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2018. gada oktobris
11.novembrī ar siltumu sirdī un
plaukstās aicinām vienoties kopīgā lāpu
gājienā gan Jaunpils, gan Viesatu pagastā
un 12. novembrī apmeklēt piemiņas brīdi
Rubuļu kapos.
16. novembrī aicinām apmeklēt Valsts
svētku svinību koncertu “Sasildi, saulīte,
manu zemīti” Jaunpils pilī un 17.novembrī baudīt svētku koncertu “Atkal mājās”
Viesatu kultūras namā.
Valsts svētku koncertā godā celsim
labo darbu veicējus, tāpēc aicinām iepazīties ar 2018. gada Jaunpils novada domes
apbalvojumu kandidātiem.

Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
L.Vāczemnieks
Sveicam Latvijas valsts simtgadē!
Sirdsprieku, degsmi un mīlestību sirdīs
pret dzimto zemi-skaistāko Dieva doto
zemi, kuru ar lepnumu saucam par mājām!

Apbalvojuma
kandidāts

Ierosinātājs

Astrīda
Busovcova

Biedrība “Vīgriezes”

Kārlis Ķergalvis Pensionāru biedrība
“Jaunpils”
Smaida Balode

Pensionāru biedrība
“Jaunpils”

Mārīte
Kazmina

Pensionāru biedrība
“Jaunpils”

Juris Mūrnieks

Kārlis Ķergalvis
un citi Jaunpils
iedzīvotāji

Ojārs Morzets

SIA “Līvas grupa”

Uldis
Priednieks

SIA “Jaunpils
projekts”

Melita
Rašmane

Annija Piedniece
un citi Jaunpils
iedzīvotāji

Ināra Silkalne

A/S LIS “Jaunpils”

Gints Rubīns

Biedrība “Tērces”

Inese Koškina

Veikals “Līvas”

Aija Mizga

Valda Mizga un citi
Jaunpils iedzīvotāji

Andris
Krūmiņš

Jaunpils vidusskola

Nordenu
ģimene

AS “Jaunpils
pienotava”

Jānis Liepiņš

Tamāra Juzupa un
Jaunpils vidusskolas
kolektīvs

Ina Gulbe

Biedrība “Kamene”

Agita Holšteina PA “Jaunpils”
Gidi Mārīte
Knisle, Modris
Aumaļa

SIA “Jaunpils pils”

Emīls Gulbis

Agita Holšteina un
citi Jaunpils novada
iedzīvotāji

Arnolds Šteins

Agita Holšteina un
citi Jaunpils novada
iedzīvotāji
Gaišus un priecīgus svetkus!
Jaunpils novada domes vārdā
Novada domes priekšsēdētāja
Ligita Gintere

Latvijas Tautas frontei – 30
8. oktobrī Dailes teātrī notika starptautiska konference, veltīta
Latvijas Tautas frontes 30. gadskārtai – “Latvijas Tautas fronte par
neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF – 30”. Konferences mērķis bija atspoguļot Latvijas vēsturē lielākās politiskās organizācijas
nozīmi mūsu valsts attīstībā. Konferencē piedalījās arī Jaunpils novada pārstāvji. Pēc D. Īvāna, D. Melbārdes, R. Bergmaņa, A. Radiņa uzrunām, konference turpinājās divās sesijās. Pirmajā sesijā
uzstājās jaunāko vēsturisko notikumu pētnieki – M. Kaprāns, I.
Ījabs, G. Krūmiņš, J. Pleps, kuri pastāstīja par tiesiskajiem, sociālajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem Trešajā
atmodā un Tautas frontes darbībā. Sesiju starplaikā notika izstā-
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turpinājums no 1.lpp.

des “LTF – par demokrātisku Latviju” atklāšana. 2. sesijā uzstājās
LTF priekšsēdētājs R. Ražuks un pārstāvji no Igaunijas, Lietuvas
un Zviedrijas, kuri dalījās pieredzē par Trešās atmodas pieredzi.
Konferences noslēgumā bija ļoti emocionāls Dailes teātru aktieru
koncerts, kuru papildināja dokumentāli kino kadri par Atmodas
laiku notikumiem.
Atzīmējot šo vēsturisko notikumu arī Jaunpils muzeja ekspozīciju zālē skatāma izstāde – veltījums Latvijas Tautas frontes gadskārtai.

