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Jaunatnes politikas attīstība Jaunpils novadā

Jaunieši smeļas pieredzi Brocēnos

“Sapņot, Plānot, Darīt, Svinēt” šāds bija 
viens no pēdējiem saukļiem 2.maijā aizva-
dītajam jauniešu pasākumam Jaunpilī.

     Esam priecīgi informēt, ka esam saņē-
muši valsts projekta finansējumu atbalstam 
jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās.

Šī gada 2.maijā Jaunpils reģionālās at-
tīstības centrā “Rats” notika pirmais pa-
sākums projekta ietvaros. Pirmā tikšanās 
kopā pulcināja desmit jauniešus, kuri kopā 
ar jaunatnes politikas eksperti Inesi Šube-
vicu apsprieda un strādāja pie mūsu galve-
nās tēmā- Jauniešu Domes izveide Jaunpilī. 

   Varējām uzzināt kas tieši ir Jauniešu 
dome, ar ko tā nodarbojas, kādi ir tās mēr-
ķi, riski un labākie darbības modeļi. Apzi-
nājām kādas ir jauniešu vajadzības vietējā 
līmenī un sapratām kā šāda dome varētu 
darboties pie mums Jaunpilī.

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot 
jauniešu- personu vecumā no 13 līdz 25 ga-
diem- dzīves kvalitāti, veicinot viņu inicia-
tīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzda-
lību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā 

19. jūnijā Jaunpils novada jaunieši devās uz Brocēnu jauniešu 
centru ,,Kopā’’, kur tikās ar Saldus novada Jauniešu domi ,,Es un 
Mēs’’.  Pieredzes apmaiņas brauciens izvērtās veiksmīgs, jaunie-
šiem tika pastāstīts par dažādām lietām jauniešu domes izveidē un 
darbībā. Saldus Jauniešu dome prezentēja savu ilggadējo darbību, 
pastāstīja par viņu ikdienas darbu un sadarbības iespējām gan Lat-
vijā, gan pasaulē. 

Pēc labi padarīta darba jaunieši kopīgi devās iekarot Brocēnu 
gaisa takas. 

Sakām milzīgu paldies par laipno uzņemšanu, vērtīgo pieredzi 
un novēlām veiksmi un iedvesmu turpmākajās darbībās gan jums, 

dzīvē, kā arī atbalstot dabu ar jaunatni.
Projekta tiešais mērķis - jaunatnes po-

litikas attīstības plānošanas dokumenta 
izstrāde un plānveida ilgtermiņa darba ar 
jaunatni izveide Jaunpils novadā.

   Projektu plānots realizēt turpmāko de-
viņu mēnešu laikā, tālāk projekta ietvaros 
ir plānots doties divās pieredzes apmaiņas 
vizītēs pašvaldībās Latvijā, kurās jau veik-
smīgi darbojās Jauniešu domes- uzzināt kā 
viss notiek realitātē un labi pavadīt laiku 
dibinot darudzību ar jauniešiem citās paš-
valdībās.

   Sakām paldies visiem, kuri mūs atbal-

sta un aicinām jauniešus Jaunpilī sekot līdzi 
informācijai sociālajā tīklā fecebook ierak-
stot meklētājā Jaunpils Novada Jaunieši un 
droši pievienoties mums, lai varam kopīgi 
uzzināt katra viena intereses un uzlabot 
dzīves kvalitāti šeit Jaunpilī. 

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

Ieva Zāgmane
Jaunatnes darbinieks
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gan mums.
Uz tikšanos! Kā arī informējam, ka nā-

kamā vizīte paredzēta pie Kuldīgas jaunie-
šiem. Seko līdzi jaunumiem, esi informēts, 
piedalies, gūsti pieredzi...

Jaunpils novada jaunieši 6.jūnija rītā de-
vās uz Jelgavas LLU veterinārmedicīnisko 
fakultāti, kur sekmīgi studē un darbojas 
viena no Jaunpils novada jaunietēm Endija 
Maraka. 

Veterinārmedicīnas fakultāte ir vienīgā 
fakultāte Latvijā, kas piedāvā studijas, kuras 
beidzot iegūst kvalifikāciju veterinārārsts. 
Absolventiem ir iespējas dibināt privātu 
veterinārmedicīnas praksi, strādāt jau iz-
veidotās dzīvnieku klīnikās, pārtikas un ve-
terinārās pārvaldes un dienesta institūcijās. 

