz neformālās izglītības
metodēm.
Programmā tika:
- Iepazīšanās un komandas veidošanas
aktivitātes
- Īss ieskats tēmā “Jauniešu līdzdalība”
- Pieredzes apmaiņa “Skolēnu pašpārvalde manā skolā”
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- Ideju vētra kopīgām aktivitātēm
- Pasākuma izvērtēšana
Jaunieši ļoti aktīvi veica sadarbību u vienojās par turpmākiem plāniem. Nākamā
tikšanās paredzēta jau kādā no novada skolām.
Kristīne Eļkina dosies 10 martā pārstēvēt
Jaunpils viduskolas parlamentu Rīgā uz Rīgas skolēnu domes veidoto pasākumu Latvijas skolēnu/jauniešu pašpārvaldēm.
Ilze Jansone –Peipiņa
Jaunatnes lietu un tūrisma speciāliste
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Izziņas, radošo tehnoloģiju, kompetenču
un karjeras diena Jaunpils vidusskolā

Skolēniem atgriežoties skolā pēc ziemas
brīvdienām, kāda afiša vēstīja par neparastu dienu Jaunpils vidusskolā – Izziņas, radošo tehnoloģiju, kompetenču un karjeras
dienu –, un tā notika 11. janvārī. Dienas
programmā bija iekļauts eksperimentu šovs
un laiks ar zinātkāres centra ZINOO nodarbību vadītāju Marģeru Majoru 1.- 4. un
5.- 8. klašu grupām, biedrības “7 balles” un
tekstilmākslinieces Ievas Zāgmanes vadītas
Zinātkāres stacijas – fizika, bioloģija, māksla –, atklātā robotikas pulciņa nodarbība un
atklātā Jauno zinātnieku skolas nodarbība.
1.– 4. klašu audzēkņi nepacietīgi gaidīja eksperimentu šova sākumu, cits ar citu
sprieda par tā tematu. Un tad nu tas sākās!
Bērni kopīgi atbildēja uz zinātnieka jautājumiem, un, uzmanīgi klausoties stāstījumā, skatījās, ko dara eksperimentu vadītājs.
Skolēni bija izbrīnīti par Marģera Majora
prasmēm. Brīnumdaris parādīja bērniem
sauso ledu un pastāstīja par tā uzbūvi un
īpašībām. Noritēja dažādi eksperimenti,
un skolēni mācījās jaunas zināšanas. Zinātnieks uzbūra dūmu burbuļus, kuri skaisti lidoja pa gaisu. Kad jokojot tika paveikti visi
ļoti bīstamie eksperimenti, bija laiks ne tik
riskantajiem izmēģinājumiem, kurus bērni
ar nepacietību gaidīja. Skolēni palīdzēja izveidot zaļu uguni, kopā ar zinātnieku lika ar
uguns palīdzību uzsprāgt balonam, pilnam
ar gāzi, un paveica vēl dažus negaidītus brīnumus. Par laimi, nekas nenogāja greizi un
eksperimenti izdevās. Uz klasēm bērni aizgāja ar daudz vairāk zināšanām un prieka
pilnām acīm.
Arī 5. – 8. klašu skolēni neslēpa pārsteigumu un sajūsmu par notiekošo. Skanot
gavilēm visparastākajam spainim, jo bez tā