Latvijas Tautas fronte (LTF) bija Trešās atmodas sākumposmā
radīta sabiedriski politiska organizācija ar vairāk nekā 250 000
biedru un vēl lielāku skaitu gan Latvijā, gan trimdā. Cīņā par demokrātiskas un neatkarīgas valsts atgūšanu ap LTF ar laiku saliedējās gandrīz visi latviešu nacionālās atbrīvošanas idejas piekritēji un
grupējumi, kā arī etnisko minoritāšu kultūras biedrības.
Informāciju sagatavoja Jaunpils muzeja vadītāja L. Rutka un
krājuma glabātāja Z. Arika

Domes sēdes lēmumi
Atskaite par padarītajiem darbiem starp
sēdēm septembrī.
Šajā atskaites periodā padarītie darbi:
1. Veiksmīgi uzsāktas skolas gaidas. Pirmā skolas diena sagaidīta uz atjaunotā
Jaunpils vidusskolas stadiona. 21.septembrī
atjaunotajā notika Olimpiskā diena.
2. Projekta ietvaros “Valsts atbalsts meža
nozares attīstībai 2018” iegādāti un iestādīti
koki.
3. Jaunpils dzirnavas sagatavotas Industriālā mantojuma nedēļas nogalei. 29.septembrī Jaunpils dzirnavas vērs durvis interesentiem.
4. Aizvadīt bagāts un krāšņs Miķeļa dienas gada tirgus. Paldies, tirgus organizato-

rei Velgai Pavlovskai par ieguldīto darbu.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem
Jaunpils vidusskolas amatu un amatalgu
sarakstā” .
Apstiprināts lēmums “ Par atlīdzību privāto automašīnu lietotājiem” .
Apstiprināts lēmums “ Par Pasaules Jaunpiļu alianses (Newcastles of the world)
konferenci Šinširo, Japānā” . Konferencē uz
Šinširo Japānā piedalījās Jaunpils novada
domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, izpildirektors Pēteris Baranovskis,Sabiedrisko
attiecību un tūrisma nodaļas vadītāju Baiba
Rasa, PSIA “Jaunpils pils” Kristīne Liepiņa.
Uz jauniešu līderu konferenci deleģētas
Nikola Smeltere, Anete Grāvīte, Karlīna
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Leimane, Tīna Birģele, Aleksandra Mertena, Ketija Keita Krastiņa.
Apstiprināts lēmums “Par komandējumu
domes priekšsēdētājai L.Ginterei” .
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada attīstības programmas 2019.-2025.
gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem un savstarpējiem norēķiniem vienam audzēknim mēnesī” .
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem
Nr.11/2018 2018. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada
pašvaldības budžetu 2018. gadam””
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Projekts „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI
PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI”

Papildus jau 2017. gadā iestādītajām
Serbijas eglēm /picea omorica/, Jaunpi-

lī projekta “Pašvaldību labie darbi parkos
Latvijas simtgadei” ietvaros arī 2018. gadā
tika iestādītas vēl 4 Serbijas egles, kā arī 6
Sudraba liepas /tilia tomentosa/. Projektā
iesaistījās novada Labiekārtošanas dienesta darbinieki, domes darbinieki un vietējie
iedzīvotāji.
Stādus piegādāja SIA “Blīdene”. Kopējā

stādu iegādes vērtība EUR600,- (tai skaitā
PVN)
Paldies visiem, kas piedalījās projekta
realizēšanā!
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja

Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā”
Lauku atbalsta dienestā apstiprināts projekts Nr. 18-08-A00702-000081 “Grants
ceļu pārbūve Jaunpils novadā”. Projekts sagatavots un iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.
– 2020. gadam apakšpasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros. Projekta mērķis ir veikt
investīcijas pašvaldības grants seguma ceļu
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, lai
veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Projekta ietvaros plānots pārbūvēt 5 prioritārākos, pašvaldībai piederošos, grants
ceļus, kopumā 11.28km garumā, Jaunpils

un Viesatu pagastos.
Grants ceļu pārbūve tiks veikta autoceļiem:
1) Ķimsīši- Veclauki, posmiem 0.002.65km un 4.40 – 5.07km
2) Būru ceļš – 0.00- 1.76 km
3) Lemeši- Leveste – 0.00 – 1.93 km
4) Pavāri – Pīlādži – 0.00- 2.28 km
5) Sparvas – Kaulaiņi – posmiem 0.001.50km un 4.40- 4.89 km.
Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums
ar SIA ”Strabag”, par būvuzraudzības veikšanu ar SIA ”Tomus”. Pārbūves gaitā tiks
atjaunots nolietojies ceļu segums, iztīrīti
vai izbūvēti no jauna sāngrāvji, noņemts
apaugums, kas kavē ūdens noteci, nomai-