Jaunieši tika iepazīstināti lietām, kas sais-
tītas gan ar studijām, gan ikdienu- kas no-
tiek klīnikā. Jaunieši iepazina patversmes 
darbu, ar stāstiem par dzīvnieku nokļūšanu 
patversmē un dzīvi tur. Kā arī tika apskatīts 
un iepazīts klīnikā esošais inventārs, telpas 
un ārstu darbs. 

Noslēgumā jaunieši ar burkānu maisu 
devās pie savvaļas zirgiem.

#tavaiizaugsmei #iespējas #mērķi #prieks 
#sapņotplānotdarītsvinēt

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas valsts prog-
ramma 2018 gadam. 1) Valsts atbalsta 

 Paldies gribam teikt Endijai Marakai un 
personālam par ļaušanu iepazīt veterinār-
medicīnu un viņu ikdienas darbu. Paldies 
Jaunpils novada Domei par iespēju tur no-

nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai 
pašvaldībās. 1.3. Atbalsts darba ar jaunatni 
sistēmas izveidei vietējā līmenī

Ilze Jansone-Peipiņa
Jaunatnes lietu speciāliste

kļūt, kā arī paldies Oskaram par gardo līdz 
doto cienastu.

Ilze Jansone-Peipiņa
Jaunatnes lietu speciāliste

Jaunpils novada jauniete Endija Maraka 
iepazīstina jauniešus ar Jelgavas LLU 

veterinārmedicīnisko fakultāti

Nikola Smeltere 
piedalījās projektā 
Erasmus+  “Use 
your rights to re-
spect the others”

Sējas novadā aprīļa vidū notika Erasmus+ 
jauniešu apmaiņas projekts ar nosaukumu “ Use 
your rights to respect the others”. Projektā bija 
dalībnieki no piecām valstīm: Ukrainas, Balt-
krievijas, Lietuvas, Latvijas un Gruzijas. Jaunieši 
bija 16 līdz 25 gadus veci un to uzdevums bija 
nedēļas laikā apgūt un izprast kas ir cilvēktiesī-
bas, krustiskā domāšana, sociālo mediju ietek-
me sabiedrībā un dalīties pieredzē ar citiem. 

Šajā projektā piedalījās arī Jaunpils vidusskol-
niece Nikola Smeltere, kura atzīst, ka projekts ir 
lieliska iespēja, lai uzlabotu svešvalodu prasmes, 
apgūtu zināšanas un iepazītu jaunus draugus.

 Nikola Smeltere

 DOMES SĒDES LĒMUMI
Izpilddirektora informācija
Atskaite par padarītajiem darbiem maijā.
Šajā atskaites periodā veiktie darbi
1.Turpinās darbs teritorijas “Pasta dīķis” labiekārtošanai. Tiek žāvēti krasti un kau-

sēts no ziemas palikušais ledus.
2. Jaunpils vidusskolas stadionā notiek virsmas sagatavošanas darbi.
3. Jaunpils dzirnavās ir ievilkta elektrība. Tūrisma sezonas atklāšanas pasākumā 

durvis apmeklētājiem vēra Jaunpils Dzirnavas.
4. Jaunpils parkā atvestas aitas. Aitas ir labi apradušas ar cilvēkiem, ir draudzīgas.
5. Uzsākti trimerēšanas darbi Jaunpils centrā.

Apstiprināts lēmums “Par Sporta nama tualēsu remontdarbiem” . Remont darbi 
izmaksā 5690 euro, līdzekļi piešķirti no budžeta līdzekļu atlikuma.

Atlikta jautājuma izskatīšana pēc būtības “Par žoga uzstādīšanu ap Jaunpils sporta 
laukumu”.

Atlikta jautājuma izskatīšana pēc būtības “Par jumta vēja kastes un lietus novadsis-
tēmas atjaunošanu” Jaunpils vidusskolai. 