eksperiments neizdotos, drosmīgajiem ļaujot degt savā rokā uguns liesmai, uzzinot,
kā iegūt dažādas salūta krāsas, ķerot sausā
ledus dūmus un vērojot vēl daudzus labam
ķīmiķim un fiziķim zināmus noslēpumus,
tika interesanti pavadīts laiks un radīta interese par ķīmiju un tai radniecīgām zinātnēm.
Ieejot sākumskolas telpās, gandrīz katram sastaptajam bērnam rokās bija jauna
ripināma manta, par kuras esamību prieku vēstīja vēlme to uzreiz skolā ienācējam
demonstrēt. Turpat netālu jau arī varēja
pievienoties citiem un to pagatavot pats,
jo tika piedāvātas divas radošās darbnīcas.
Biedrības “7 balles” pārstāvis Kaspars Brikulis iemācīja bērniem uztaisīt „robotiņus”
no koka, bet mākslinieces Ievas Zāgmanes
vadībā parastu t-krekla formas piekariņu
varēja pārvērst par unikālu, savu.
Šajā mācību gadā Jaunpils vidusskolā
projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” ietvaros darboties
sācis robotikas pulciņš 1. – 4. klašu skolēniem. Šoreiz ikvienam interesentam bija
iespēja vērot nodarbības norisi. Šķiet, robotika ir zēnu iecienīta pasaule, jo nevienas
meitenes starp rosīgajiem dalībniekiem nebija. Skolotājs informēja, ka nodarbībā būs
jāizveido arbalets. Tālākais jau noritēja bez
vārdiem: negaidot instrukcijas, zēni pāros
draudzīgi datora pamācībā pētīja, kā rīkoties, veiksmīgi sadalīja pienākumus, un drīz
vien pacietīgā un klusā darbā tapa aukstais
šaujamierocis no Lego konstruktora detaļām, kas pirms tam, nestrīdoties citam ar
citu, sagaidot savu kārtu, pareizi atlasītas.
Kad izmēģināta tā darbība, atlika vien pievienot motoriņu un pieslēgt datoram, lai
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mehānisms ierūktos un pats veiktu savu
uzdevumu, bet skolēna sejā būtu jaušams
gandarījums par padarīto darbu.
Jau iepriekš minētā projekta ietvaros
skolā norit arī nodarbību cikls “Jauno zinātnieku skola”. Šoreiz, atklātajā nodarbībā,
skolotāja Ineta Miķelsone stundas sākumā
skolēnus sadalīja grupās, iepazīstināja ar
darba aprakstu un darba vietu. Šīs dienas
temats – magnētiskais spēks. Audzēkņi ar
nepacietību gaidīja dažādo “staciju” eksperimentus, kurus dažkārt pat ar skolotājas
palīdzību bija grūti paveikt. Viens no šādiem uzdevumiem bija dabūt ārā no mēģenes metāla saspraudi ar magnētisko spēku.
Kādai grupai tas prasīja lielas pūles. Tomēr
mazie zinātnieki mājās devās ar priecīgu
prātu un apmierinātu sirdi, iemācījušies
kaut ko jaunu.
Lietojot telefonu, braucot ar velosipēdu,
ejot pāri tiltam, pat lietojot smaržas, tīrot
zobus un darot daudz ko citu, neiedomājamies, ka šīs ikdienišķās ērtības nodrošina
inženieri. Masu medijos lasāms un dzirdams satraukums par to, ka trūkst inženierzinātņu speciālistu. Šī Izziņas, radošo
tehnoloģiju, kompetenču un karjeras diena
deva skolēniem ieskatu tik nozīmīgajā un
nākotnē perspektīvajā jomā, lai viņi sevi
spētu ieraudzīt kā radošu nākamo dabas un
eksakto zinātņu un tehnoloģiju speciālistu,
lai viņi iepazītu iepriekšminēto zinātņu brīnumainās iespējas, kā arī apzinātos rīcības
risku, ja vajadzīgo zināšanu un prasmju
trūkst.
Demija Riekstiņa, Rūta Strode
(6.klases skolnieces)
Gundega Ķirsone
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Jaunpils vidusskolas delegācija Maskavā 2018.
22.janvārī delegācija no Jaunpils devās
ceļā uz skolu nr. 2098. Maskavā, kur pavadīja iespaidiem bagātu nedēļu. Ar šo
Maskavas skolu Jaunpils vidusskolai ir sadraudzība jau divpadsmit gadus. Šī gada semināra tēma bija “Labie darbi un to popularizēšana.” Semināra ietvaros delegācija no
Jaunpils iepazīstināja Maskavas skolas audzēkņus un skolotājus ar saviem labajiem
darbiem. Skolēni- Nikola Smeltere, Evita
Prosoloviča, Ģirts Rudenko, Everita Muceniece, Ralfs Andersons, Krišjānis Holšteins,
Ketija Keita Krastiņa -, kā arī skolotāji Jānis
Liepiņš un Ineta Miķelsone Maskavā ieradās 23.janvārī. Gida pavadībā delegācija
apmeklēja Maskavas Zoo , vēlāk brauca uz
skolu, kur visus sirsnīgi sveica un sagaidīja
šīs skolas skolotāji un audzēkņi. Jaunpils
vidusskolas skolēni iepazinās ar viesģimenēm, pie kurām viņi dzīvoja visu viesošanās nedēļu, lieliski pavadot laiku, iepazīstot
krievu tautas kultūru un papildinot savas
svešvalodu zināšanas.
Jauniešiem bija sagatavota aizraujoša
programma, lai nedēļas laikā visi iepazītos ar krievu kultūras vērtībām, vēsturi un
vēsturiskajiem objektiem. 24.janvāra rītā
Jaunpils delegācija izmēģināja savu sagatavoto priekšnesumu koncertam – latviešu
tautas deju, sirsnīgu dziesmu, prezentāciju
par skolu un aerobikas priekšnesumu. Vēlāk apmeklēja kaimiņu skolu, kur notika
interaktīva ekskursija muzejā “Tēja vecās
Maskavas gaumē”. Ekskursijā tika gūti neaizmirstami iespaidi. Pēc ekskursijas muzejā Jaunpils delegācija kopā ar gidu devās
ekskursijā pa Maskavu. Tās laikā pievienojās arī draugi no Igaunijas.
25. un 26. janvāris bija ekskursijām un

emocijām bagātas dienas. Skolēni apskatīja
Tautas saimniecības sasniegumu izstādiVDNH, ‘Maskvariumu”, paviljonu ‘Gudrā pilsēta” un jauno debesskrāpju rajonu
“Moscow City”. Šo ekskursiju laikā tika redzētas elpu aizraujošas celtnes un Maskava
tika ieraudzīta no vēl nebijuša skatpunkta.
Piektdien, 26.janvārī, notika arī Latvijas,
Igaunijas un Krievijas delegāciju koncerts
un kopīgs seminārs, kurā katras valsts pārstāvji iepazīstināja visus ar saviem labajiem
darbiem. Pēc koncerta viesi no Latvijas un
Igaunijas kopā ar jauniešiem no viesģimenēm apmeklēja Maskavas akadēmisko bērnu muzikālo teātri, kur rādīja baleta izrādi
“Zilais Putns”. Jāatzīst- daudzi jaunieši pirmo reizi apmeklēja baletu, tāpēc šāda veida
brauciens atstāja tikai pozitīvas emocijas.
27.janvārī norisinājās festivāla diena skolā. Bija sagatavoti dažādi uzdevumi, kā arī
spēles, kuras notika gan iekšā, gan ārā. Tajos piedalījās jaunieši no Latvijas, Igaunijas
un Krievijas. Festivāla laikā audzēkņi ne
tikai kārtīgi izsportojās, bet arī izmēģināja

savas prasmes kulinārijā.
Noslēguma dienā, 28.janvārī, delegācijas
kopā ar skolēniem no viesģimenēm brauca
ekskursijā uz Maskavas Kremli un apmeklēja Sarkano Laukumu. Pilsētas objektu
apskati vadīja profesionāls gids un viņa pavadībā tika uzzināti ļoti daudzi interesanti
vēstures fakti. Pēc ekskursijas apmeklējuma
visi audzēkņi piedalījās interaktīvā seminārā.
Jaunpilnieki uzskata, ka iegūtā pieredze
ir nenovērtējama un jauniešu interese par
citu tautu kultūrām ir palielinājusies. Ceļojuma laikā skolēniem bija iespēja lieliski
papildināt savas svešvalodas zināšanas, komunicējot ar citiem jauniešiem angļu un
krievu valodā.
Jaunieši saka lielu paldies pavadošajiem
skolotājiem, jo par visu tika rūpīgi padomāts un valdošā atmosfēra bija jauka. Ceram arī uz turpmāku sadarbību!
Jaunpils delegācijas vārdā –
Nikola Smeltere, Evita Prosoloviča