Ziņas jauniešiem

Jaunpils Jauniešu idejnīca kopā ar aizrautīgo Jaunatnes lietu speciālisti Inesi
Šubēvicu nu ir veiksmīgi aizvadīta. Kopā
izzinājām savas stiprās un vājās puses. Izpratām kas ir emocionālā inteliģence un citas rakstura īpašības kā arī kopā izskatījām
dažādas, jauniešiem interesējošas tēmas 4
gadu griezumā un improvizētā domes sēdē

pieņēmām un/vai atcēlām dažādus priekšlikumus...
Šī bija pēdējā nodarbība nodarbību ciklā
ar mērķi izvaidot Jaunpilī Jauniešu domi.
Turpinājums sekos... :)
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam. 1) Valsts atbalsta
nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai
pašvaldībās. 1.3. Atbalsts darba ar jaunatni
sistēmas izveidei vietējā līmenī
Rakstu sagatavoja I.Zāgmane
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nītas nolietojušās caurtekas, lai nodrošinātu ūdens atvadi no autoceļa, drenāžas akas
tīrīšana un pārbūvētas lauksaimniecības
tehnikai piemērotas nobrauktuves uz īpašumiem.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 329
044.04, no kurām projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 955 555.55. ELFLA atbalsta
finansējums ir 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas, t.i. EUR 860 000.00
un Jaunpils novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projekta neattiecināmās
izmaksas sedz Jaunpils novada pašvaldība.
Projekta īstenošanas termiņš – 2019.
gada 25.novembrim.
Līga Veinberga
Jaunpils novada domes
Attīstības nodaļas
Projektu vadītāja
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Jaunpils vidusskolā aizvadīta Olimpiskā diena

21.septembrī Jaunpils vidusskolas audzēkņi kopā pulcējās sporta stadionā, lai
visi kopā ierībinātu jauno sporta laukumu,
vienojoties kopīgā rīta dejā. Dejas soli bija
apguvuši pat paši mazākie “zemenīši” un
“zemenītes”.
Arī Jaunpils novada domes komanda
pievienojās skolēniem uz kopīgo rīta vingrošanu.
Olimpisko karogu pacēla sportiskais jaunietis Renarts Ruskulis un Jaunpils novada
domes izpilddirektors Pēteris Baranovskis.
Visas dienas garumā notika dažādas
sportiskas aktivitātes. Šī gada tēma bija
teniss.Skolēni tikās ar tenisa tiesnesi no
Latvijas tenisa savienības -Jāni Stepiņu,
kurš jauniešus iepazīstināja tenisa noteikumiem, vēsturi, kā arī notika praktiskas
apmācības un demonstrējumi.
Vidusskolas klašu audzēkņi piedalījās informatīvā lekcijā par veselīgu uzturu, kuru

vadīja Bērnu klīniskās universitātes ārste
gastroenteroloģes Inita Kaže.
Diena bija saulaina, sportiska un pozitīvām emocijām bagāta.
Aktivitātes norisinājās projekta “Vesels

Jaunpils novadā” ietvaros.

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: B. Rasa

Jaunpils vidusskola piedalās projektā
“Latvijas skolas soma”
„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts
simtgades dāvana vairāk nekā 200 000
Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar
2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam
mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas
kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos
laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota
kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu
jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un
nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu
sociālo nevienlīdzību.
Jaunpils novada dome programmas
„Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2018.
gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. de-

cembrim no Kultūras ministrijas ir saņēmusi finansējumu 1 729 euro apmērā, kā
arī 122.00 euro transporta izmaksām dalībai projekta atklāšanas pasākumā Rīgā,
„Arēnā Rīga”.
Lai radošām idejām un vērtīgiem kultūras pasākumiem pilna ikviena lielā un
mazā skolēna soma!
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…
Pagājusi mūsu kopīgām aktivitātēm bagātā vasara – kā viena no pēdējām bija 8.
septembrī “Darām paši” projekta “Iepazīt,
izzināt, iegūt…” ietvaros nūjošanas pasākums Ķekavas novadā Baložu pagastā,
sadarbībā ar Ķekavas sociālās aprūpes dienesta darbiniekiem.
Iebraucot Baložu pilsētā vispirms satikām SIA “Reklāmas vētra” vadītāju Raivi,
kurš izgatavoja mūsu biedrības karogu .
Jāatzīmē, ka skici karogam bez atlīdzības
zīmēja Māris Augulis un arī bez atlīdzības
to izgatavoja SIA “Reklāmas vētra”. Liels
paldies viņiem!