Apstiprināts lēmums “Par SIA “Jaunpils pils” tehniskā aprīkojuma atjaunošanu”.
Apstiprināts lēmums “ Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 

2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu”
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils vidusskolas audzēkņu un skolotāju apbalvošanu 

par sasniegumiem 2017./2018.mācību gadā”.
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Apstiprināts lēmums “Par pacēlāja perso-
nām ar kustību traucējumiem iegādi Soci-
ālā dienesta vajadzībām”. 

Apstiprināts lēmums “Par grāmatas “Es 
esmu Latvija” atbalstīšanu.

Apstiprināts lēmums “Jaunpils zīmola iz-
strāde un jaunizveidotā zīmola iedzīvināša-
nas stratēģijas izveide”.

Apstiprināts lēmums ‘’ Par nosaukuma 
un adreses nomaiņu īpašumam “Garāžas 
Gaitiņos””.

Apstiprināts lēmums “Par dzīvokļa Nr.4 
daudzdzīvokļu mājā “Rosmes” atsavināša-
nu” .

Apstiprināts lēmums  “Par zemes ierīcī-

bas projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam “Vagas””

Apstiprināts lēmums “Par projektu 
“Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā””.

Apstiprināts lēmums “Par finansējumu 
iekārtu atjaunošanai objektā Jaunpils dzir-
navas”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Medulāji ”, Jaunpils pagastā, 
Jaunpils novadā pirmās izsoles atzīšanu par 
nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu”.

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem 
Nr.8/2018 saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 
Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018. 
gadam””

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils nova-
da  pašvaldības  SIA „Jaunpils pils” pamat-
kapitāla palielināšanu un  statūtu grozīju-
miem”

Apstiprināts lēmums “Par kredīta ņemša-
nu Valsts kasē projekta “Sporta infrastruk-
tūras pieejamības uzlabošana Jaunpils no-
vadā” īstenošanai Jaunpils novadā”

Apstiprināts lēmums “Par kredīta ņemša-
nu Valsts kasē projekta “Industriālā manto-
juma atdzīvināšana tūrisma attīstībai īste-
nošanai Jaunpils novadā”

Dita Ellere
sekretāre

Par nekustamā īpašuma “Medulāji” otro izsoli

Noslēgusies Erasmus+ projekta “Mazināt vientulību 
mācoties” vizīte Jaunpils novadā

Jaunpils novada dome pārdod otrā at-
klātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu „Medulāji”, Jaunpilī, 
Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kadastra 
numurs Nr. 9056 008 0049, sastāv no zemes 
0,19 ha platībā un dzīvojamās mājas ar ko-
pējo platību 600,80 kvm.

Izsole notiks 2018.gada 12.jūlijā plkst. 
10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģel-
niekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā. 

Nekustamā īpašuma sākuma cena EUR 7 
640.00. 

Nodrošinājuma maksa EUR  764,00, da-

Noslēgusies Erasmus+ projekta “Mazi-
nāt vientulību mācoties” (Combating Lo-
neliness Through Learning) pirmā mācību 
vizīte. Vizītes laikā projekta partneri no 
Lielbritānijas, Polijas un Portugāles Jaun-
pilī apguva labos piemērus kā mazākas un 
lielākas iedzīvotāju grupas organizē aktivi-
tātes, lai kopā pavadītu laiku un mācītos.

lības maksa EUR 150,00 (privātpersonām), 
EUR 300,00 (juridiskām personām), izsoles 
solis – EUR 500,00.

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 
2018.gada 11.jūlijam plkst. 12.00, jāreģis-
trējas Jaunpils novada domes kancelejā. 

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pietei-
kuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaun-
pils novada domes, reģ. Nr.90000051932, 
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. 
LV22HABA0551020325777, bankas kods 
HABALV22 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma 
“Medulāji” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kār-

Projekts koncentrējas uz mācību nodro-
šināšanu un saikni ar to, lai  vecāka gada 
gājuma cilvēki būtu aktīvi un neatkarīgi 
vecumdienās. Veidojot labas prakses ro-
kasgrāmatu un informāciju - kā veidot 
pašorganizētas grupas, projekts parādīs, ka 
inovatīva un radoša mācīšanās var sniegt 
būtisku ieguldījumu dzīves kvalitātes no-

tībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: 
“Nekustamā īpašuma “Medulāji” izsoles 
dalības maksa”. 