Karjeras diena “Atnāc un uzzini!”
Šī gada 24. janvārī Tukuma, Engures,
Jaunpils novada skolu 8.-12.klašu skolēnus
Tukuma 2.vidusskolā pulcēja ikgadējā Karjeras diena “Atnāc un uzzini!”, kurā tika piedāvāts tikties ar 35 profesionālo vidusskolu,
tehnikumu, koledžu, augstākās izglītības
iestāžu pārstāvjiem un uzzināt par karjeras
attīstīšanas iespējām šajās mācību iestādēs.
No Jaunpils vidusskolas tajā piedalījās
zinātkārākie un motivētākie 10. un 11. klases skolēni. Jau iepriekš katrs bija izvēlējies,
kādās piedāvātajās prezentācijās un meistarklasēs piedalīsies, lai izzinātu sev interesējošo profesiju, nodarbošanās veidu un
studiju programmu apguvi pēc vidusskolas
beigšanas, kā arī lai praktiski izmēģinātu
prasmes un gūtu priekšstatu par izvēlētā

karjeras virziena piemērotību.
Tā kā piedāvājums bija ļoti plašs, audzēkņiem bija iespēja iepazīt ne tikai tās jomas,
ko viņi plāno apgūt un kas viņiem ir pa
spēkam, bet arī tās, kas šķiet ļoti atraktīvas
un izmēģināšanas vērtas. Vairākas meitenes ļoti atzinīgi vērtēja Saldus tehnikuma
piedāvātās aktivitātes: aizraujoši šķitis uzvilkt 30-40 kilogramus smago ugunsdzēsēja spectērpu, savīt interneta vadu, vērot,
kā puiši, kuri nodarbojas ar būvniecību,
ieinteresēti izglīto meitenes par dažādiem
materiāliem, kurus izmanto remontam,
un daudz kas cits. Ne mazāk svarīga bijusi
jauniešu draudzīgā un pozitīvā attieksme
pret Karjeras dienas apmeklētājiem. Arī
Liepājas Jūrniecības koledžas piedāvājums
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uzvilkt ūdens nirēja tērpu un veikt dažādus
sportiskus pārbaudījumus tajā palicis prātā
vairākiem skolēniem, tāpat šaušana mērķī
ar ieroci, ko varēja izmēģināt Valsts Policijas koledžas meistarklasē.
Kāds bija gatavojis maizītes, vēl kāds iedūris adatu vēnā, izpētījis izstādi, cits atklājis būtiskas nianses augstskolu atšķirībā,
kas palīdzējis jau tagad saprast, kādu izvēli
veikt pēc 12.klases, dažs arī pamanījies atrast jaunus draugus, un tas viss Jaunpils vidusskolēnus darījis gandarītus par Karjeras
dienas apmeklējumu. Skolēni atzīst, ka pasākums bijis “ideāli izdevies”, interesants un
daudzpusīgs, kā arī tā bijusi labi organizēta,
pārdomāta diena.
Gundega Ķirsone
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“No vaļasprieka līdz darbam, kuru tu mīli!”
2018.gada 29.janvārī Jaunpils vidusskolā
dažādām vecuma grupām norisinājās lekcija ‘’No vaļasprieka līdz darbam, kuru tu
mīli!’’. Tā bija tikšanās ar dzejnieku un pasākumu vadītāju Jāni Kalnbergu, dziedātāju Kristīni Šomasi un Rīgas Krievu drāmas
teātra aktieri Pāvelu Griškovu.
Šīs lekcijas ideja bija palīdzēt saprast jauniešiem, ka dzīvē vajag sasniegt to, ko vēlas.
Viesi dalījās ar pieredzi, kā viņi sasnieguši
darbu, kuru mīl, katrs interesanti attēloja
savu ikdienas darbu arī ar žestiem un mīmiku. Pāvels Griškovs teica: “Tikai ar pieredzi cilvēks var sasniegt, to, ko vēlas sasniegt”. Viņš mūs, skolēnus, iesaistīja fiziskās
aktivitātēs, lai pārliecinātu, ka ir jāsāk ar
mazumu, lai būtu vēlme tiekties pēc lielā.
Šī lekcija mūs iedvesmoja. Pēc sarunas ar

2017. gadā Jaunpils novada
Dzimtsarakstu nodaļā salaulāti
55 pāri, starp tiem 6 pāri ir Jaunpilnieki. Jaunpils baznīcā bijušas
11 laulības. Novadā piedzimuši
22 bērniņi, no tiem 13 meitenes
un 9 zēni. Neparastāko vārdiņu
vidū – Ebigeila, Sāra. Savukārt
diviem bērniņiem vecāki ir izvēlējušies ielikt divus vārdiņus.

šīm trīs populārajām personībām mēs sapratām, ka ir jātiecas pēc saviem sapņiem.
Jau uzsākot skolas gaitas 1.klasē, mums ir
jāpieņem viss, ko skolā māca, lai piepildītu

savus sapņus.
Samanta Šmite, Santa Šeiniņa
(8.klases skolnieces)

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
Populārākais vārds 2017.gadā ir
Markuss, jo šo vārdiņu savam dēliņam ir izvēlējušies divu bērniņu
vecāki, kā arī vienam puisītim
tas ir izvēlēts kā otrs vārdiņš. Arī
2018. gads Dzimtsarakstu nodaļā
iesākās ar vārdiņu Markuss.
Miruši 33 novada iedzīvotāji.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Dzidra Krastiņa