www.jaunpils.lv

oktobris 2018

Ķekavas pensionāru biedrības ”Polārblāzma” aktīviste Slavija Priedīte mūs iepazīstināja ar Baložu pilsētu, tās vēsturi,
Baložu kūdras purvu, kur pēc tā izstrādes
uzņēmīgi jaunieši nodibināja biedrību “Bānīša draugu klubs” 2013. gadā un tagad piedāvā ekskursijas ar bānīti pa daļu no bijušā
kūdras purva sliežu ceļa posmu , kurā mēs
arī devāmies.
Pēc tam devāmies uz Ķekavas novada
Mellupu ciemu, kur sociālo aprūpes centra
darbinieču vadībā iepazināmies 2 sociālām mājām, kur vienā izvietoti vientuļie
pensionāri un otrajā ģimenes ar bērniem,
kuriem dzīvē ir krīzes situācijas. Pārsteidza
sakoptība, gan iekštelpās, gan ārpusē – to
visu dara paši iemītnieki. Te guvām atziņu,
ka pašu kopta vide arī audzina cilvēku. Kopīgi ar sociālo māju iemītniecēm nūjojot,
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iepazināmies ar Mellupu apkārtni, pēc tam
baudot kopīgi vārīto zupu uz ugunskura,
dalījāmies pieredzē un piedalījāmies erudīcijas spēlēs un dažādās atrakcijās, kuras
vadīja sociālā centra darbinieki. Šajā pasākumā guvām daudzas pozitīvas atziņas . Šo
nu jau gadskārtējo pasākumu, iepazīstot ar
Ķekavas novadu, mums palīdzēja organizēt
sociālās aprūpes centra darbiniece un biedrības “Sorbum” vadītāja Anna Matihova ar
komandu. Paldies par interesanto un vērtīgo pasākumu!
23. septembrī jau kārtējo reizi piedalījāmies Jaunpils rudens gadatirgū ar labdarības loteriju, kur tirgojām mūsu biedru
saziedotās mantas, kur iegūtos līdzekļus
izmantosim biedrības pasākumu organizēšanā. Paldies visiem, kuri ziedoja, gatavoja
un iegādājās !

Jaunpils vēstis

5.

Oktobra sākumā apciemojām mūsu
biedrības biedrus, kuri dažādu iemeslu dēļ
nevar piedalīties mūsu organizētos pasākumos, bet ar savu biedru naudas maksu viņi
atbalsta biedrības aktivitātes. Tādi ir pavisam 28. Pastāstījām par mūsu darbiem un
pasniedzām mazu suvenīru ar mūsu biedrības logo kā mazu pateicību par atbalstu.
13. oktobrī dosimies uz Rīgu, apmeklējot
IKEA veikalu.
Ar oktobra mēnesi atsākam vingrošanas
nodarbības Jaunpils sporta namā katru otrdienu no plkst.(9:15 – 11:00). Pieteikties
pie Mārītes Kazminas.
10. novembrī plkst.16:00 Slampes seniori
ielūdz uz pasākumu “Ar sauli sirdī” Slampes kultūras namā. Pieteikties līdz 6. novembrim. Brauksim ar autobusu.
Informāciju sagatavoja A. Sipeniece

Lepojamies!
Konkursa “Sējējs 2018” laureāti -“Gada
uzņēmums pārtikas ražošanā” -par labāko
atzīta Jaunpils novada a/s “Jaunpils pienotava”
28. septembrī, VEF kultūras pilī, Rīgā
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un
valsts augstākās amatpersonas sveica Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2018”
laureātus un vecināšanas balvu saņēmējus
– lauksaimniekus, tostarp arī jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus un mazpulkus.
“Jau 25 gadus Zemkopības ministrijas
rīkotajā konkursā “Sējējs” piedalās visdažādākās nozares pārstāvošie lauksaimnieki.
Kopš 1994. gada konkurss ”Sējējs” tiek rīkots katru gadu, un laureāta gods Latvijas
lauku ļaudīm ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem apbalvojumiem. Šajā jubilejas
gadā ir izveidota īpaša “Sējējs” zīme, ko
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turpmāk saņems visi konkursa uzvarētāji. Šo zīmi laureāti varēs izmantot uz savas produkcijas iepakojuma, reklāmas vai
kādos citos saimniecības vai uzņēmuma
popularizēšanas nolūkos. Zīme būs apliecinājums, ka produkta ražotājs vai pakalpojuma sniedzējs ir konkursa “Sējējs” laureāts
un kalpos Latvijā ražotās produkcijas popularizēšanai,” teica zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs.

