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Dāmu klubs “Vīgriezes” viesojas Eiropas Parlamentā
un turpina aktīvi darboties
Ir pagājis laiciņš, kurā padarīti daži darbiņi par kuriem gribas pastāstīt.
24.martā viesojāmies Ventspils novada
Puzē uz pasākumu “Sudrabotās melodijas”,
kur dejojām trīs dejas.
29.martā jau trešo reizi sniedzām koncertu Lielbērzes pansionātā, kurā dzīvo ļoti
sirsnīgi cilvēki.
2.aprīlī marmorizējām svecītes Lieldienu
pasākumā Jaunpils pilī.
12.aprīlī piedalījāmies grāmatas “Jaunpils muižas, muižiņas” atvēršanas pasākumā Jaunpils pils torņa zālē .
No 24.aprīļa līdz 26.aprīlim līnijdeju
grupa “Vīgriezes” bija ekskursijā uz Briseli, kur apmeklējām Eiropas Parlamenta
ēku. Noklausījāmies stāstījumu par Eiropas
Parlamenta darbu, tikāmies ar mūsu Eiropas Parlamenta deputātu Robertu Zīli, apskatījām lielo sēžu zāli un baudījām gardas
pusdienas. Otrajā dienā bija iespēja apskatīt Karaļa pili un dārzu, Svētā Mihaila katedrāli. Redzējām uzcelto jauno NATO
ēku un citus vēsturiskus pieminekļus. Redzējām protams arī “Čurājošo puisīti“ un
“Čurājošo meitenīti”. Nogaršojām arī beļģu
vafeles. Par šo jauko ekskursiju lielu paldies
sakām Intai Krūmiņai,kura to visu sakārtoja.
27.aprīlī marmorizējām svecītes “Airobikas festivālā“ Jaunpilī, kur katram dalībnie-

Dāmu klubs “Vīgriezes” Eiropas Parlamentā kopā ar deputātu Robertu Zīli
kam par piemiņu no pasākuma, tika paša
krāsota svecīte.
28.aprīlī talkojām Jaunpils parkā. Nu jau
pašas smejamies, ka tas ir mūsu parks!
4.maijā piedalījāmies “Baltā galdauta“
pasākumā uz terases pie Jaunpils pils.
4,maijā bijām uzaicināti uz Jaunpils “Vidējas paaudzes deju kolektīva” 35 gadu jubileju. Ar pavasarīgu ziedu pušķīšiem svei-

cām viņus šajos svētkos.
Esam priecīgas, ka ir apstiprināts mūsu
projekts “Ar sirdi un dvēseli Jaunpilī” lielā
projekta “Darām paši” ietvaros. Turpināsim sakopt un padarīt skaistāku Jaunpils
parka teritoriju.
Biedrība, Dāmu klubs un līnijdeju grupa
“Vīgriezes”

Atskats uz Lielās talkas dienu
Lielajā Talkā tika aicināts piedalīties ikviens Jaunpils novada iedzīvotājs, kam rūp iespēja dzīvot nepiesārņotā un skaistā vidē savā
novadā.
Talkošanas dienai Jaunpils novadā aizvien raksturīga daudzveidība un kopā būšana. Ne tikai savākt atkritumus, bet darīt arī citus
labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, atjaunot
žogus, soliņus un pabūt kopā-ar tādu mērķi ļaudis pamodās Talkas
dienas rītā.
“Dzīvosim skaisti! Lai prieks pašām un pārējiem”, teic vienmēr
čadīgās Vīgriežu dāmas un turpina sakopt parka teritoriju.
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Arī Saulīškalns tiek sakopts ar pensionāru biedrības dāmu gādību. Talkotāji sastopami tīrot ceļmalas.
Labiekārtošanas dienesta darbiniekiem Talkas diena ir aktīvapie Viesatu birzītes dīķa tiek iestādītas liepas un eglītes.
Labiekārtošanas dienesta darbiniekiem un viesatniekiem Talkas
diena ir aktīva-pie Viesatu birzītes dīķa tiek iestādītas liepas un eglītes.

Sparvu kapos kopā ar Jaunpils muzeja darbiniecēm rosās aktīvistu grupa, kas šo tradīciju turpina daudzus gadus.

Īpaša un priekpilna daba diena Rāvu ciema ļaudīm, tiek uzposta
kopā sanākšanas vieta pie vecā veikala un tīrītas ceļmalas.

Pirmo reizi jauna iniciatīva modernais “ploggings” jeb talkas fitness apkārt Ķimšu ūdenskrātuvei. “Kā citādi kopā ar jauniešiem
sakopt savu novadu, ja ne radoši”, teic Ilze Jansone –Peipiņa un
Ieva Zāgmane. “Un sportiski”, piebilst basketbola treneris un talkas aktīvists Artūrs Zaremba!
Rosība kā ierasts “Dzīļu”, “Vējiņu”, “Aizvēju” un citos Jaunpils
namu pagalmos, talko Levestē, Saulē, Jurģos, Strutelē.

Īpaša un priekpilna daba diena Rāvu ciema ļaudīm, tiek uzposta
kopā sanākšanas vieta pie vecā veikala un tīrītas ceļmalas.
Savukārt Jaunpils vidusskolas 7.klases audzēkņi talkot devās dažas dienas pirms Lielās talkas.

“Dzīļu” talcinieki Lielajā Talkas dienā pēc darba klāj baltu galdu!

Savu īpašumu “Dravniekos” sakopj Mednieku biedrības biedri,
jāteic darba viņiem netrūkst!

Paldies ikvienam, kas šajā dienā palīdzēja Latvijai kļūt zaļākai un
novadam sakoptākam!
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: Baiba Rasa, Dace Adiņa, Evija Rubene
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3.