Jau vairākus gadus par tradīciju kļuvusi
biedrību vadītāju ikgadējā kopāsanākšana janvāra pēdējā nedēļā, kuru, atzīmējot
biedrības kārtējo jubileju un šogad jau sešpadsmito, organizē biedrība “Jaunpils RAC
“Rats” sadarbībā ar Jaunpils novada domi.
Laikam vīrusi un pilnmēness drusciņ piestrādāja, jo šogad sanāksmē bija pārstāvētas
tikai 15 no 30 mūsu novada biedrībām.
Paldies visiem pasākuma dalībniekiem,
jo patiešām Jūs visi biedrību vadītāji un aktīvisti veicat visam novadam ļoti nozīmīgu
darbu dažādās jomās. Svarīgi ir arī vienam
par otra darbiem uzzināt, kā arī padomāt,
kā veiksmīgi un labi tālāk darboties. Tam
visam arī bija veltīta šī gada sanāksme.
Šoreiz mazāk rakstīšu, par kādiem katras
biedrības labajiem darbiem vadītāji stāstīja, vairāk pievēršoties tam, kā biedrības
vērtēja iepriekšējo 7 gadu sasniegumus un
izteica vēlmes un ieteica risinājumus turpmākajam biedrību darbam un sadarbībai
ar pašvaldību, jo šis gads ir visas pašvaldības plānu kaldināšanas gads periodam no
2019.līdz 2025.gadam.

Reizi gadā maija mēnesī par godu Starptautiskajai ģimenes dienai, Jaunpils novadā dzīvojošie vecāki, kuri
dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un ir atzinuši paternitāti
bērnam (bērniem), var svinīgi noslēgt laulību, maksājot
tikai valsts nodevu EUR 14,00. Svinīgo ceremoniju apmaksā pašvaldība.
2018.gadā to varēs izdarīt 12.maijā. Iesniegumus
Dzimtsarakstu nodaļā var iesniegt līdz 2018.gada 11.aprīlim.

Biedrību gads

Tātad uz jautājumu “Nosaukt 3 labas
lietas, kuras notikušas manā organizācijā
vai novadā pēdējo 7 gadu laikā saistībā ar
biedrību darbību” galvenās atbildes bija:
- Biedrību gandarījums un lepnums par
īstenotajiem projektiem – gan “Darām
paši” programmā, gan citu fondu konkursos – iespēja labiekārtot biedrību telpas,
papildināt inventāru un materiālus savas
darbības dažādošanai;
- Biedrību lepnums par savu ieguldījumu
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dažādos veidos nesot Jaunpils vārdu ārpus
novada un valsts robežām - piedaloties
līnijdeju čempionātos Rīgā un senioru festivālā “Pie jūras dzīve mana”, organizējot
radošās darbnīcas, nometnes, mācības, novada dārza svētkus.
- Biedrības ņem aktīvu dalību dažādos
novada organizētajos pasākumos, lielajās
talkās.
- Pašvaldības atbalsts finansiālā jomā jebkurai biedrībai skaidri saprotamiem mēr-
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ķiem.
- Informācijas aprite par dažādām aktualitātēm no “Rata” puses .
- Biedrības ir priecīgas un lepnas, ka īstenojot dažādus projektus ir iegūtas un iekārtotas biedrību telpas un ir iespēja izmantot
internetu bez maksas.
- Mācības senioriem un citu biedrību
organizēto mācību apmeklēšana- “Ratā”,
dārzkopības biedrības, pensionāru biedrības.
- Labdarības loterijas realizēšana un iegūto līdzekļu izmantošana pensionāru ekskursiju organizēšanai.
- Sakarā ar sabiedriskā labuma statusa iegūšanu, mūsu biedrībai ir ziedotāji.
- Novada teritorijā ir aktīvi popularizētas
apsaimniekošanas biedrības, kas ļauj mobilizēt iedzīvotājus savu māju, ciemu teritoriju apsaimniekošanai.
- Kopš biedrības dibināšanas ir panākta
iedzīvotāju lielāka interese un līdzatbildība
par savas mājas apsaimniekošanu.
- Sakarā ar novada biedrību darbību , ir
realizētas daudzas labas idejas pagasta teritorijas sakopšanā, vizuālā tēla uzlabošanā, .
- Iedzīvotājiem, biedrības biedriem iespēja realizēt savu produkciju, apspriežot
interesējošus jautājumus.
- Iegūts iedzīvotāju atbalsts darbībām,
iesaistoties biedrības organizētajos pasākumos – tirdziņš, ekskursijas, brīvprātīgais
darbs.
- Izveidojusies vieta (tirdziņš), kur regulāri var satikt cilvēkus, iziet no mājas.
- Kopīgu mērķu, pasākumu realizēšanai
biedrības spēj apvienot spēkus.
- Izveidojušās un attīstās jaunas biedrības, katrai sava joma.
- Bezmaksas mācības biedrībām Jaunpilī.
- Novadā izveidota biedrība “Radīts
Jaunpils novadā” (sen bija laiks!)
- Regulāras ekskursijas Latvijā un kaimiņvalstīs (ar domes atbalstu), izstādes,
lekcijas
- “Radīts Jaunpils novadā” – lieliski, der
visiem- gan jaunpilniekiem, gan viesiem.
- “7balles’- jauna vieta ģimenēm, kolektī-

viem, iespēja apgūt ko jaunu.
- “Dabas notikumu dārzs’ – lieliski pasākumi par veselīgo apkārt.
- Iesaistot biedrības starptautiskos pasākumos, nests Jaunpils vārds pasaulē.
- Dodot iespēju mācīties, celta biedrību
un mazo uzņēmēju kapacitāte.
- Atbalstot biedrības iesniegto projektu,
sakārtota viena no senajām ēkām novadā.
- Prieks, ka skatīt biedrību darba pieredzi
tiek vestas arī citas biedrības.
- Labi, ka 2010.-2011.gadā tika uzrunāti
un pārliecināti cilvēki dibināt biedrības.
- Pašvaldības ikgadējie atbalsta pasākumi, kas iedrošina arvien vairāk ieguldīt savus līdzekļus biedrības darbā.
- Iedzīvotāju izaugsme un arvien lielāka
izpratne par kopējā darba pareizību.
Savukārt uz jautājumu “3 lietas, kuras
traucējušas manai biedrībai attīstīties pēdējo 7 gadu laikā tik, cik gribētu”:
- Maz projektu iespēju tieši māju apsaimniekošanas attīstībai. Arī ne pārāk lieli, bet
kas virzītu uz lielāku attīstību.
- Vispārējais ekonomiskais līmenis un iedzīvotāju labklājība.
- Nedaudz lielāka iedzīvotāju aktivitāte.
Vairāk palīdzēt vadītājam ar jaunām idejām.
- Laika trūkums (minēts vairākas reizes).
- Neziņa par to, ko tad īsti biedrība grib
realizēt.
- Varētu aktīvāk arī padarboties.
- Nesakārtotas lietas saistībā ar iznomātām telpām.
- Projektu sarežģītā dokumentācija
(pirms un pēc projekta).
- Kā visiem un vienmēr – līdzekļu trūkums, varbūt arī zināšanu nepietiekamība.
- Arī pašu neizdarība.
- Biedrības pārstāvju un pārējo iedzīvotāju kūtrums, nespēja saņemties vairāk kā
vienam projektam gadā.
- Naudas līdzekļi pietiek vienam lielākam
projektam
- Biedrībai vispār nav finanses.
- Daudz laika jāvelta grāmatvedībai, at-