Šogad laureātu nosaukumus, diplomus
un balvas piešķīra septiņās konkursa nominācijās. Laureāti nominācijā “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā” par labāko atzīta
Jaunpils novada akciju sabiedrība “Jaunpils
pienotava”, tās vadītājs Viesturs Krilovs.
Konkursa “Sējējs” apbalvojumu pasniegšana kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem
lauksaimnieku pasākumiem, bet laureāta
nosaukums “Sējējs” – par priekšzīmīga darba apliecinājuma zīmi. Plašāka informācija

oktobris 2018
par konkursa uzvarētājiem visās nominācijās pieejama tīmekļvietnē www.sejejs.lv.
Lepojamies ar a/s “Jaunpils pienotava”
sasniegumiem un vēlam arī turpmāku
veiksmi!
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma
nodaļas vadītāja
Publicitātes foto

PASĀKUMA PLĀNS
20. OKTOBRIS – 18.NOVEMBRIS
Jaunpils kultūras namā / Viesatu kultūras namā/
Jaunpils bibliotēkā / Viesatu bibliotēkā / Jaunpils muzejā /
Jaunpils Amatu mājā
PASĀKUMI

Laiks

Apraksts

24.10. 14:30

Lasītājs iesaka lasītājam

Jaunpils bibliotēka

25.10. 18:00

Jaunpils novada Attīstības programmas sabiedriskā apspriešana

Jaunpils novada
domes sēžu zālē
“Ērģelniekos”

27.10.
17:00

J. Užānes (Cimdu Jettiņas) un Ņ. Bondares adīto cimdu izstādes atklāšana

Jaunpils muzeja
Izstāžu zāle

27.10.
18:00 -22:00

Leģendu nakts “Apskaties, iepazīsties un baudi!”. Apskati Jaunpils muzeju, tā jaunumus un Jaunpils pils, dzirJ. Užānes (Cimdu Jettiņas) un Ņ. Bondares adīto cimdu izstādi. Iepazīsti Jaunpils dzirnavu navas
miltu, putraimu gaņģus. Nobaudi rudens veltes Jaunpils pils krodziņā**.
Ieeja Jaunpils muzejā un dzirnavās ir bezmaksas. **Par maksu

27.10.
22:00

Rudens balle. Spēlēs un dejotājus izklaidēs vokāli instrumentālais ansamblis “SIENĀŽI”
no Ugāles. Balles laikā kamīnzālē darbosies pils krodziņa kafejnīca ar uzkodām un
atspirdzinošiem dzērieniem. Ieeja: iepriekšpārdošanā – € 5.00 un galdiņu rezervēšana
Jaunpils pilī un MC DUS Jaunpils; pasākuma dienā – € 7.00, tel. informācijai 29296334

Jaunpils pils
Lielā zāle

31.10.
12:10

“Reiz tumšā, tumšā…”
Pasākums skolēniem Helovīna noskaņās sadarbībā ar Jaunpils vidusskolas 4.klasi

Jaunpils bibliotēka

01.11.

“Es būšu uzņēmējs”, karjeras nodarbība 6.,7.,8. klašu skolēniem. Lektors Mārtiņš Geida

Jaunpils vidusskola

01.11. 16:00

Jauniešu domes dibināšana

Jaunpils vidusskolā

03.11.
12:00

Teātru saiets Jaunpilī Piedalīsies: Viļķenes amatierteātris – režisore Indra Rube, Umurgas
amatierteātris “Kronis visam”- režisore Indra Rube, Lielvārdes Tautas teātris – režisors
Kārlis Lišmanis, Jaunpils teātris – režisors Māris Neilands

Jaunpils pils
Lielā zāle

05.11.
17:30.

Animācijas filma “Nozagtā princese”
Sensenos laikos viņā pasaules malā dzīvoja varens burvis un ik pēc simt gadiem nolaupīja
iemīlējušos princesi, lai stiprinātu savas burvju spējas. Ieeja: € 1.00

Jaunpils pils
Lielā zāle

05.11.
19:00

Spēlfilma “Homo novus”
Jaunpils pils
30to gadu Rīga, mākslinieku aprindās bohēma sit augstu vilni! Galvaspilsētā no laukiem
Lielā zāle
ierodas jauns un nabadzīgs, taču ambiciozs mākslinieks Juris Upenājs, lai iekarotu savu
vietu mākslas pasaulē. Jau pirmajā vakarā nokļūstot mākslinieku bohēmā un satiekot savu
mīlestību, Jura pirmie soļi Rīgā izvēršas par komisku, reizēm aizkustinošu pārpratumu
virknējumu. Režisors: A.Viduleja, Lomās: I.Šelegovskis, K. Krūze, K.Znotiņš, A.Keišs, K.
Zvīgulis, A.Anužīte-Lauciņa, A. Cīrule, N. Korobovs, V.Daudziņš, B.Broka, G. Zariņa,
G.Āboliņš, R.Razuma, A.Žagars, I.Busulis, K.Kambala
Ieeja: € 3.00

www.jaunpils.lv

Vieta
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09.11.
19.00

Tematisks pasākums “Viesatu pagasta 100 Zudušās mājas”
Apkoposim ekspedīcijās paveikto un iezīmēsim Zudušo māju vietas uz kartes. Aicināti
visi interesenti, līdz mazs groziņš.