Domes sēdes lēmumi
Atskaite par padarītajiem darbiem
martā.
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
Izsludināti divi iepirkumi- “Par degvielas iegādi Jaunpils novada pašvaldībai” un
“Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā”.
Jaunpils novada domes Sociālajā dienestā
un Attīstības nodaļā darbu ir uzsākuši jauni
darbinieki.
Pasta dīķi ir pabeigti tīrīšanas un rakšanas darbi.
Atsākti Jaunpils pils Podiņu krāsns restaurācijas darbi.
Jaunpils muzejā veiksmīgi veikta akreditācija.
Līdz 29.martam notika projektu iesniegšana projektu konkursam “Darām paši”.
Beidzoties sniega rakšanas un stumšanas
sezonai, uzsākta ceļu greiderēšana.
Saņemtas pils tilta ieceru skices un saskaņots projekts Annenieki-Jaunpils virsmas
pārbūvei.
Latvijas vides aizsardzības fonds apstiprināja projektu ““Publiskā ūdenskrātuves
Lielapsaujas ezers apsaimniekošanas plāna
izstrāde”. Apstiprināts projekts par Jaunpils vidusskola sporta zāles grīdas pārbūvi
Lauku atbalsta dienesta ELFLA izsludinātā
projekta konkursa ietvaros.
Uzsākts darbs pie bērnu laukumu labiekārtošanas un izstrādes pie Jaunpils pirmsskolas grupas “Zemenīte” un Jaunpils pils
parkā.
Lapenes būvniecība Jaunpils pils parkā ir
pabeigta, vēl palikuši darbi pie augsnes sakārtošanas parkā.
Labiekārtošanas darbinieki un arboristi
zāģēja un kopa kokus Saulē, pie skolas.
Jaunpils pils parkā ir iekārtas šūpoles.
Jaunpils novada dome 29.marta sēdē
pieņēma šādus lēmumus:
Apstiprināts SIA “Tukuma slimnīca” un
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” gada pārskatus 2017.gadam.
Apstiprināts lēmums “Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem”.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem
PA “Jaunpils” amatalgu sarakstā”.
Apstiprināts lēmums “Par 2012.gada
29.februāra lēmuma §26 “Par kārtību, kādā
Viestu pagasta iedzīvotāji nekustamā īpašuma nodokļa atmaksu var veikt ar malkas
piegādi Jaunpils novada Viesatu kultūras
nama” atcelšanu” .
Apstiprināts lēmums “Par Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apstiprināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem
Nr.4/2018 saistošajos noteikumos Nr.7 “Par
koku ciršanu ārpus meža Jaunpils novada
administratīvajā teritorijā”.
Apstiprināts lēmums “Par bioloģisko zālāju apsaimniekošanu Jaunpils pils parkā” .
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem
Jaunpils novada Sociālā dienesta amatu un
amatalgu sarakstā” .
Apstiprināts lēmums “Par pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma “Pirts”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads nodošanu nomas tiesību izsolē”.
Apstiprināts lēmums “Par jauniešu iniciatīvu konkursa nolikuma apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Draviņas””.
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
“Priežkalni” zemes vienības sadalei”.
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā
īpašuma “Upmaļi” sadalīšanu” .
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā
īpašuma “Medulāji”atsavināšanu” .
Apstiprināts lēmums “Par īpašuma sadalīšanu, nosaukuma nomaiņu un zemes vienības pievienošanu zemesgrāmatā esošam
īpašumam”.
Apstiprināts lēmums “Par komandējumu
domes priekšsēdētājai L.Ginterei”
Apstiprināts lēmums “Par grāmatas
“Jaunpils muižas, muižiņas” 2.daļas cenas
noteikšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par uzkrājumu
nedrošajiem debitoru parādiem norakstīšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem
Nr.5 /2018 saistošajos noteikumos Nr.1
“Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu
2018. gadam””.
Atskaite par padarītajiem darbiem aprīlī.
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
Atsākušies skolas sporta laukuma pārbūves darbi.
Notiek darbs pie Jaunpils dzirnavu iekšējā interjera atjaunošanas. Piemūrēti izkritušie akmeņi, betonēta bojātā grīdas daļa,
jāievelk jauna elektroinstalācija.
Parka lapenes būvniecības darbi ir noslēgušies. Šobrīd notiek parka labiekārtošanas
darbi- sēta zāle vietās, kur tā ir izbraukāta.
Noslēgušies divi iepirkumi- “Grants ceļu
pārbūve Jaunpils novadā” un “Par degvielas
iegādi Jaunpils novada pašvaldībai”.
Izsludināts iepirkums “Grants ceļu pār-
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būves būvuzraudzība Jaunpils novadā”.
Intensīvi tiek greiderēti grants ceļi. Šomēnes notika darbs pie asfalta bedru aizlīmēšanas.
Noslēdzās “Darām paši” iesniegto projektu izvērtēšana, notiek darbs pie līgumu
noslēgšanas.
Izsolītas nomas tiesības nekustamajam
īpašumam “Pirts” un izsolē atsavināts nekustamais īpašums “Dzērvenes”.
Visiem pašdarbības kolektīviem noslēgušās skates.
27.aprīlī notika Kustību festivāls Jaunpils
pilī, savukārt, 28.aprīlī Lielā talka.
Apstiprināts PSIA “Jaunpils KS” un SIA
“Jaunpils pils” gada pārskats 2017.gadam.
Apstiprināts lēmums par PSIA “Jaunpils
KS” valdes locekļa amatalgu”.
Apstiprināts lēmums “Par pabalstu politiski represētajām personām Jaunpils novadā, sagaidot valsts simtgadi”.
Apstiprināts Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums.
Apstiprināts lēmums “Par saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jaunpils vidusskolas 2-4 gadīgo bērnu pirmsskolas grupā” apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā
īpašuma “Dzērvenes” izsoles rezultātu apstiprināšanu” .
Apstiprināts lēmums “Par nedzīvojamo
telpu “Pirts” nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par telpu nomas
maksas dzēšanu biedrībai “Dzīpars””.
Apstiprināts lēmums “Par zemes gabala
“Jaunķīluži” atsavināšanu” .
Apstiprināts lēmums “Par dzīvokļa Nr. 7
daudzdzīvokļa majā “Laimas” atsavināšanu” .
Apstiprināts lēmums “Par statusa “starpgabals” piešķiršanu zemes gabala daļai un
lietošanas mērķa maiņu”.
Apstiprināts lēmums “Par zemes gabala
daļas iznomāšanu pašvaldībai piederošā
nekustamajā īpašumā “Pienotavas artēziskā aka”.
Apstiprināts lēmums “Par zemes gabala
daļas iznomāšanu pašvaldībai piederošā
nekustamajā īpašumā “Centra ābeļdārzs” .
Apstiprināts lēmums “Par lokālplānojuma izstrādi pašvaldības nekustamajā īpašumā “Jaunpils vidusskola” .
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam “Skāmesti”.
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Apstiprināts lēmums “Par papildus finansējumu investīciju projektam 18-08-AL14A019.2203-000003 “Sporta infrastruktūras
pieejamības uzlabošana Jaunpils novadā”.
Apstiprināts lēmums “Par finansējumu
elektroinstalācijas atjaunošanai objektā
Jaunpils dzirnavas”.

Apstiprināts lēmums “Par finansējumu
vides elementa uzstādīšanai Jaunpils parkā”.
Apstiprināts lēmums “Par finansējumu
rotaļu laukuma atjaunošanai”.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada pašvaldības gada pārskatu 2017.gadam”.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem
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Nr.7/2018 saistošajos noteikumos Nr.1 “Par
Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018.
gadam””
Apstiprināts lēmums “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pie Dzīlēm”, Jaunpils pagastā, Jaunpils
novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9056 0080217.”

Top jauna pašvaldības
Attīstības programma
LATVIJAS REPUBLIKA
Jaunpils novada dome
Reģ. Nr. 90000051932 „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads, LV-3145, tālr./fakss 63107068, mob.
tālr.29146415, e-pasts:pasvaldiba@jaunpils.lv
APSTIPRINĀTS
Ar Jaunpils novada Domes 2018.gada 29.martā sēdes
Nr.3 lēmumu Nr.49

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 4 /2018

“Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.7
„Par koku ciršanu ārpus meža Jaunpils
novada administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 16.punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija
noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža” 22.punktu.
Izdarīt Jaunpils novada 2013.gada 24. aprīļa Sasitošajos noteikumos Nr.7 “Par koku ciršanu ārpus meža
Jaunpils novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk
tekstā-Noteikumi) šādus grozījumus:

Noteikumu 18.punktu izteikt šādā redakcijā:
“18. Zaudējumu aprēķinam piemērojamo pašvaldības koeficientu noteikt:
0.0-apstādījumu kopšanai un bojā ēkas
un būves;
1. -pārējos gadījumos.”