Jaunpils vēstis 11.
skaitēm, strauji mainās normatīvais regulējums.
- Sarežģīti piesaistīt algotu darbinieku
nodokļu sloga dēl.
- Grūti piesaistīt atbalstu, ja biedrība atrodas fiziskai personai piederošā nekustamā īpašumā.
- Pieredzes trūkums biedrību darba organizēšanā.
- Iedzīvotāju bailes no valsts institūcijām,
likumdošanas biežās izmaiņas .
- Intereses trūkums mācīties.
- Visvairāk traucē biedrības līdzekļu trūkums, kas būtiski samazina padarāmo darbu apjomu.
- Traucē arī tas, ka daudzi iedzīvotāji
domā, ka viņu līdzdalība beidzas ar biedru
naudas samaksāšanu, vienmēr atrodot laiku nepiedalīties.
- Transporta trūkums senioriem no novada attālākām vietām nokļūt uz nodarbībām centrā.
- Virsmērķu trūkums, finansiālo līdzekļu
trūkuma dēļ.
Iespējams, ja pasākumā klāt nebijušo
biedrību pārstāvjiem būtu vēl papildinājumi šeit nosauktajām lietām, bet šoreiz kopsavilkums ir šāds – ir lietas, kuras risinās
pašvaldība, lai turpinātu atbalstīt biedrības
(telpas, juridiskie jautājumi, mazo projektu konkurss, līdzfinansējums sabiedriskā
labuma projektos). Gan pašvaldība, gan
“Rats” var (un izskatās, ka vajadzētu) organizēt mācības biedrībām par aktuāliem
jautājumiem (ja vien ir, kas mācās).
Savukārt pašām biedrībām vien pašām
nāksies domāt, kāds tad “virsmērķis’ biedrības dibināšanai un darbībai, jo “Galamērķis nekad nav kāda konkrēta vieta, bet gan
jauna skatpunkta iegūšana uz jau zināmām
lietām”.
Turpinām darboties – jau martā tiks izsludināts šī gada programmas “Darām
paši” mazo projektu konkurss, turpinās arī
LEADER programmas projektu konkursi.
Spodrinām idejas!
Vija Zīverte
“Rata” valdes pr-tāja

Pensionāru Biedrībā ”Jaunpils”…
23. martā plkst. 16:00 Viesatu kultūras namā organizējam gadskārtējo starppagastu senioru draudzības vakaru. Par dalību pieteikties
pensionāru telpās vai pie saviem koordinatoriem. Uz attālākajām vietām būs transports, kurš atvedīs un aizvedīs.
11. aprīlī plkst.13:00 būs biedrības kopsapulce “Rata” telpās “Jaunkalnos”. Transports būs nodrošināts. Tuvāka informācija pie koordinatoriem.
Austra Sipeniece

PSIA “Jaunpils KS” PAZIŅOJUMS
Ar šā gada pirmo janvāri PSIA “Jaunpils KS” tiem patērētājiem, kuri nebūs noziņojuši skaitītāja rādījumus
līdz katra mēneša 5. datumam par iepriekšējo mēnesi, aprēķins tiks veikts pēc iepriekšējā gada vidējā patēriņa.

www.jaunpils.lv
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“Ratā” februārī
Atgādinām, ka “Ratā” notiek:
- ģitārspēles nodarbības pirmdienās no
plkst. 14:50 - 18:00,
- jogas nodarbības pirmdienās no plkst.
18:30- 20:00,
- angļu valoda otrdienās 18:00- 19:30,
- angļu valoda jauniešiem 16:30 - 18:00
- Angļu valoda iesācējiem ceturtdienā no
18:00 - 19:30,
- angļu valoda bērniem divas grupiņa
piektdienās.
15:00 - 15:40, 15:50 - 17:00.
Tiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par “Rats”
notiekošo vai vēlas sadarboties, lūgums sazināties ar Renāti 26563460.
Mācības pieaugušajiem
Iespēja mācīties strādājošiem un pašnodarbinātiem iedzīvotājiem vecumā no 25
gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī
strādājoši pensionāri), ar nepabeigtu vai
pabeigtu izglītību
(t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo,
profesionālo vai augstāko izglītību).

Var apgūt dažādas mācību programmas
neformālās izglītība, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides. Pieaugušie var ne tikai celt savu esošo kvalifikāciju
un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt citu
darba tirgū pieprasītu profesiju. Pirmajā
pieteikšanās kārtā ir iespēja apgūt 67 dažādas profesijas
Kursu piedāvājums tiks publicēts 2018.
gadā 9. martā mājas lapā www.macibaspieaugajiem.lv
Pieteikšanās mācībām 12.03. - 13.04.2018.
Atbilstības pārbaude līdz 31.05.2018.
Mācību uzsākšana 06.2018. - 09.2018.
Atbalsts mācībām
Mācību izmaksas 90% apmērā sedz Eiropas Savienības fondi un valsts, 10% ir
strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī
darbinieka darba devējs.
Mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu
Asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

Atbalsts transporta izdevumiem tiem,
kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
Lai pieteiktos mācībām pieaugušajiem,
jāiesniedz mācību pieteikums, kāda no izvēlētajām mācību iestādēm klātienē.
Vairāk informācija mājas lapā www.macibaspieaugajiem.lv pa tālruni vai klātienē.
26563460, renate.ziverte@jaunpils.lv
Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno Valsts
izglītības attīstības aģentūra. Tā mērķis ir
pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba
tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo
konkurētspēju un darba produktivitātes
pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais
fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz
2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk
nekā 25 miljonus eiro.  