Viesatu kultūras
namā

09.11.

Mārtiņdienas gadatirgus. Vecāku diena

Jaunpils vidusskola

10.11.
22:00

Valsts svētku balle
Spēles grupa “Čirkainie”, ieeja: € 4.00, galdiņu rezervācija Agita 20249771, Inga 28717075

Viesatu kultūras
nams

11.11.
17:00

Lāčplēša dienas Gaismas gājiens
Lūgums uz gājienu ierasties ar pašsarūpētiem gaismekļiem!

Jaunpils vidusskola –
Jaunpils pils

11.11. 19:00

Lāčplēša dienai veltīts gājiens Tikšanās pie Viesatu kultūras nama, gājiens uz birzīti
Silta tēja, ugunskurs un Latviešu tautasdziesmu kopādziedāšana

Viesatu kultūras
nams - birzīte

12.11.

“Atceramies Lāčplēšus” - Tēvzemes stunda veltīta Lāčplēša dienai. Organizēts sadarbībā ar Rubuļu kapi
Jaunpils vidusskolu

13.11. 17:30

Lasījums Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļā

Viesatu bibliotēka

14.11.
14:30

Lasītāju klubiņa “Lasītprieks” dalībnieku tikšanās un jauno grāmatu apskats Ziemeļvalstu
literatūras nedēļas noskaņās

Jaunpils bibliotēka

Latvijas Valsts proklamēšanas 100. gadadienai
veltīts pasākums „Sasildi, saulīte, manu zemīti”
Jaunpils novada domes priekšsēdētājas Ligitas Ginteres uzruna
Grupas “Vocalica” koncertprogramma “100 dziesmas Latvijai”
Jaunpils novada domes apbalvojumu pasniegšana
Jaunpils k.n. pašdarbības mākslas kolektīvu priekšnesumi
Aicinām ikvienu iesaistīties Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja akcijā
„Cimdotā Latvija” un uz pasākumu ņemt līdzi savus rakstainos cimdus, lai koši un silti
svinētu Latvijas svētkus!
Plkst. 23.00 Svētku balle - spēlēs grupa „COO”
Galdiņu rezervācija un biļešu iepriekšpārdošana Jaunpils pilī, ieeja – € 5.00, tel.
informācijai 29296334
Kamīnzālē darbosies kafejnīca

Jaunpils pils

Latvijas proklamēšanas 100. gada dienai veltīts koncerts “Atkal mājās”

Viesatu kultūras
nams

16.11.
19:00
23:00

17.11.
13:00
Laiks

IZSTĀDES

Apraksts

Vieta

JAUNĀS
10.10. - 31.10.

Vēsturiska izstāde Atmodas laiks Jaunpilī. Tautas frontes Jaunpils nodaļai -30

Jaunpils muzeja
*Ekspozīciju zāle

15.10. -28.12.

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

Jaunpils muzeja
*Izstāžu zāle

01.11. - 01.12.

Latvijas vēsture laikmetu griežos

Viesatu bibliotēka

05.11. - 20.11.

Atceramies Lāčplēšus
Vēsturiska izstāde par Brīvības cīņu cīnītājiem Jaunpilī

Jaunpils muzeja
*Ekspozīciju zāle

17.11. - 13.12.

Fotoizstāde “ Manas liktenslietas”
No cikla “Fotogrāfija stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību”

Viesatu kultūras nama
Mazā zāle

01.07. - 18.11.

Lietišķās mākslas studijas “Dzīpars” darbu izstāde “No Dziesmu svētkiem līdz
Latvijas simtgadei”

Jaunpils muzeja *Izstāžu
zāle

03.10. – 01.11.

Aktierim Uldim Dumpim-75

Viesatu bibliotēka

TURPINĀS

09.10. – 10.11.
Dzejniekam Ojāram Vācietim-85
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem - muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS

Laiks

Apraksts

26.10., 23.11.
17:30-18:30

Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm

www.jaunpils.lv

Viesatu bibliotēka

Vieta
Viesatu bibliotēka
turpinājums 8.lpp.
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turpinājums no 7.lpp.