Seko Jaunpils
novada Domei
Twitter kontā
@Jaunpilsnovads

VISS AKTUĀLĀKAIS
www.jaunpils.lv

Darba grupas diskusija “Ratā”
Kopš gada sākuma jau norit darbi pie Jaunpils novada attīstības programmas 2019.2025.gadam izstrādes. Darbus veic SIA “Reģionālie projekti” nepārtrauktā sadarbībā ar
Jaunpils novada domi.
Kāda tad ir Attīstības programmas loma pašvaldības attīstībai?
Tas ir dokuments, kurā, apzinot un novērtējot dažādos pašvaldības resursus un to izmantošanu, tiek plānoti finansu līdzekļi, investīcijas pašvaldības darbu veikšanai, jaunu
ieceru īstenošanai, caur kuriem uzlabot vietējos dzīves apstākļus un arī veicināt teritorijas
atpazīstamību.
Šobrīd jau veikts pašreizējās situācijas raksturojums, apkopoti iedzīvotāju aptaujas rezultāti. Paldies tiem 150 respondentiem, kuri aizpildīja un iesniedza anketas, no kuriem:
- 81% bija sievietes, 19% - vīrieši;
- 32% bija 26-45 gadus jauni; 29% - 46-62 gadus; 24% - 63 un vairāk gadus ;
13%- 18-25 gadus un 2% -līdz 18 gadiem.
- 47% dzīvo Jaunpilī, 19%-Viesatās, 16% - novada lauku teritorijā; 9%- Levestē, 2% Jurģos un 6%-citur;
- 83 % no respondentiem plāno arī turpmākos 5 gadus dzīvot Jaunpils novada teritorijā,
13% plāno mainīt dzīvesvietu ārpus novada Latvijas teritorijā ; 4% - mainīt dzīvesvietu
ārpus Latvijas .
Ar plašāku Jūs sniegto atbilžu kopsavilkumu nedaudz vēlāk varēsiet iepazīties gan pašvaldības mājas lapā, gan “Jaunpils Vēstīs.
Darbs turpinās un jau 22. un 24.maijā notika darbs tematiskajām plānošanas grupām
par šādām tēmām:
1. Labklājība – veselība, sociālā drošība, sabiedriskā kārtība un drošība, NVO darbība
un komunikācija;
2. Sabiedrība – izglītība, kultūra, sports, aktīvā atpūta, komunikācija;
3. Ekonomika, pārvaldība, tūrisms, sadarbība;
4. Infrastruktūra, ārtelpa, mājokļi.
Ja esat gatavi dot savu ieguldījumu programmas izstrādē un piedalīties tematisko darba
grupu darbā, lūdzu dot ziņu Attīstības nodaļai – tel.63180960, vai rakstīt uz e-pastu: vija.
ziverte@jaunpils.lv
Vija Zīverte Attīstības nodaļas vadītāja
Foto:Baiba Rasa
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5.

2018.gada domes projektu konkurss “Darām paši”
Ir gandarījums, ka arī šajā gadā biedrību vēlme paveikt labos darbus nav mazinājusies un projektu pieteikumus programmā “Darām
paši” iesniedza 15 biedrības. Daudzas biedrības kļūst arvien zinošākas un profesionālākas projektu pieteikumu sagatavošanā. Dažām
biedrībām vērtēšanas komisija lēma nedaudz samazināt piešķiramo finanšu apjomu, jo nebija ievērots Nolikuma nosacījums, ka biedrībai
naudas vai brīvprātīgā darba veidā jānodrošina līdzfinansējums 20% apmērā no kopējām projekta izmaksām, tomēr atbalstīti tika visi
projekti. Tātad jau šobrīd maijā mēnesī uzsākusies un notiek 15 projektu īstenošana Jaunpils novadā:
Biedrība- Projekta nosauNpk projekta
kums
īstenotāja

Plānotie pasākumi

Domes
finansējums

Līdzfinansējums

1.

Optimisti “Dzīļu mājas”
autostāvlaukuma
paplašināšana un
remonts

Tiks izbūvēts/paplašināts auto stāvlaukums pie “Dzīlēm’

650.00

161.25

2.

PensioIepazīt, izzināt,
nāru
iegūt…
biedrība
“Jaunpils”

Tiks noorganizēts 2 dienu pieredzes apmaiņas pasākums 30 biedrības
biedriem 23. un 24. augustā pie Ludzas pensionāru biedrības. Tiks
noorganizēts 1 dienas nūjošanas izbraukuma seminārs 31 mūsu biedrības biedram 8. septembrī pie Ķekavas senioru biedrības “Sorbum”

750.00

270.82

3.

MedMednieki strādā
nieku
komandā
biedrība
“Jaunpils”

Teritorijas labiekārtošana biedrības īpašumā “Draviņas’, izveidojot vidi, 740.00
lai mednieku biedrības biedriem un ģimenēm būtu vieta, kur atpūsties
un organizēt pasākumus medību tradīciju saglabāšanai un uzturēšanai

419.40

4.

Jaunpils
baznīcas
atbalsta
biedrība

Jaunpils baznīcai jaunus krēslus

Jaunu krēslu iegāde Jaunpils ev.lut.baznīcai

750.00

250.00

5.

Tērces

Mūsmājas -7

Tiks nobruģēts atkritumu konteineru novietošanas laukums pie Tērcēm un izgatavota konteineram slēgta nojume

750.00

377.83

6.

Kamene

Nāc, rotaļājies,
jūties drošs!

Tiks uzlabota infrastruktūra Viesatu pagasta Birzītē, ierīkojot žogu pie 300.00
Birzītes dīķa bērnu rotaļu laukuma pusē 75 metru garumā

97.73

7.

Radīts
Jaunpils
novadā

Bebru ielas sabiedriskās pirts
labiekārtošana

Tiks izveidot tehniski funkcionējoša, labiekārtota un estētiski sakārtota 750.00
sabiedriskās pirts telpa, lai nodrošinātu iedzīvotājiem vienreiz nedēļā
pieejamu publisko pirti.

800.32

8.

Vīgriezes

Ar sirdi un dvēseli
Jaunpilī

Jaunpils parka uzkalniņa nogāzē tiks ierīkota 140 m2 lielu ziemciešu
puķu dobe un izveidoti 10 pakāpienu koka trepītes starp puķu dobi.

600.00

150.00

9.

Jaunpils
RAC
“Rats”

Radošuma veicinā- Tiks paplašināts biedrības piedāvājumu radošu apmācību piedāvājumā 750.00
šana iedzīvotājiem – klavierspēles apmācībā (veikts remonts biedrībai atvēlētām lietotām
klavierēm), uzlabots tehniskais aprīkojums animācijas studijas darbībai
un foto apmācībai.

416.00

10.

Dzīpars

Jaunpils AmaTiks izremontēta Jaunpils Amatu mājas kāpņutelpa, tā uzlabojot estētu mājas kāpņu
tisko vidi.
telpas kosmētiskais
remonts

663.84

165.96

11.

Basketbo- Individuālo basla klubs
ketbola iemaņu
“Jaunpils” uzlabošana Jaunpils bērniem un
jauniešiem

Tiks rīkota 3 dienu nometne tieši individuālo basketbola iemaņu uzlabošanai. Tiks piesaistīti speciālās sagatavotības treneri, kas bērniem
dos citu skatījumu uz daudziem basketbola elementiem un uz spēli
kopumā.