BK «Jaunpils» janvāri noslēdz kā LBL3 līdervienība
Basketbola klubs «Jaunpils», pateicoties
uzvarām pār BK «Carnikava» un BK «Dartija», ir atgriezusies Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijas 2. posma līdervienības godā,
jaunpilnieki astoņās spēlēs ir izcīnījuši sešas
uzvaras un piedzīvojuši divus zaudējumus.
16. janvāra izbraukuma mačā pret BK
«Carnikava», kurā izdevās izcīnīt uzvaru ar
rezultātu 76:68, rezultatīvākais jaunpilnieku rindās bija Pauls Zukuls, kurš guva 16

punktus. Savukārt Arnis Jēkabsons izcēlās
ar 14 punktiem, bet 11 guva Vilnis Stalidzāns.
Veiksmīga spēle jaunpilniekiem padevās
arī 26. janvārī, kad Jaunpils sporta namā
tika uzņemti principiālie pretinieki no
Iecavas. Lai arī spēles pirmajā pusē veiksmīgāki bija BK «Dartija» basketbolisti,
tomēr uzvaru izcīnīja mājinieki – 71:66.
Rezultatīvākie ar 15 gūtiem punktiem bija

Kaspars Balandīns un Arnis Jēkabsons, bet
11 punktus guva Ģirts Pommers.
Nākamās spēles Jaunpils basketbolistiem
ir 2. februārī viesos pret BK «Dārznieks/
Cēsu sporta skola», 9. februārī pulksten 20
Jaunpilī pret SK «Ezerzeme/Rēzekne», 14.
februārī viesos pret BK «Valmiera Glass/
Vidzemes Augstskola-2», 21. februārī viesos pret BK «Dartija» un 24. februārī pulksten 17 pret BK «Carnikava».

Pasākuma plāns 15.FEBRUĀRIM – 18.MARTAM

Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā
Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā/ “Ratā”/Jaunpils vidusskolā

PASĀKUMI
Laiks

Apraksts

Vieta

17.02. 22:00

Sārtā ballīte. Spēles grupa Hameleoni. Ballītē ierasties sārtā tērpā vai ar sārtu aksesuāru,
vakara sārtajiem mazi pārsteigumiņi! Ieeja € 5.00
Galdiņu rezervācija Agita 20249771, Inga 28717075

Viesatu kultūras nams

19.02. 15:00

Jauniešu pēcpusdiena bibliotēkā + “Foto balss”. 1.nodarbība par tēmu “Citādais”

Jaunpils bibliotēka

21.02.
10:00-17:00
23.02.
10:00-17:00

Akcija ”Izveido savu lappusi Gadsimta albumā”
Tas ir aicinājums ikvienam novada iedzīvotājam izveidot savu lappusi virtuālā Latvijas
vēstures albumā. Pievienotās fotogrāfijas par personiski svarīgiem cilvēkiem, vietām
un notikumiem kļūs par Latvijas vēstures stāsta sastāvdaļu. 2018. gada maijā Gadsimta
albums papildinās Latvijas muzeju kopizstādi Latvijas gadsimts.
Muzeja un bibliotēkas darbinieces palīdzēs ar fotogrāfiju ieskenēšanu, pārfotografēšanu
un apraksta sastādīšanu.

www.jaunpils.lv
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23.02.

Vecāku diena

Jaunpils vidusskola

24.02. 19:00

Jaunpils novada Pašdarbnieku balle 2018

Viesatu kultūras nams

24.02.
14:00-17:00

Tikšanās ar Lorenzo Caponetti, Agroekologs, ūdens arheologs, ekoloģiskās saimniecības “Rats”
īpašnieks. Dalība ziedojums 5 EUR.

26.02. 15:00

“Foto balss”. 2.nodarbība – Stāstu rakstīšana

Jaunpils bibliotēka

27.02.

Ļeļļu izrāde “Mēness taurenis”. Informācija tiks precizēta

Jaunpils vidusskola

03.03. 17:00

“Nameja gredzens”

Jaunpils pils
Lielā zāle

05.03. 15:00

“Foto balss”. 3.nodarbība – Izstādes atklāšana

Jaunpils bibliotēka

09.03. 20:00

Pavasara balle. Jaunpils novada domes iestāžu darbiniekiem
Dalības maksa, pieteikties līdz 28.februārim

Jaunpils pils
Lielā zāle

09.03.

Kustību diena 1.-12. klasei

Jaunpils vidusskola

11.03.
13:00

Animācijas filma bērniem “Džungļu paradīze”

Jaunpils pils

11.03.
15:00

Latvijas filmas Latvijas simtgadei Mākslas filma “Paradīze 89”

Jaunpils pils
Lielā zāle

13.03.
18:00

ŠOVA IZRĀDE: ‘’TROĻĻU PIEDZĪVOJUMI’’ cirka kolektīvs “ARGO”
MARIUPOLE (UKRAINA)

Jaunpils pils
Lielā zāle

15.03. 13:00

Tematisks pasākums “Pavasara saulīti gaidot”

Viesatu bibliotēka

16.03. 17:00

Dārzkopju biedrības sanāksme.