Izsolāmā manta apskatāma tās atraša-
nās vietā 2018.gada 2.jūlijā, laiku iepriekš 
saskaņojot ar izsoles komisijas locekli 
Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr. 
29209173.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
mājaslapā: www.jaunpils.lv un Jaunpils no-
vada domes kancelejā līdz 2018.gada 12.jū-
lijam.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašu-
mu veicama euro  līdz 2018.gada 26.jūlijam.

drošināšanā.  
Vientulība ir aktuālā tēma daudzviet, pē-

tījumi Lielbritānijā rāda, ka divsimttūkstoši 
senioru mēnesī ne ar vienu nav runājuši, 
bet Latvijā katrs trešais sirmgalvis jūtas 
vientuļš. 

Vizītes pirmā diena tika pavadīta biedrī-
bas “Rats” telpās, gatavojot maltīti pensio-
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nāru biedrības biedru un  vadītājas Aus-
tras Sipenieces pavadībā. Tikšanās laikā 
pievienojās arī senioru pārstāvji Mārīte 
Kazmina un Kārlis Ķergalvis,  iepazinās ar 
darbu, ko katrs no projekta dalībniekiem 
veic pieaugušo un senioru izglītības jomā. 
Pensionāru biedrība dalījās ar pieredzei 
projektu rakstīšanā un ieviešanā, tādējādi 
aktīvi iesaistoties senioru dzīves pilnvei-
došanā Jaunpilī. Projekta partneri vēlāk 
pēcpusdienā klausījās senioru ansambli 
“Pīlādzītis” Agritas Aleksjenokas pavadībā. 
Ansamblis ar labiem panākumiem piedalās 
skatēs, koncertē un iknedēļu kopā tiekas, 
lai dziedātu.

Otrajā dienā projekta dalībnieki 7 Ballēs 
iepazinās ar mākslinieku ģimenes Anetes 
Krūmiņas un Kaspara Brikuļa veidotu ra-
došo darbnīcu, kur viesi var attīstīt savu ra-
došumu un paveikt lietas, ko bez profesio-
nālas palīdzības un aprīkojuma citviet ne-
būtu iespējams īstenot. Vēlāk tikās ar dāmu 
klubu “Vīgriezes”, Intas Krūmiņas vadībā, 
kas stāstīja savu ilggadējo pieredzi līnij-
deju dejošanā, gūstot panākumus Latvijas 
līnijdeju čempionātos. Tāpat dāmu klubs 
ik mēnesi organizē teātra apmeklējumus. 
Jaunpils un kaimiņpagastu iedzīvotājiem tā 
ir iespēja apmeklēt teātra izrādes. Projekta 
viesiem bija iespēja pievienoties dāmu klu-
bam un apmeklēt šīs sezonas kluba noslē-
guma teātra/ mūzikla izrādi.

Trešajā dienā partneri tikās ar Jaunpils 
novada domes priekšsēdētāju un sociālā 
dienesta pārstāvjiem, lai uzzinātu par at-
balstu trūcīgākajiem senioriem Jaunpilī. 
Vēlāk uzzināja par dzejnieku klubiņa dar-
bību, kas ziemas sezonā tiekas katru mē-