750.00

224.00

12.

Sporta
Pludmales volejklubs
bola treniņbāze
“Jaunpils” Jaunpilī

Tiks uzlabot sporta inventāra treniņbāzi – izbūvēti pludmales volejbola 750.00
laukumi un iegādāts pludmales volejbola sporta inventāru.
Tiks iemācīti Jaunpils iedzīvotājiem ( visiem, kuri to vēlas) pludmales
volejbola un volejbola noteikumus, iemācīts pareizi spēlēt pludmales
volejbolu, radīta bāze sacensību rīkošanai.

450.00

13.

Kultūras
laboratorija

Uzlabota vietējā dzīves kvalitāte, pilnveidojot un papildinot skolas teri- 750.00
torijā esošo rotaļlaukumu ar vienu 1.20 m augstu platformu, kāpnēm,
alpīnisma sienu, nerūsējošā tērauda slidkalniņu. (garums 1700 mm x
augstums 2200 mm x platums 2900 mm.).

187.50

Rotaļu prieks- 2

www.jaunpils.lv

turpinājums 6.lpp.
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14.

Levestes
spicie

Bērnu un jauniešu
rotaļu un sporta
laukuma labiekārtošana

Tiks uzlabots bērnu rotaļu laukums pie mājām “Tērces”; kā arī
atjaunots Levestes sporta laukuma volejbola laukums.

750.00

266.69

15.

Ūdensroze

100 dziesmas novadam un Latvijai

Biedrība iegādāsies mobilo skaņu aparatūru un organizēs karokes
vakarus, kuros tiks izdziedātas 100 dziesmas Latvijai.

300.00

163.65

Kopā

10003.84 4401.15
Vēlot veiksmi projektu īstenošanā – Vija Zīverte
Attīstības nodaļas vadītāja

Quality Learning Experience = Quality Active Ageing
“Mācīšanās mūža garumā = kvalitatīvas aktīvās
novecošanās garants”
Jaunpils novada pašvaldība sadarbojoties ar Lielbritānijas organizāciju Dacorum
CVS, ir izstrādājusi un kā partneris piedalās
Erasmus+ programmas īstenotajā projektā Quality Learning Experience = Quality
Active Ageing (“Mācīšanās mūža garumā =
kvalitatīvas aktīvās novecošanās garants”),
ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts
ir Erasmus+ Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības un mācību jomā.
Laikā no 8.līdz 12.maijam projekta dalībnieki no septiņām Eiropas Savienības dalībvalstīm – Latvijas (Jaunpils), Lielbritānijas (Hemel Hempstead), Bulgārijas(Sofija),
Grieķijas (Atēnas), Itālijas(Roma), Lietuvas
(Kauņa) un Spānijas(Granada) viesojās
darba vizītē Jaunpilī iepazīstot un līdzdarbojoties dažādās Jaunpils novada iestāžu un
biedrību piedāvātās mūžizglītības aktivitātēs – “Ratā”, pensionāru biedrībā, Amatu
mājā, “7 ballēs’, pie “Vīgriezēm’, pie Veras
Smirnovas “Rogās”, Jaunpils pilī – muzejā,
bibliotēkā, kā arī sportiskās un radošās aktivitātēs Kartavkalnos.
Stratēģiskās partnerības ir starptautiski
projekti, kuru mērķis ir izstrādāt un kopīgot
inovatīvu praksi, kā arī veicināt sadarbību,
mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes
apmaiņu izglītības un apmācības jomās.

Erasmus vizītes dalībnieki pie “Ērģelniekiem” 08.05.2018.
Projekta darbība tika uzsākta 2016. gada 1.
oktobrī un ilgs 30 mēnešus līdz 2019. gada
marta mēnesim.
Mācoties cilvēks spēj uzturēt aktīvu gan
prātu, gan ķermeni. Mūžizglītība veicina
personības izaugsmi un ļauj uzlabot dzīves kvalitāti, veselību un labklājību, kā arī
sniedz tik ļoti nepieciešamo piederību sabiedrībai, palīdzot izvairīties no sociālās
izolācijas.
Projekta ietvaros plānotas septiņas īstermiņa mācību vizītes katrā no projekta dalībvalstīm. Katra mācību vizīte ilgst piecas
darba dienas un tajās piedalās divi pieau-

gušo izglītībā iesaistītie darbinieki no katras partnervalsts. Rezultātā tiks izstrādāta
labas prakses rokasgrāmata par to kā mācīšanās būtiski veicina aktīvas vecumdienas.
Vairāk par Erasmus+ programmu var
uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.
erasmusplus.lv
Izsakām sirsnīgu pateicību visiem, kas
piedalījās vizītes organizēšanā un uzņēma
viesus.
Ciemiņi mājup devās ar patīkamiem iespaidiem un pozitīvu noskaņojumu.

Par Jaunpils parka zālienu šogad rūpēsies bioloģiskie
pļāvēji - aitiņas
Līdz ar Pavasara gadatirgus andeli, Jaunpils parkā svinīgi tika atklāta jaunā lapene.
Lapene stalti stāv parka uzkalniņā gaidot
apmeklētājus gan ikdienā, gan svinīgos brīžos.
Paldies visiem, kas bija klāt svinīgajā brīdī! Paldies dāmu klubam “Vīgriezes”, kuras

jau gadiem ilgi rūpējas par parka sakopšanu.
Jaunpils parks top aizvien pievilcīgāks un
dzīvāks. Košumkošās krāsās zied arī simtgades puķudobe.
Ideja tieši par ekoloģisko parka apsaimniekošanu radās iedvesmojoties no līdzī-

www.jaunpils.lv

giem piemēriem Anglijā un Īrijā, kur vēl
aizvien aitas izmanto zāliena noganīšanai
parkos ap senām muižām.
Ieguvumi no šī projekta būs vairāki –nebūs jātērē pašvaldības līdzekļi zāles pļaušanai parkā, bērniem būs iespēja apskatīt
lauku videi raksturīgus dzīvniekus, un tur-

maijs/jūnijs 2018
klāt noganīšana ir labākais veids, kā atjaunot bioloģisko daudzveidību zālājā. Jāteic,
ka arī Latvijā šāds eko saimniekošanas paraugs jau tiek izmantots, piemēram, Cēsu
pašvaldībā Ruckas muižas parkā. Taču neskatoties uz to, ideja ir gana inovatīva, radoša un interesanta.
Kā uzsver Gvido Leiburgs, Jaunpils novada domes Labiekārtošanas nodaļas vadītājs,
baltās aitas dabiski iekļaujas parka balto
elementu sastāvā, parkā jau ir uzstādīti balti
soliņi, šūpoles un lapene. Aitas ir ainavisks
akcents, kas organiski iederas lauku parka ainavā. Parkā sastopamas būs trīs aitu
mammas un jēriņi.
Netālu no parka atrodas Jaunpils Amatu māja, kur vilnas produkti pārtop Radīts
Jaunpilī meistardarbos-rakstainās vilnas
segās, dūraiņos u. c. apmeklētāji ne vien tos
var iegādāties, izzināt aušanas noslēpumus,
bet turpat parkā kopā ar bērniem var aplūkot pašus vilnas produkta pirmssākumus.
Šobrīd parka teritorijā tiek veikta nožogojuma uzstādīšana. Visa parka teritorija ir
publiski caurstaigājam, nožogojums kalpo
tikai un vienīgi aitām. Apmeklētājiem nožogotā teritorija ir brīvi pieejama jebkurā
diennakts laikā, tikai lūdzam rūpīgi aizvērt
aiz sevis vārtiņus! Aicinām iedzīvotājus
ievērot dzīvnieku labturības nosacījumus,
nebarot tos. Vēlāk plānots uzstādīt īpašu
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Parka lapenes svinīgā atklāšana 13.05.2018. Jaunpils
vietu, kur bērniem būs iespēja pabarot aitas
ar to kārumiem.
Jaunpils parks top skaistāks un dzīvāks,
drīzumā tajā tiks uzstādīts vides elements
jauniešiem un bērniem-tā sauktais “zirneklis”. Tas atradīsies vietā, kur reiz bija vecais
karuselis.
Aicinām vietējos iedzīvotājus un viesus
dodoties pastaigās īpaši parūpēties par
suņu atrašanos pavadā un ievērot sabied-