“Rats”

Filma “Nameja gredzens” ir leģenda par 13. gadsimtu, kad bagātās un varenās baltu pagānu zemes
kļūst par iekārojamu mērķi Romai. Īpaši Zemgale, kura kontrolē tirdzniecības ceļus un nekad nepakļaujas nevienam. Pāvesta bastards Maksis ir gatavs iesaistīties cīņā par iespēju valdīt Zemgalē.
Nodevīgi tiek noindēts valdnieks Viesturs. Taču varas gredzens un tiesības valdīt tiek jaunajam
Namejam. Pieredzes trūkumam un nodevībai Namejs liek pretī drosmi. Vai Namejs un viņa tauta
kļūs par leģendu?
Lomās: E. Endre (Zviedrija), J. Bloor(Lielbritānija), A. Dirziute(Lietuva), I. Martinsons, A. Keišs,
A. Skrastiņš, D. Grūbe, E. Dombrovskis, E. Vāne, G. Andžāns u.c. Režisors: A.Grauba Ieeja biļete:
€ 3.00

Moriss ir pingvīns, bet sirdī – īsts tīģeris! Viņa audžumāte, tīģeriene, iemācījusi dēlam kungfu cīņas Lielā zāle
mākslu, un tagad pingvīntīģeris Moriss kopā ar draugiem – džungļu patruļu – gādā, lai džungļos
valdītu kārtība un taisnīgums. Viņu bīstamākais pretinieks ir velnišķīgais koala Igors un viņa
aprobežotie rokaspuiši paviāni, kas jau gadiem kaļ plānus, kā izpostīt džungļus. Lai to nepieļautu,
Džungļu patruļai jāapvieno spēki ar Čempioniem – stipriniekiem, kas sargāja džungļus pirms
viņiem. Ieeja € 1.00
Piedzīvojumu filma visu laiku bērniem.
Filma visai ģimenei – uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts par deviņgadīgās Paulas ienākšanu
pieaugušo pasaulē laikā, kad Latvija ir ceļā uz neatkarības atgūšanu. Filmas notikumi risinās 1989.
gada augustā. Māsas – deviņus gadus vecā Paula un septiņgadīgā Laura, saukta Laurēns, vasaras
brīvlaikā ierodas mazpilsētā ciemos pie māsīcām. Ieeja € 2.00

Princese Popija ar saviem draugiem troļļiem un zālē esošajiem bērniem nolemj sarīkot neparastus
svētkus, kurus sabojāt nolēmuši piktie bergeni. Vai Popijai ar bērnu palīdzību izdosies izglābt troļļus? Vai izdosies bergenus padarīt laimīgus? Ar ko beigsies karaļa Skrimšļa un Lēdijas Spīguļspožās
draudzība? Kādus vēl pārsteigumus sagatavojuši Popija un Zars? To mēs uzzināsim kopā. Laime
slēpjas katrā no mums!
Programmas ilgums - 1 stunda 30 min.
Ar skrejlapu - biļetes iepriekšpārdošanā TIKAI € 7.00, (Bez skrejlapas: € 8.00) Pasākuma dienā
biļetes cena visiem € 8.00.

IZSTĀDES
Laiks

Apraksts

Vieta

JAUNĀS
12.02. - 26.02.

“No dzīvnieku pasaules”

12.03. - 09.04.

Lieldienas gaidot

Viesatu bibliotēka
Viesatu bibliotēka
TURPINĀS

03.02. - 29.03.

Guntas Frīdenbergas fotogrāfiju izstāde
“Otrpus tiltam”

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

www.jaunpils.lv

Jaunpils muzeja
Izstāžu zāle

turpinājums 14.lpp.
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turpinājums no 13.lpp.

NODARBĪBAS
Laiks

Apraksts

Vieta

19.02.

Izbraukuma bibliotēka
~ 10:30 Leveste (pie veikala)
~ 10:45 Strutele (pie “Jaunsētām”)
~ 11:00 Saule (centrā)
~ 11:20 Jurģi (pie “Ozoliņiem”)
Informācijai un pasūtījumiem: tel. 63182195
e-pasts: jaunpilsbiblioteka@inbox.lv

Leveste, Strutele,
Saule, Jurģi

23.02. 17:30-18:30

Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm

Viesatu bibliotēka

23.02., 09.03.
9:00-11:30

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

Jaunpils
Amatu māja

23.02.
14:00-17:00

Šūšana bez piegrieztnes. LAD projekts „Darbs dara darītāju”
Pasniedzēja I. Mendziņa. Obligāti pieteikties pie Velgas pa t. 28301408
Dalība bez maksas

Jaunpils Amatu māja

25.02., 11.03.
11:00-14:00 /
14:00-16:00

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem
Pasniedzēja Aija Prince
Dalības maksa

Jaunpils bibliotēka

09.03. 14:00-17:00

Keramikas pulciņa nodarbība. Pasniedzēja Velga Melne. Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

16.03.
13:00 - 17:00

Lekcija medniekiem un mežu, zemju īpašniekiem. Medību saimniecība. Meža dzīvnieku “Rats”
populācijas un to kontrole. Medību likums un normatīvo aktu aktualitātes.
Ieroču aprite un medību noteikumi. Nodarbība notiek Meža Programmas 2018, Izglītojoša programma sabiedrībai bioekonomikā ietvaros. Bezmaksas

18.03. 11:00-14:00

Rokdarbi. Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

22.03.
17:00 - 19:30

Sieviešu tipi un viņu uzskats par attiecību modeļiem un ģimenes tradīcijām. Inguna
Balgalve, sertificēta numeroloģe. Dalības maksa 10.00 EUR

“Rats”

Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai!
Jaunpils pils (t. 26101458), Jaunpils kultūras nams ( t. 29296334), Jaunpils muzejs (t. 20223423)
https://www.facebook.com/Jaunpilspils/, http://www.draugiem.lv/jaunpilspils/
Jaunpils pagasta bibliotēka ( t. 63182195)
http://www.draugiem.lv/jaunpilsbiblioteka/, https://www.facebook.com/Jaunpilsbiblioteka/
Jaunpils Amatu māja ( t. – 28301408)
http://www.draugiem.lv/velgapavlovska/, https://www.facebook.com/jaunpils.amatumaja?fref=ts
Viesatu kultūras nams (t. 28717075) un Viesatu bibliotēka (t. 28352654)
https://www.facebook.com/viesatukulturasnams/, http://www.draugiem.lv/viesatu-kulturas-nams-bibliote/

Uzmanību, bērnu vecāki!