nesi. Ieva Zāgmane iepazīstināja ar photo 
voice (attēla balss) nodarbību, kas tika ap-
vienota ar nature art walk (dabas mākslas 
pastaigu) un sadarbībā ar pensionāru bied-
rību apvienoja mākslu ar nūjošanu. Uzde-
vums bija no dabas priekšmetiem izveidot 
mākslas darbu, stāstu par to stāstot citiem 
dalībniekiem. Vēlāk dalībnieki tikās ar no-
vusa kluba un šautriņu kluba pārstāvjiem. 
Tika izspēlētas novusa spēles un šautriņu 
turnīrs. Jaunpilī ik nedēļu ziemas sezonā 
treniņos tiekas ap 10 novusa spēlētāju, tie 
piedalās gan Latvijas čempionātos, bet citi 
kluba pārstāvji individuāli piedalās arī Ei-
ropas novusa čempionātos. Ceturtajā pro-
jekta dienā, viesi tika iepazīstināti ar bied-
rības “Kamenes” - zudušo māju ekspedīciju 
Viesatās, Sandras Šteinas vadībā. Ņemot 
vērā pagasta vecāko iedzīvotāju stāstus un 
atmiņas tiek meklētas ēkas, kas šobrīd vairs 
nav. Šādu ekspedīciju rezultātā atrastas jau 
piecdesmit vietas no simts zudušām ēkām. 
Vēlāk projekta dalībnieki tika iepazīstināti 
ar aušanu “Dzīpars” Velgas Pavlovskas va-
dībā. Nodarbības laikā bija iespēja katram 
aust rokassprādzi. Dienu noslēdza, māco-
ties spēlēt ģitāru Artūra Dumbra vadībā, 
vairumam tā bija pirmā reize. Tika apgū-
tas piecas dziesmas, viena no tām latviešu 
šūpuļdziesma - Velc pelīte saldu miegu. 
Projekta dalībniekiem bija vēl viens izaici-
nājums -  komponēt dziesmu par projekta 
laikā piedzīvoto Jaunpilī.Vizītes noslē-
dzošajā dienā dalībnieki tika iepazīstināti 
ar lauku dzīvi Latvijā, apgūstot sviesta un 
siera gatavošanas tehniku lauku mājās “Ro-
gas” Veronikas Smirnovas vadībā.  Tāpat 
projekta viesi varēja attīstīt siena zārdoša-
nas iemaņas. 

Dienas noslēgumā tika vērtētas aktivitā-
tes, ko iekļaut labo piemēru grāmatā. Vēr-
tēšana nebija viegla, jo dažas no aktivitātēm 
projekta partneri savās valstīs jau realizē, 
tādēļ netika uzskatītas par jaunām, bet ļoti 
labām. Viesi novērtēja Artūra inovatīvo 
ģitāras spēles pasniegšanas metodi. Tāpat 
atzinīgi novērtēja gan dziedāšanu ansamblī 
“Pīlādzītis” gan “Vīgriezes” dejošanas akti-
vitātes un to nozīmi senioru dzīves kvali-
tātes nodrošināšanā. Atzina audēju biedrī-
bas “Dzīpars” aktivitātes kā lielisku iespēju 
kopā pavadīt laiku, veidot lietas. Viesatu 
biedrības “Kamenes” aktivitāti atzinīgi vēr-
tēja, jo tādejādi iespēja saglabāt mutvārdu 
vēsturi. Dzejnieku klubiņa darbība citviet 
arī jau norisinoties, bet atzina kā lielisku 
piemēru un viegli pielāgojamu citās valstīs. 
Novusa un šautriņu klubs tiks atzinīgi vēr-
tēs, kā aktivitātes, kas spēj veiksmīgi apvie-
not gan vīriešus, gan sievietes kopīgā brīvā 
laika pavadīšanā. Projekta noslēgumā divas 
aktivitātes, kas tika izvēlētas iekļaut labo 
piemēru grāmatā Pensionāru biedrības ēst 
gatavošanas nodarbība, jo kopīgai ēst gata-
vošanai un maltītes baudīšanai ir liela nozī-
me valstu kultūras un vēstures izzināšanā. 
Kā otrā tika izvēlēta ”dabas mākslas pastai-
ga”, ko organizēja Ieva Zāgmane sadarbībā 
ar Pensionāru biedrību un biedrības vadītā-
ju Austru Sipenieci. Šo aktivitāti atzina, kā 
lielisku iespēja pavadīt laiku dabā. Saskatīja 
iespēju aktivitāti attīstīt, tādējādi senioriem 
mācot rīkoties ar jaunajām tehnoloģijām, 
piemēram, fotografējot savus mākslas dar-
bus, gan iespēja aktivitāti vienkāršot, doties 
pastaigā.  

Vairāk informācija: renate.ziverte@jaun-
pils.lv 

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām 
aktivitātēm, arī tūrismam

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 
2018. gada 18. jūnija līdz 18. jūlijam iz-
sludina projektu iesniegumu pieņemšanu 
apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem 
ar lauksaimniecību nesaistītu darbību ra-
dīšanā un attīstīšanā”.

Trešās kārtas pieejamais publiskais fi-
nansējums pieejams vairākām aktivitātēm:

- “Ar lauksaimniecību nesaistītu dar-
bību attīstība” un “Ar lauksaimniecību 
nesaistītu saimniecisko darbību dažādo-
šana” 11,99 miljonu eiro apmērā;

- “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 10 
miljonu eiro apmērā. 