riskās kārtības un drošības noteikumus.
Saistībā ar aitu drošības jautājumiem, ja
rodas aizdomas par bojātu nožogojumu, lūdzam ziņot Jaunpils Labiekārtošanas nodaļas darbiniekiem pa tālruni 29135557.
Lai saulaina un jauka laika pavadīšana jūs
priecē ik uz soļa,
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām
aktivitātēm, arī tūrismam
Lauku atbalsta dienests (LAD) no
2018. gada 18. jūnija līdz 18. jūlijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu
apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem
ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”.
Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm:
- “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” un “Ar lauksaimniecību
nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana” 11,99 miljonu eiro apmērā;
- “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 10
miljonu eiro apmērā.
Finansējums ir sadalīts pēc reģionalizācijas principa.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un
nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku
reģionos.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu
apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība,
pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlī-

dzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapas, plašāka
informācija par pieejamo finansējumu katram reģionam, kā arī nosacījumi atbalsta
saņemšanai, ir pieejami mājaslapā www.
lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” → Projekti
un investīcijas.
Projektu pieņemšanas kārta izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku
attīstības programmas pasākuma “Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība”
ietvaros.

Jauniešu iniciatīvu projekta konkursa rezultāti
Jaunpils novada dome jau otro gadu pēc
kārtas aicināja jauniešus piedalīties iniciatīvu projektu konkursā.
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt
jauniešu iniciatīvas, kas veicina Jaunpils
novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību
sabiedriskajos procesos Jaunpils novadā.

Konkurss tiek rīkots, lai sniegtu iespēju
jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes
projektu izstrādāšanā un realizēšanā, sekmētu novada identitātes un lokālpatriosma,
kā arī pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos.
Šogad tika saņemti pieci projekta pietei-

www.jaunpils.lv

kumi, jaunieši projekta idejas prezentēja
vērtēšanas komisijai un visi projekti saņēma finansiāli atbalstu.
Laiks projekta īstenošanai ir 2018. gada
14.maijs līdz 2018. gada 20.novembrim.
Projekta idejas īstenošanai tiek piešķirturpinājums 8.lpp.
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ti finanšu līdzekļi līdz 200,00 euro vienam
projektam. Projekta realizācijai jāpiesaista
projekta vadītājs: jaunatnes lietu speciālists
vai cits attiecīgās jomas speciālists. Attiecīgās jomas atbildīgais pašvaldības institūcijas darbinieks var vienlaicīgi būt projekta
vadītājs vairākos projektos.
2018. gada prioritāte veltīta Latvijas valsts
simtgades svinībām.
Īsumā par projektiem:
1. Projekts ,,Vide, daba, cilvēks’’
Jauniešu projekta iecere par Jaunpils novada dižkoka meklējumu ekspedīciju. Projektu palīdzēs izstrādāt pieaicinātie vecāki
un jaunieši. Dižkokus apsekos pievienojot
6 kokiem speciālās dižkoku zīmes. Latvijas
simtgadei šis būs mazais ceļojums pa Jaunpils novada mazajiem ciemiem, lai apzinātu
diženos un varenos kokus.
2. Projekts ,,Nu mūsu rociņas daudz
prot’’
Jaunietes projekta iecere par savu zināšanu un radošo domu, prasmju izmantot
jaunāka vecuma bērnu pasākumu organizēšanai. Iecere izveidot vienas dienas vasaras piedzīvojuma nometni nākamās pir-

mās klases bērniem. Mērķis: draudzīgas un
atvērtas vides veidošana dažādu vecumu
bērnu un jauniešu grupā, pilnveidojot jaunākā vecuma bērnu zināšanas un prasmes
mājsaimniecības darbos lauku sētā atbilstoši bērnu vecumam un spējām, veicinot
izpratni, cik labi dzīvot laukos.
3. Projekts ,,Izjūti dabu’’
Projekts –dāvana Jaunpils novadam uz
Latvijas simtgadi. Baskāju takas izveide
Kartavkalnos. Tiks iesaistīti vecāki un biedrība ,,7 balles’’. Taka piesaistīs vairāk dažāda
vecuma cilvēkus, Jaunpils viesus. Taka tiks
izveidota ar 12 posmiem. Katrā tiks izmantots atšķirīgs pildījums/pārklājums. Projekta mērķis: veicināt Jaunpils novada iedzīvotājus rūpēties par vietu, kur dzīvo.
4. Projekts ,,Dāvana Jaunpils novada iedzīvotājiem simtgadē’’
Jauniete ir izstrādājusi projektu, ar kuru
mērķis ir dot iespēju jauniešiem iepazīties
ar Jaunpils iedzīvotājiem, iegūt vēlmi palīdzēt, uzdāvināt dāvanu Latvijai un Jaunpils
iedzīvotājiem simtgadē. Tiks veidota sadarbība ar biedrību ,,7 balles’’ un Jaunpils novada bibliotēku. Tiks pagatavotas un nodotas Jaunpils novada iedzīvotājiem puzlītes
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Latvijas kontūrā un Latvijas karoga krāsā.
5. Projekts ,, MĒS- Jaunpils jaunieši’’
Projekta mērķis ir izveidot aktīvākajiem
Jaunpils jauniešiem cepures un somas, lai
varētu pārnēsāt nepieciešamās lietas un
pateiktos par to, ka ir uzlabojuši Jaunpils
apkārtni. Tiks pateikts paldies jauniešiem
par aktīvo dalību brīvprātīgajā darbā, kā arī
motivēs viņus turpināt iesākto. Tas veicinās
jauniešu atpazīstamību un piederību Jaunpils novadam.
Vērtējumu kopsavilkums
Projekta nosaukums

Punkti

“Izjūti dabu”

167.5

“MĒS -Jaunpils jaunieši”

161.5

“Iepazīsti Viesatas”

158.5

“Nu mūsu rociņas daudz prot!” 156
“Vide, daba, cilvēks”
156
Izsakām pateicību jauniešiem par iniciatīvām un radošumu! Vēlam veiksmi projektu realizēšanas gaitā! Drošu un priekpilnu
vasaras brīvlaiku vēlot,
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja

Realizēsim jauniešu projektu “Jaunatnes politikas
attīstība Jaunpils novadā”
Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra izsludināja atklātu projekta konkursu ,,Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvadībās.3.
Atbalsts darbā ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī. Jaunpils novada dome
iesniedza projektu ,, Jaunatnes politikas
attīstība Jaunpils novadā’’. Projekts tika
apstiprināts. Projekta īstenošanas laiks
01.05.2018.-31.01.2019 un projekta finansējums 1999.68 eur. Projekta vispārējais
mērķis ir uzlabot jauniešu – personu vecumā no 13-25 gadiem - dzīves kvalitāti,
veicot viņa iniciatīvas, darba tikumu un

patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot
darbu ar jaunatni. Projekta tiešais mērķis –
jaunatnes attīstības plānošanas dokumenta
izstrāde un plānveida ilgtermiņa darba ar
jaunatni izveide Jaunpils novadā.
Projekta aktivitātes mērķu sasniegšanai:
- Jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde;
- Pieredzes apmaiņas braucieni un apmācības jauniešiem.
Projekta rezultāti:
- Būs izstrādāts Jaunpils novada Jaunatnes politikas plānošanas dokuments 2019.-

2021.gadam;
- Notikuši 2 pieredzes apmaiņas braucieni un 2 apmācības jauniešiem;
- Notikušas konsultācijas starp jauniešiem un politikas veidotājiem;
- Tiks pieņemts lēmums par Jaunpils jauniešu domes kā konsultatīvā mehānisma
Jaunpils novadā jaunatnes politikas jomā
izveides realitāti;
- Tiks attīstītas līdzdalības prasmes un
veicināta konsultāciju prakse starp jauniešiem un politikas veidotājiem.
Ilze Jansone-Peipiņa
jaunatnes lietu speciāliste

Skolēnu pašpārvaldes ziņas
25.aprīlī Irlavas vidusskolā notika Tukuma, Jaunpils un Engures
pašpārvalžu otrā satikšanās. Jaunpils skolas parlamentu pārstāvēja
Simona Juškevica un Marta Elza Rozenberga. Šī pasākuma organizatori bija Irlavas vidusskolas parlaments, kur tikšanos vadīja Liene kas aktīvi darbojas skolas parlamentā. Sākumā jauniešiem tika
dota iespēja apskatīt pašu skolu, gan iepazīties ar pārējiem pasāku-

www.jaunpils.lv
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ma dalībniekiem. Parlamentārieši diskutēja par tēmām: kāpēc labi
ir būt sekmīgam, kāpēc mums ir prieks uz skolu utt. Paldies Irlavas
vidusskolai par uzņemšanu. Noslēguma daļā jaunieši tērzēja pie
ugunskura un cepa desiņas. Šī bija otrā parlamentāriešu tikšanās
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un no parlamentāriešu puses tika dzirdētas daudz idejas par turpmākiem darbiem un idejām. Jaunieši patiešām ir atsaucīgi un atraktīvi, savā starpā izveidojuši draudzīgas attiecības. ,,Mēs gribam,
mēs varam, mēs to izdarīsim’’, tā saka apņēmīgie parlamentārieši.

Esam aktīvi un iesaistāmies novada
sabiedriskajās aktivitātēs
13.maijā Jaunpils novadā norisinājās gadskārtējais Pavasara gadatirgus. Lielajā andelē pieadījās arī Jaunpils Novada Jaunieši ar savām izdarībām.
Tirgus apmeklētāji pret ziedojumiem jauniešiem varēja iegūt sejiņas apgleznošanu bērniem, dažāda veida uzlīmes un nozīmītes (kuras tika izgatavotas uz
vietas pēc pircēja vēlmēm). Ziedojumi tiks novirzīti Jaunpils Novada Jauniešiu
dažādu materiālu un lietu ieguvei dažādām radošajām darbnīcām un neformālās izglītības apguvei. Diena izvērtās ļoti pozitīva, tika dzirdētas pozitīvas atsauksmes un laba vēlējumi jauniešiem.
Paldies jauniešiem Paldies sakam arī Jaunpils novada domei par atbalstu, kā
arī Ketijas Keitas un Kintijas Koras mammai par siltajiem šokolādes keksiņiem
pusdienās.

Jaunpils Jauniešu radīts “JJ” Jaunpils gadatirgū
13.05.2018.

Erasmus + projekts “Globālā izglītība prātam un sirdij”

Jaunpils vidusskolas skolotāji un skolēni Itālijā
Erasmus+ projekts “Globālā izglītība
prātam un sirdij” noris no 2016. – 2019.
gadam, Jaunpils vidusskolai sadarbojoties
ar 5 valstīm – Vāciju, Poliju, Itāliju, Turciju un Zviedriju. Sadalot projekta darbu
6 posmos, katru pusgadu tiek strādāts pie
citas tēmas. 1. projekta posms norisinājās
Polijā, tā tēma bija “Nodarbinātība un bezdarbs”, 2. posms norisinājās pagājušā gada
pavasarī Latvijā, Jaunpils vidusskolā par
tēmu “Deja”. 3.posms, kas notika Zviedrijā
pagājušā gada rudenī bija par tēmu “Migrācija”. Laikā no 9.aprīļa līdz 13.aprīlim
Jaunpils vidusskolas skolēni un skolotāji
piedalījās projekta 4.posmā, kura tēma bija
– “Tūrisms”. Šis posms norisinājās vienā no
Itālijas reģioniem, kurš atrodas Vidusjūras
sirdī – Sardīnijā, Bosas pilsētā. Mūsu skolu pārstāvēja divas 11.klases skolnieces un

trīs skolotāji. Pirms došanās uz Itāliju tika
veikts arī mājas darbs – izveidota prezentācija par tūrismu mūsu valstī, novadā, skolā.
Ceļojums sākās 8.aprīlī un galapunktā
nonācām 9.aprīlī plkst. 01.30 pēc Latvijas
laika. Priekšā vēl stundu garš ceļš līdz viesnīcai pa līkumotiem un kalnainiem ceļiem
pilnīgā nakts melnumā. Ieradāmies viesnīcā Mannu Hotel, tur skolnieces sagaidīja
uzņemošo ģimeņu pārstāvji un kopā devās
uz mājam, bet skolotāji apmetās viesnīcā,
un beidzot pirmā ceļojuma diena bija galā.
Pirmajā projekta dienā iepazināmies
ar vairākām skolu ēkām, ikdienu skolā.
Pēcpusdienā kopā ar citu valstu pārstāvjiem devāmies augstu kalnos, lai apskatītu
Malaspinas pili, iepazītu tās vēsturi. Seno
pili augstajā kalnā var ieraudzīt no jebkuras
Bosas pilsētas vietas.

www.jaunpils.lv

No augšas skats uz pilsētu bija fantastisks! Pēc pils apskates devāmies uz pilsētas
centru, iepazinām apkārtni, dabu un seno
arhitektūru.
Nākamajā dienā pedagogi runāja par
turpmākajiem projekta soļiem un plānoja
nākotnes pasākumus projekta virzībai. Pēc
šī darba visi kopā devāmies uz pilsētiņu
Tinuru, kur tikām iepazīstināti ar Sardīnijas salas bioloģisko daudzveidību, tūrisma
attīstību. Pēc prezentācijām tika demonstrēta augļu koku potēšana un pašiem drosmīgākajiem bija iespēja to arī pamēģināt
savām rokām. Pēcpusdienā gida pavadībā
devāmies apskatīt Bosas katedrāli un “Casa
Deriu” muzeju, kur mums pastāstīja par
kādreizējo vilnas un ādas apstrādi un izmantošanu. Pēc pilsētas apskates sekoja
turpinājums 10.lpp.