Bērni no pusotra līdz 17 gadu vecumam, kuri nav vakcinēti pret ērču encefalītu,
lūdzu pieteikties līdz 28. februārim Andra Puzaka ģimenes ārsta praksē uz valsts
apmaksātu vakcināciju.Informācija attiecas uz visiem Jaunpils novadā deklarētajiem
bērniem, arī uz tiem, kuriem ģimenes ārsts ir citur.
Plašāka informācija: 63162533

SEKO

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

Seko Jaunpils novada Domei
Twitter kontā
@Jaunpilsnovads

www.jaunpils.lv
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Kultūras darbinieku diena
26. janvārī Tukuma kultūras namā Tukuma, Engures, Kandavas
un Jaunpils kultūras darbinieki svinēja Kultūras darbinieku dienu.
Šie svētki tiek svinēti jau vairākus gadu desmitus. Tajā kopā sanāk
visi bijušā Tukuma rajona kultūras darbinieki, lai sveiktu kolēģus
apaļajās darba jubilejās un kopīgi svinētu svētkus.

Kultūras darbinieku dienas dalībnieki no Jaunpils novada - Silva Nordena, Inga Krūtaine, Gunta Bondere, Ligita Gintere, Pēteris
Baranovskis, Inga Papendika, Inga Kalviņa, Agita Holšteina, Ligija
Rutka, Sandra Šteina, Zinta Arika un Madara Siliņa

Lija Everte, Ivonna Bredovska un Ligija Rutka
Šogad pirmo reizi tika pasniegta arī balva - Gada cilvēks kultūrā
2017, kurai apbalvojamos izvirzīja novadu domes priekšsēdētāji.
Balvu “Gada cilvēks kultūrā 2017 Jaunpils novadā“ ieguva Jaunpils
muzeja vadītāja Ligija Rutka, kuras viens no lielākajiem sasniegumiem 2017. gadā bija 2. grāmatas par Jaunpils muižām, muižiņām
izstrāde. Engures novadā balvu saņēma Gunta Frišfelde, Kandavas
novadā - Jānis Tabūns un Tukums novadā – Liene Bēniņa.

Svētkos kultūras darbiniekus sveica un ceļa vārdus Latvijas
100gadē teica Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere un citu novadu domju pārstāvji.
No Jaunpils novada tika sumināti 3 jubilāri, kuri svinēja apaļas
darba gadadienas 2017. gadā. Jaunpils muzeja krājuma glabātāja
Zinta Arika tika sveikta 15 gadu darba jubilejā, Viesatu pagasta
bibliotekāre Sandra Šteina - 35 gadu un Jaunpils muzeja vadītāja
Ligija Rutka - 40 gadu jubilejā.

Zinta Arika, Anda Štrausa un Lāsma Millere

Sandra Šteina un Inguna Kokina

Ligija Rutka
Oficiālo svētku programmu papildināja dziedātājs Jānis Moisejs
ar kolēģiem no Rīgas Improvizācijas teātra un Tukuma pilsētas
kustību studijas “Demo” dejotāji.
Ar pārdomām par kultūras darbiniekiem un viņu devumu,
skaistiem ziediem, sirsnīgiem apsveikumiem, laba vēlējumiem un
priekpilniem smiekliem tika iesākts kulturālā suņa gads. Tas bija
kā pozitīvs lādiņš turpmākajam darbam.
Inga Krūtaine
PA “Jaunpils” Direktores vietniece
Foto: Inga Krūtaine, Tukuma novada Pašvaldība

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

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

Jaunpils novada dome sveic vecākus
ar dēliņa
Markusa piedzimšanu!

Jaunpils novada dome nozīmīgās
jubilejās sveic februāra gaviļniekus:

“(..) mīlestība ir ļoti ietilpīga – jo vairāk tajā dalāmies,
jo vairāk tās atliek.”
			 /P. Koelju/

Janvāra mēnesī salaulāts 1 pāris.
APSVEICAM!

Raivo Altenburgu,
Līviju Jauci,
Margaritu Neimani,
Ligitu Rašmani,
Āriju Beseri,
Ludmilu Rozēnu,
Brigitu Vilku,
Tamāru Darģeli,
Austru Ķiņķeri,
Ritu Mucenieci,
Emīliju Ņikiforovu,
Vilmāru Ozolu,
Ojāru Pētersonu,
Kārli Pūguli,
Valdu Siliņu,
Leontiju Valaini!

Pateicība
Sirsnīgi pateicamies Jaunpils novada domes priekšsēdētājai
Ligitai Ginterei, Dzidrai Krastiņai, Baibai Rasai, bērnu un mazbērnu
ģimenēm šeit un Anglijā par apsveikumiem un ziediem mūsu
Dimanta kāzās.
Vija un Jāzeps Mizgas

Pateicība

Aicinām iedzīvotājus informēt par ārkārtas situācijām uz
ceļiem un apgrūtinātu vai neiespējamu braukšanu!
AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Kurzemes reģiona
Tukuma nodaļas ziemas dienesta informatīvais dežurantu
tālrunis 29358434.

Liels paldies meitām, znotiem, mazbērniem un mazmazbērniem,
kaimiņiem un draugiem par to, ka bijāt kopā ar mani
lielajā dzīves jubilejā.
Skaidra

VISS AKTUĀLĀKAIS
www.jaunpils.lv

LĪDZJŪTĪBAS
Tu aizej sniegos baltos,
Uz kokiem baltas ēnas krīt,
Un vēji klusinātos altos
Tev klusu šūpļu dziesmu dzied.
(K. Apškrūma)

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 15.02.2018.

Jaunpils novada dome izsaka dziļu līdzjūtību piederīgajiem,
no Zigmunda Bludziņa, Eleonoras Lūses atvadoties.

Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

www.jaunpils.lv