Finansējums ir sadalīts pēc reģionalizā-
cijas principa. 

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaim-
niecību nesaistītu saimniecisko darbību un 
nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažā-
dot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitā-
tes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avo-
tus un palielinātu ienākumu līmeni lauku 
reģionos.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izman-
tojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sis-
tēmu.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu da-
tums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlī-
dzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmu-
ma pieņemšanas par projekta iesniegumu 
apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, 
pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlī-

dzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņem-
šanas par projekta iesnieguma apstiprinā-
šanu.

Projekta iesnieguma veidlapas, plašāka 
informācija par pieejamo finansējumu kat-
ram reģionam, kā arī nosacījumi atbalsta 
saņemšanai, ir pieejami mājaslapā www.
lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” → Projekti 
un investīcijas.

Projektu pieņemšanas kārta izsludinā-
ta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai un Lauku 
attīstības programmas pasākuma “Lauku 
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” 
ietvaros. 
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Jaunpils novada pašvaldība piedalās projektā 
“Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: 
Latvijas pašvaldībām,
Izglītības iestādēm.
Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta mērķis
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka 
kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba 
produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
Projekta finansējuma avots Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
Pašvaldības aktivitātes 
projektā

mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā
nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem
nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā

Projekta mērķa grupa strādājošie un pašnodarbinātie: 
vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam,
ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko 
izglītību).
priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem: 
vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:
pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
kvalificēti strādnieki un amatnieki,
iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
vienkāršajās profesijās strādājošie.
vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam 
darba mūžam”,
bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES 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.

Mērķa grupai pieejamais 
atbalsts projekta laikā

pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Projektā pieejamās mācības un 
citi pakalpojumi

profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Kontaktinformācija pašvaldībā
Projekta koordinators: Renāte, Zīverte, renate.ziverte@jaunpils.lv, 26563460
Pieaugušo izglītības koordinators: Renāte, Zīverte, renate.ziverte@jaunpils.lv, 26563460

Sīkāka informācija
www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekta īstenošanas pamats Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kom-
petences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot 
nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

Pieteikšanās mācībām plānota š.g. augustā. Papildu informācijai, lūdzu zvaniet vai rakstiet Renātei Zīvertei, pieaugušo izglītības koor-
dinatoram. (renate.ziverte@jaunpils.lv, 26563460)
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Pasākuma plāns 
JŪLIJS

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

PASĀKUMI
Laiks Apraksts Vieta
30.06. -08.07. XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki

Jaunpils koris, VPDK “Viesatas”, VPDK “Jaunpils” un lietišķās mākslas studija 
“Dzīpars”

Rīga 

Datums tiks 
precizēts 

Zaļumballe Jaunpils estrāde 

Laiks tiks 
precizēts 

Akcija “Jaunpils dižkoku meklējumos”. 
Dižkoku zīmju izvietošana.  

Jaunpils teritorija

04.07.
10:00-17:00

Mobilā mamogrāfa izbraukums Jaunpilī
Bezmaksas un maksas

Pie “Ērģelniekiem”

05.07.
11:00

Jauniešu radošā tikšanās Pie “Rata”

11.07.
18:00-19:30

Par Montessori. Praktiski piemēri vecākiem un vecvecākiem, kas palīdzēs 
bērniem mācīties. Bezmaksas

“Rats”

13.07.
10:00-18:00

Jaunpils novada audžuģimeņu un aizbildņu salidojums
Ar ielūgumiem

Biedrībā “7 balles” Strutelē

14.07. Nūjošanas nodarbības
Pl.11:00 Viesatu pagastā atpūtas vietā “Birzīte”
Pl.14:00 Jaunpils pagastā Aizkapličas sporta laukumā
Bezmaksas

Aizkapličā
Viesatu Birzītē

17.07. 18:30 Kartavkalna skriešanas apļi. Dalības maksa Kartavkalna dabas takas

IZSTĀDES
Laiks Apraksts Vieta
JAUNĀS
01.07. - 01.09. Lietišķās mākslas studijas “Dzīpars” dziesmu svētku izstāde “Latvi-

jai-100”
Jaunpils muzeja Izstāžu zāle

27.07. -27.09. Mākslinieces Rotas Bērzkalnes jubilejas izstāde Jaunpils muzeja 
*Izstāžu zāle 