10. Jaunpils vēstis

JAUNIEŠU ZIŅAS

turpinājums no 9.lpp.

pieņemšana pie pilsētas mēra, dalījāmies
pirmajos iespaidos par pilsētu, par projekta
norisi un uzņemšanu.
Trešajā dienā braucām uz Makomeru,
kur profesionāļu pavadībā devāmies pārgājienā pa meža rezervātu un tā apkārtni.
Pārgājiena laikā tika stāstīts par ilgspējīgu
tūrismu tieši šajā reģionā. Īpašu šo pārgājienu padarīja tas, ka pēc rezervāta apskates
devāmies augstu kalnos pa akmeņainām un
stāvām nogāzēm.
Ceturtajā dienā skolēni aizstāvēja sagatavotās prezentācijas par tūrismu savā
valstī, pilsētā. Katra prezentācija bija ļoti
pārdomāta un oriģināla, sniedza jaunu un
interesantu informāciju par katru valsti,
tūrisma nozares darbību tajā. Pēcpusdienā

devāmies uz skolu, kur mums tika stāstīts
par īpaši aizsargājamiem Sardīnijas salas
grifiem, par viņu dzīves veidu un aizsardzības pasākumiem.
Pēdējā projekta dienā braucām uz Sardīnijas populārāko tūrisma pilsētu – Algjēro.
Apskatījām pilsētu, tās apkārtni un devāmies augstu kalnos, lai izbaudītu sauli, vēju
un jūru. Vēlāk pusdienojām jūras krastā un
pēc pusdienām turpinājām pilsētas apskati. Vakarā skolotāji devās uz oficiālām noslēguma vakariņām, kuru laikā tika pasniegti arī apliecinājuma sertifikāti par dalību
projektā.
Projekta 4.posma aktivitātes bija izplānotas tā, lai varētu mūs iepazīstināt ar skaistākajām apskates vietām un tūrismu Sardīnijā, pastāstīt par ilgspējīga tūrisma veidoša-

maijs/jūnijs 2018
nu un attīstību.
Lielākie ieguvumi, ko šie projekti sniedz
skolēniem un pedagogiem, ir valodas prasmju nostiprināšana un pilnveidošana, to izmantošana reālās dzīves situācijās, redzesloka paplašināšana, kultūru daudzveidības
iepazīšana. Šāda pieredze attīsta prasmi
pielāgoties, komunicēt un saprasties. Skolēnu iespēja dzīvot uzņemošajās ģimenēs
ļauj kļūt atvērtākiem, dod iespēju iepazīt
vietējo kultūru, dzīvesveidu, māca patstāvību un atbildību. Pedagogiem starptautiskā
sadarbība dod iespēju apmainīties ar pieredzi, zināšanām, jauniem iespaidiem, gūt
motivāciju turpmākajam darbam.
Jaunpils vidusskolas skolotāja
Viktorija Krīgerte

Pasākuma plāns
4. jūnijs – 24. JŪNIJS
Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā
Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā/Jaunpils vidusskolā/novadā
PASĀKUMI
Laiks

Apraksts

Vieta

04.-09.06.

Erasmus+ projekta “Mazināt vientulību mācoties” ārzemju viesu vizīte novadā.
Informācija zvanot Renātei pa tālr. 26563460

Jaunpils novads

06.06.

Jauniešu aktīvistu ekskursija uz Jelgavu.

11.06.

Zāļu tēju iepazīšana jauniešiem pļavās kopā ar Ievu Zāgmani. Informācija 26223986

12.06. 18:30

Kartavkalna apļi 2018

Kartavkalns

16.06. 15:00
18:00

Jaunpils vidusskolas 12.klases izlaidums
Jaunpils vidusskolas 9.klases izlaidums

Jaunpils vidusskola

17.06. 17:00

Ielīgošanas pasākums. Jaunpils teātra izrāde.
Ā. Alunāns “Mūsu pokāls”

Pie Jaunpils pils
parādes durvīm

19.06. 9:00

Jauniešu pieredzes apmaiņas brauciens uz Brocēniem. Izbraukšana no Pils laukuma
plkst.09:00. informācija, pieteikšanās 26164405

Izbraukšana no Pils
laukuma

22.06. 20:00

Pašdarbnieku sezonas noslēguma koncerts, Jāņu ielīgošana un balle

Viesatu birzīte

23.06. 22:00

Līgo balle
Spēlēs “Lustīgais blumīzers”

Jaunpils estrāde

26.06. 18:30

Kartavkalna apļi 2018

Kartavkalns
IZSTĀDES

Laiks

Apraksts

Vieta
JAUNĀS

04.06. – 29.06.

Jāņu dienu sagaidot

Viesatu bibliotēka

14.06. - 29.06.

1941. gada represiju atcerei “Es tevi, sāpe, pieminu”

Jaunpils muzeja *Ekspozīciju zāle

TURPINĀS
18.04. - 30.06.

Jaunpils dižvīru mantojums
Kārļa Ieviņa 130. jubilejai veltīta izstāde

Jaunpils muzeja *Ekspozīciju zāle

03.05. - 03.06.

Dzejniekam Imantam Ziedonim-85

Viesatu bibliotēka

www.jaunpils.lv

maijs/jūnijs 2018
04.05. - 30.06.

INFORMĀCIJA

Jaunpils vēstis 11.

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

01.06., 15.06.
14:00-17:00

Keramikas pulciņa nodarbība
Pasniedzēja Velga Melne
Dalības maksa

Jaunpils
Amatu māja

11.06.-15.06.
11:00-15:00

“Brīvdienu klubiņš” jeb viena nedēļa kopā ar bibliotēku

Jaunpils bibliotēka

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/
Viesatu pagasta bibliotēka aicina iedzīvotājus piedalīties izstādes no cikla “Fotogrāfija stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību” veidošanā.
Šī gada tēma

“Manas liktenslietas”
Vai esam iedomājušies cik daudz par
cilvēka dzīvi, par laiku kurā dzīvojam var
pastāstīt dažādi priekšmeti un lietas? Paņemot rokās kādu no šīm lietām, mēs atceramies kādu īpašu dzīves posmu vai notikumu saistītu ar sevi un savu ģimeni, ar
draugiem un vietu kurā dzīvojam, un tad
sejā pavīd smaids vai arī norit asara. Ar šīm
sirdī tuvajām lietām vienmēr saistās kāds
stāsts par to, kāpēc tieši šīs lietas ir mums
apkārt un kāpēc mēs nevaram tās izmest un
aizmirst.