26.10., 09.11.
14:00-17:00

Keramikas pulciņa nodarbība
Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

28.10. 11:00-14:00

Adīšana – Igauņu valnīši. Pasniedzēja Baiba Pilāne, Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

04.11. 11:00-14:00

Rokdarbu nodarbība. Pasniedzēja un tēma tiks precizēta. Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

11.11., 25.11.
10:00-14:00 /
14:00-16:00

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem
Pasniedzēja Aija Prince
Dalības maksa

Jaunpils bibliotēka

14.11.

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

Strutele, Saule, Leveste,
Jurģi

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)

Jaunpils novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 27.09.2018. lēmumu Nr. 139 (protokols Nr.8,
5.p.) tiek nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Jaunpils novada attīstības
programma 2019.-2025.gadam redakcija Publiskā apspriešana notiks no 08.10.2018. līdz 05.11.2018.

Ar Jaunpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam materiāliem var iepazīties Jaunpils novada domē („Ērģelniekos”,
Jaunpilī), Jaunpils un Viesatu bibliotēkās darba dienās darba laikā, kā arī www.jaunpils.lv sadaļā „Aktualitātes”, vai https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_10846 Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par Jaunpils novada attīstības programmas 2019.-2025.
gadam risinājumiem iepriekš minētajā termiņā var iesniegt Jaunpils novada domē personīgi, nosūtot pa pastu („Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, LV-3145) vai uz e-pastu: dome@jaunpils.lv

Aizvadīts pirmais aktīvās atpūtas festivals!

22.Septembra rītā, mazliet jau rudenīgās
noskaņās tika dots starts pirmajam Aktīvās
Atpūtas festivālam Jaunpils novadā. Mazā,
bet draudzīgā bariņā savas aktivitātes uzsāka nūjotāji, kas jaukās instruktores vadībā
apguva nūjošanas tehniku, veica mazu distanci un visbeidzot vingrošanas komplekss,
kas sniedza lielisku pašsajūtu nodarbības
beigās. Nūjošanai paralēli notika FK “Jaunpils” veiktās aktivitātes, kas bija pārdomātas, lai ikvienam būtu interesanti, azartiski un jautri. Ne velti futbolistu aktivitātes
pūlcināja vislielāko dalībnieku skaitu. Pēc
nūjošanas un futbola aktivitātēm sekoja

orientēšanās sacensības pa Jaunpils parku
un tuvējo apkaimi. Par šīm, jāatdzīst mums
maz zināmajām aktivitātēm, rūpējās Saldus
Orientēšanās klubs, kas bija sagatavojis divas dažādas grūtības pakāpes trases. Trases
bija attēlotas profesionālās orientēšanās
kartēs, kas pirms neilga laika tika izveidotas
projekta “Vesels Jaunpils novadā” ietvaros.
Trases bija tik intersantas, ka vairums
dalībnieki izvēlējas iziet abas trases. Trases
bija elektroniski marķētas, kas ļāva katram
dalībniekam pēc finiša aplūkot uz izdrukātas lapas rezultātus cik ilgā laikā ir atrasts
katrs punkts. Aktīvās atpūtas festivāla no-

slēdzošajā daļā risinājās draudzīgais Velo
brauciens pa Jaunpils centru, kur brauciena patrioneses Daces Adiņas vadībā tika
nobraukti nepilni 10 km. Pirms siltās tējas
un plātsmaizītēm, velobrauciena dalībnieki
varēja pārbaudīt savas braukšanas prasmes
dažādos meistarības braucienos.
Pasākums izdevās godam un liels paldies
jāsaka visiem organizātoriem, iesaistītajiem
un, protams, brīvprātigajiem Aleksai Tihomirovai, Deividam Krisam Koškinam, Evijai Rubenei, Ģirtam Rudenko, Viktorijai
Ariko, Markusam Sergējevam.

Sveicam MŪS kā trešo stiprāko pašvaldību visā Latvijā!!!
Pateicoties Jaunpils vidusskolas skolēniem, Jaunpils pašvaldība ir izcīnījusi 3.vietu Latvijas ielu vingrošanas biedrības rīkotajā SPĒKA DIENA 2018.
“Spēka Diena” mērķis ir mudināt Latvijas
sabiedrību pievērsties veselīgam dzīves veidam caur ielu vingrošanas prizmu. Sabiedrība tiek aicināta visu gadu nodarboties ar
ielu vingrošanu, kas ir ļoti demokrātisks

sporta veids un prasa minimālus ieguldījumus, lai vienu reizi gadā “Spēka Diena”
ietvaros palūkotu cik stipra ir mūsu Latvija.
Šogad šai akcijā piedalījās 38 pašvaldības.
Jaunpils pašvaldība, pateicoties Jaunpils vidusskolas skolēniem, ir izcīnījusi augsto 3.
vietu starp visām dalībniecēm, pa priekšu
palaižot tikai Rīgas un Jelgavas pilsētas.
Šogad katram dalībniekam bija iespēja