Laiks tiks precizēts Liliju ziedu izstāde Jaunpils muzeja *Izstāžu zāle 
TURPINĀS
04.05. - 27.07. J. Saulīša pirmās dienas aplokšņu privātkolekcijas izstāde ”Pirmās 

dienas aploksne - pārsteigums, prieks, vēsture”
Jaunpils muzeja *Izstāžu zāle

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

Laiks Apraksts Vieta
06.07., 20.07.
14:00-17:00

Keramikas pulciņa nodarbība
Pasniedzēja Velga Melne. Dalības maksa

Jaunpils
Amatu māja

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 Regulai (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)



www.jaunpils.lv

Jaunpils vēstis 7.jūnijs/jūlijs 2018 INFORMĀCIJA

KAPU SVĒTKI JAUNPILS NOVADĀ 2018

Konkurss „Skaista mana 
sēta” - 2018

11. augustā (sestdiena)
Viesatu pagastā:
Rāvu kapi   11.00
Vēžu kapi  12.00

Jaunpils pagastā:
Rubuļu kapi  14.00

25. augustā (sestdiena)
Jaunpils pagastā
Vītiņu kapi  10.00

Spriņģu kapi  11.00
Lauku kapi                         12.30
Sveikuļu kapi          14.00
Meža kapi  15.00

PAPILDU INFORMĀCIJA:
*Kapu svētkus vada Jaunpils evaņģēliski 

luteriskās draudzes mācītājs
Jānis Saulīte, mob. tālr. 29299694.
*Kapu pārzine Gita Zeminska, mob. 
tālr. 26163648

Jaunpils novada dome sadarbībā ar Jaunpils dārzkopības biedrī-
bu aicina Jaunpils novada skaistāko sētu un dārzu kopējus pieteik-
ties konkursam „Skaista mana sēta” - 2018. Dalību konkursā var 
pieteikt sētas īpašnieks vai cita persona ar īpašnieka atļauju.

Kā katru gadu, atsevišķi vērtēs individuālās mājas, lauku sētas, 
daudzdzīvokļu mājas un iestādes un organizācijas. Vērtēšana no-
tiks līdz 20.septembrim. Konkursa laureātu sveikšana notiks kon-
kursa noslēgumā – rudenī. Pieteikties konkursam var: pie Dzidras 
Krastiņas tel.29199878,

Zentas Plezeres - tel. 26342462,  Birutas Šteinas -  tel. 28369562, 
kā arī pie Dzintras Augules, Vijas Zīvertes vai Elgas Valaines.

Jaunpils dārzkopības biedrība,
Jaunpils novada dome

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 29.06.2018.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
 e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv. 
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Iepriekšējā mēnesī novadā dzimuši trīs 
puisīši. Sveicam vecākus!

Reiz nozied viss, kam dzīves krāšņums dots,
Tik paliek mūžs ar darbiem vainagots.
(K. Sausnītis)

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, no Osvalda Stankus, Dailas 
Valkauskas, Zigmunda Voldemāra, Maigas Rozītes, Laimoņa 

Jākobsona atvadoties. 

Informējam, ka Jaunpils novada domes organizētie pasākumi tiek fotografēti un filmēti un iegūtie materiāli var tikt izvietoti pašvaldības 
mājas lapā, informatīvajā izdevumā “Jaunpils Vēstis” un pašvaldības sociālo tīklu vietnēs.

Pateicība
Paldies visiem, kas bija līdzās no Osvalda Stankus atvadoties. 

Paldies medmāsu un šoferu kolektīviem, radiem un kaimiņiem.
Dzīvesbiedre

Jaunpils novada Sociālais dienests aicina ziedot sadzīves tehniku. 
Šobrīd īpaši  nepieciešama ir veļas mazgājamā mašīna. 

Ja jums ir iespēja ziedot dažāda veida sadzīves tehniku, aicinām 
sazināties ar Sociālo dienestu 

pa telefonu nr. 63180959 vai  26526519.

VISS AKTUĀLĀKAIS
www.jaunpils.lv
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