Lietas un priekšmeti var būt visdažādākās: bērnības dienu pirmā fotogrāfija,
kristību un iesvētību kleitas, pirmā balles
kleita, pirmās kurpes, kāzu apsveikumi,
mīļa grāmata, mūzikas instruments, pirmā
nopirktā lieta par pirmo algu, apbalvojums,
dažādi dokumenti, vēstules, tautastērps,
dzimtas izšūts galdauts, seni darba rīki, albūms, pūra lāde, pirmā lelle, pirmais radio,
televizors un pulkstenis, skolas liecība un c.
Varbūt Tev jau ir albūmā šāda fotogrāfija,
tad to var ieskenēt bibliotēkā un pievienot

stāstu. Var nofotografēties ar priekšmetu
un arī pievienot nelielu stāstu par to, tad
fotogrāfija iegūs vēl lielāku vēsturisko vērtību.
Fotogrāfijas jāiesniedz līdz 1.novembrim
Viesatu pagasta bibliotēkā uz vietas, vai epastā sandra60@inbox.lv Tuvāka informācija pa telefonu 28352654- Sandra
Sandra Šteina
Viesatu bibliotekas vadītāja

Izraēlas ārkārtas un pilnvarotā vēstnieces Latvijā vizīte
Jaunpils vidusskolā
2018. gada 22. maijs Jaunpils vidusskolā
bija neparasta diena, jo viesos tika sagaidīta
augsta amatpersona – Izraēlas ārkārtas un
pilnvarotā vēstniece Latvijā Lironne BarSadē.
Atsaucoties skolotājas Andras Bīlavas uzaicinājumam iepazīt Jaunpili un ciemoties
tās izglītības iestādē, Ekselence savu pirmo
darba dienu pēc atvaļinājuma kopā ar Izraēlas vēstniecības Latvijā kultūras, izglītības
un sabiedrisko attiecību vadītāju Mariku
Piņķi izvēlējās pavadīt tieši šeit. Tas mainīja

arī skolas direktora Jāņa Liepiņa, vietnieku Gitas Leimanes, Irēnas Martuzānes un
tikšanās iniciatores Andras Bīlavas ierasto
ikdienas kārtību, lai visu uzmanību veltītu
viešņām.
Pastāv uzskats, ka vislabāk tuvoties tautas
dvēselei palīdzot tās ēšanas kultūra, tā vislabāk spējot saliedēt dažādas tradīcijas. Lai
sastaptos latviskā un izraēliešu dvēsele, par
to ļoti bija rūpējusies skolotāja Gita, uzburot vajadzīgo atmosfēru mājturības kabinetā: noformēja galdu latviskos brūni-pelēkos

www.jaunpils.lv

toņos, sagādāja nepieciešamo produktu
krājumus un pasākumam īpaši piemērotus
traukus, ar skolēniem jau iepriekš vienojās
par darba kārtību, izveidojot grupas, lai
darāmais noritētu bez šķēršļiem. Šie un vēl
citi darbi bija jāpaspēj vienlaikus ar eksāmenu organizēšanu 12.klasei. Par to Gitai
Leimanei sevišķs paldies, vēl jo vairāk tādēļ, ka pati būt klāt pusdienās nevarēja.
Kaut nedaudz pabūt tuvāk Izraēlai bija
iespēja 11. klases kolektīvam un skolas paturpinājums 12.lpp.

INFORMĀCIJA
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turpinājums no 11.lpp.

vāram Oskaram Niedrem. Kopā ar vēstnieci tika radīta un baudīta
izraēliešu virtuve un nogaršoti Oskara gatavotie kārumi. Kopīgā
rosībā tika uzzināts un secināts, ka izraēliešiem ir ļoti daudzveidīgi
ēdieni un garšas, un tas ir saistīts ar to, ka Izraēlā ir liels tautību,
reliģiju un kultūru sajaukums. Viena no pozitīvākajām izraēliešu
ēdienu pazīmēm – tie ir ļoti veselīgi. 11.klases skolēni pēc humusa,
šakšuka jeb olu šmoriņa un ebreju salātu ēšanas atzina, ka tie ir arī
garšīgi. Ar skolēniem tika runāts arī par izglītību Latvijā un Izraēlā,
pēc kā tika konstatēts: atšķirību ir ļoti daudz.
Radošu veidu, kā sasaistīt Latviju ar Izraēlu, bija izdomājusi skolotāja Aurika Bogataja, izveidojot dāvanu vēstniecei – unikālu un
iespaidīgu konfekšu pušķi Izraēlas karoga krāsās – baltā un zilā.
Kaut arī skolotāja ir lietpratēja, darbs nemaz tik viegli nav veicies:
izrādās, ka saldumu zīmola “Laima” sortimentā neesot daudz konfekšu šķirņu, kuru papīrīši būtu meistardarba tapšanai vajadzīgajās
krāsās. Tomēr galarezultāts izdevies pārsteidzošs un raisīja lielu
sajūsmu vēstniecē.
Īpaši šim notikumam bija gatavojušās skolotāja Viktorija Krīgerte
un 11.klases skolnieces Kristīne Eļkina, Viktorija Ariko un Simona
Juškevica, kuras paralēli darbam un mācībām Jaunpils vdusskolā
apgūst Tūrisma pakalpojumu programmu Kuldīgas Tehnoloģiju
un tūrisma tehnikumā. Viņas bija vēstnieces pavadones un gides
prominences vizītes laikā un angliski stāstīja gan par skolu, gan par
uzņēmumiem, gan apskates objektiem Jaunpilī. Ar viesmīlīgām
degustācijām augstie ciemiņi tika sagaidīti AS “Jaunpils Pienotava”
firmas veikalā un SIA “Jaunpils alus” alus darītavā. Vizītes otra daļa
noritēja Jaunpils pilī, kur vēstnieci uzņēma Jaunpils novada domes
priekšsēdētāja Ligita Gintere un sagaidīja domes un kultūras jomas
pārstāvji, Jaunpils muzeja, kultūras nama un bibliotēkas personāls.
Īpašs prieks par vizīti bija novada domes deputātam Raivo Altenburgam, kurš vairākkārt bijis Izraēlā.

Vizītes dalībnieki Jaunpils pilī 22.05.2018.
No kreisās puses: Ligita Gintere, Lironne Bar –Sadē,
Raivo Altenburgs, Kristīne Liepiņa, Pēteris Baranovskis,
Baiba Rasa, Andra Ķergalve
Vizītes laikā tika apspriesta sadarbība kultūras jomā un citi jautājumi.
Šķiet, visaugstākais novērtējums un balva par izdevušos tikšanos ar Izraēlas ārkārtas un pilnvaroto vēstnieci Latvijā ir gandarījums un prieks visos notikumā iesaistītajos dalībniekos un Lironne
Bar-Sadē kundzes atzinība un vēlme atgriezties Jaunpilī. Skolotāja
Andra izsaka lielu pateicību skolēniem, kolēģiem, uzņēmējiem un
Jaunpils pašvaldībai par ieguldīto darbu vizītes organizēšanā.
Gundega Ķirsone
Foto: Baiba Rasa

Novadā piedzimusi meitenīte,
sveicam jaunos vecākus!
JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 05.06.2018.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Izsaku pateicību Maldai Niedrei
par palīdzības sniegšanu man grūtā brīdī.
Malvīne Prokofjeva
Vēl siltums paliks, paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā maza saule degs.
/P. Priede/

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem, no
Kaspara Jačmenkina, Kazimira Šikšņius, Alfona Riharda Pašuļa,
Skaidrītes Matlavas, Igora Porošina atvadoties.
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību Žanetei ar ģimeni
no māmiņas atvadoties!

Komunālās saimniecības kolektīvs.

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.

www.jaunpils.lv