www.jaunpils.lv

pārbaudīt savas spēka spējas trijos vingrinājumos – pievilkšanās, balstā guļus jeb
tā saucamajā “Planks” un pietupienos. Pa
visiem kopā mums ir izdevies pievilkties
324 reizes, noturēties plankā 6 stundas 56
minūtes un 38 sekundes un pietupties 17
662 reizes. Visvairāk pievilkties ir izdevies
Ģirtam Rudenko 28 reizes un Rūtai Strodei
2 reizes. Visilgāk Planka turēties ir sanācis

oktobris 2018
Fišeru ģimenei – Ģirts Fišers 6 minūtes un
26 sekundes, bet daudz neatpaliekot Rihardam Loginam 6 minūtes un 6 sekundes,
savukārt starp dāmām pārliecinoši visilgāk
ir izdevies noturētie Diānai Fišerei 8 minūtes un 5 sekundes (nē Jūs nepārskatījāties).
Un visbeidzot pietupties, visvairāk reizes to
ir paveicis Ričards Krūmiņš 300 reizes un
Katrīna Bičkova 400 reizes.

INFORMĀCIJA
Vēlos mudināt, vismaz reizi nedēļā ikvienu, aiziet uz Jaunpils novadā pieejamajiem
āra trenažierim, lai pievilktos pie stieņa,
pietuptos un piepumpētos. No tā visi kopā
iegūsim vismaz divas pozitīvas lietas – pirmā būtu tā, ka katrs atsevišķi mēs paliktu
stiprāki un veselīgāki, kas ir pirmais laba
noskaņojuma priekšnoteikums. Savukārt
otrā lieta būtu tāda, ka visi kopā mēs pa-

Jaunpils vēstis
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celtu savas pašapziņas, jo, iespējams, jau
nākamgad mēs varētu sasniegt vēl labākus
rezultātus, kļūstot par pašu stiprāko pašvaldību.
Vēlu veiksmi ceļā, kurā Jūs kļūstat stiprāki, labāki un laimīgāki!!!
Andris Fridrihsons,
Sabiedrība veselības
veicināšanas speciālists

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu mēģinājumu
grafiks 2018./19. gada sezonā Jaunpilī un Viesatās

Jaunpils novada attīstības programma
2019.-2025.gadam publiskās
apspriešanas sanāksme notiks
•••
2018.gada 25. oktobrī, plkst. 18.00
Jaunpils novada domē, sēžu zālē.
“(..) Atmiņas un sēras? LĪDZJŪTĪBAS
Baltas pūkas vējā?
Nē!
Mīlestība –Tā lai dzīvo vēl pēc manis.”
(J. Sarkanābols.)

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību
piederīgajiem no Ritas Šeršnovas, Ginta
Liekņa, Tamāras Darģeles atvadoties.

Es izeju tai gaismā,
Kur tālāk nav kur iet.
(I. Ziedonis)

Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts zem kājām bērts
Un no dziļās laimes akas,
Pasmelts tik, cik atvēlēts.

Pensionāru Biedrība
“Jaunpils” izsaka dziļu Esam kopā lielajās bēdās ar
līdzjūtību mūsu biedrei Maiju Podageli, brāli Jāni
Lapiņu smiltājā pavadot.
Maijai Podagelei brāli
Jurģu iedzīvotāji
Jāni Lapiņu zaudējot.

www.jaunpils.lv

SVECĪŠU VAKARS JAUNPILS
NOVADA KAPOS
Viesatu pagasta kapos
Sestdien, 24. novembrī
Rāvu kapi-14.30, Vēžu kapi-16.00
Jaunpils pagasta kapos
Svētdien, 25. novembrī
Vītiņu kapi-14.00
Lauku kapi-15.30
Meža kapi-17.00
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Prieks tā pārvērš cilvēku!
Tas ir īsts brīnumdaris.
/J. Laganovskis/

Jaunpils novada dome nozīmīgās
jubilejās sveic septembra un oktobra
jubilārus.
Stipru veselību, mīlestību un daudz
baltu dieniņu!
Jaunpils novada dome

Oktobrī Jaunpils novadā piedzimušas
divas meitenītes, sveicam vecākus!
JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 24.10.2018.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.
Informējam, ka publisko pasākumu norise var tikt fiksēta fotogrāfijās, kā arī
pasākumi var tikt filmēti. Iegūtie dati tiek aizsargāti un tajā iekļautās informācijas apstrāde, ja tā saistās ar personas datiem, izmantojama un apstrādājama
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada
27. aprīlis).

www.jaunpils.lv

