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2019. gada februāris

Jaunpils muzeja ziņas februārī
Februāris ir gada īsākais mēnesis dienu skaita, bet ne veicamo
darbu ziņā. Gada sākums ir tas laiks, kad muzejā, rakstot gada atskaites, tiek vēl un vēl reizīti izvērtēts veikums un meklētas jaunas
radošas iespējas Jaunpils novada kultūrvēstures popularizēšanai.
2018. gadā muzeju apmeklējuši turpat 13 tūkstoši apmeklētāju no
Latvijas un 38 ārvalstīm. Visnaskākie ceļotāji bijuši no Lietuvas,
Krievijas, Vācijas un Igaunijas. Tas jāņem vērā, gatavojot muzeja
anotācijas svešvalodās. Pārstāvētas arī tādas mums eksotiskas valsis kā – Ķīna, Taivāna, Brazīlija, Argentīna. Jaunpils viesi un jaunpilnieki atzinīgi novērtējuši Jaunpils muzeja 5 izdotās grāmatas,
kuras var iegādāties Jaunpils muzejā. Šogad jauni izdevumi nav
paredzēti, bet izmantojam citas iespējas kā popularizēt savu novadu. 23. februārī Latviešu biedrības namā notiks Ilzes Būmanes
grāmatas “Latviešu biedrības Latvijā: vēsture vai nākotne?”, kurā
ir sadaļa par biedrībām Jaunpilī senāk un tagad. Jaunpils muzejs
ir paplašināts ar vienu telpu, kurā atrodas restaurētā pils krāsns un
koka mozaīkas tehnikā veidotās koka durvis. Gada sākumā esam
iesniegušas projektu Valsts kultūrkapitāla fondā “Bruņinieku zinību istabas” mākslinieciskās koncepcijas izveidei. Par Hansa fon der
Rekes ziedojuma naudu muzejam esam iegādājušās grāmatu skapi
Pilskunga kabinetam. Seno grāmatu un enciklopēdiju izvietošana
šajā kabinetā radīs to pieejamību apmeklētājiem un atbrīvos vietu
krājuma telpā jauniegūtajiem priekšmetiem.

Hugo Kārlis Grotuss. RTMM
544336(01)
2019. gadā turpinām aizvadītajā gadā
iesākto izstāžu ciklu “Dižvīru mantojums”. Šī cikla mērķis ir stāstīt un iepazīstināt ar atzinību ieguvušiem Jaunpilī
dzimušiem, strādājošiem vai dzīvojošiem latviešu literatūras un mākslas pārstāvjiem. 2019. gada pirmā izstāde veltīta
māksliniekam Hugo Kārlim Grotusam,
kurš pirms 135 gadiem dzimis Jaunpils
pagasta “Dačkās”. Viņa vecāki laulāti,
un Hugo Kārlis kristīts Jaunpils baznīcā.
Viņa māte apbedīta Lauku kapsētā. Pirmās Latvijas Republikas laikā, viņš bija
populārs ar gleznotajām Latvijas ainavām un ziedu gleznojumiem. H. K. Grotusa gleznas Latvijā ir populāras joprojām kolekcionāru un mākslas cienītāju vidū. Izstādes
veidošanā izmantotas fotogrāfijas no Rakstniecības un mūzikas
muzeja un meitas Rutas Oses atmiņu pieraksti. Izstādes atklāšanas
pirmajā dienā bija iespējams divos kino seansos noskatīties filmu
“Mērijas ceļojums”.

Izstādes

Šobrīd Jaunpils muzeja apmeklētājus vēl līdz marta sākumam
priecēs brīnišķīgā ziedu mākslinieka Valda Opmaņa izstāde “Ziedi”. Miniatūra glezniņas kartiņu formātā var iegādāties jebkurš apmeklētājs.

Izstādē “Sendienu šiks” ir apkopotas sadzīves fotogrāfijas, kurās redzams to īpašnieku ārējais izskats – frizūras, vīriešu ūsu un
bārdas tradicionālie fasoni, sieviešu un vīriešu tērpi, kurus nēsāja
Latvijā no 1895. gada līdz pirmās brīvvalsts beigām 1940. gadā. Izstādi veidojuši Talsu muzeja speciālisti, kura papildināta ar priekšmetiem, tērpiem, modes žurnāliem no Jaunpils muzeja krājuma,
Jaunpils Amatu mājas. Īpašu paldies mēs sakām Velgai Štamgutei
par nesavtīgu atbalstu izstādes sagatavošanā.
Uz tikšanos Jaunpils muzejā!
Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un Zinta Arika.
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Apstiprināts lēmums “Par 2018.gada budžeta izpildi”.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem un savstarpējiem norēķiniem vienam audzēknim mēnesī”.
Apstiprināts lēmums “Par projekta pieteikuma “Deinstucionalizācija - sociālo

AKTUALITĀTES/ PROJEKTI

Janvāra domes sēde
pakalpojumu infrastruktūras izveide un
attīstība Jaunpils novadā” iesniegšanu un
kredīta ņemšanu Valsts kasē”.
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā
īpašuma “Ilgas” sadalīšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par apmežošanu
un zemes lietošanas mērķa nomaiņu īpašumā “Rudeņi””.
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Apstiprināts lēmums “Par telpu nodošanu bezatlīdzības nodošanā biedrībai “Pensionāru biedrība “Jaunpils””.
Apstiprināts lēmums “Par Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu”.
Dita Ellere sekretāre

Jaunpils vidusskolā uzsākts projekts „PuMPuRs”

Darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta
mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un
intervences pasākumus” ietvaros Jaunpils
novada pašvaldība 2019.gada 9.janvārī ar
Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgusi sadarbības līgumu par sadarbību
Eiropas sociālā fonda projekta „Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr. 8.3.4.0./16/I/001)
īstenošanu un realizēšanu. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrī ar mērķi
samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu
mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Jaunpils vidusskolā izglītojamiem no 5. Līdz 12.klasei.
Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un

nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā izglītībā un
profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku
samazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas
sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem,
lai laikus identificētu bērnus un jauniešus
ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Ar pašvaldību
starpniecību arī paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri
varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma
dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par
transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu,
kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi.
Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis
uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.
Ko iegūst skolēni?
Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta
plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas
riskus un paredz nepieciešamos pasāku-

mus šo risku mazināšanai.
Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:
• Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās
izglītības pedagogs, surdotulks, asistents,
ergoterapeits);
• Kompensācija par:
o sabiedriskā transporta biļetēm;
o naktsmītnēm;
o ēdināšanu;
o individuālajiem mācību līdzekļiem;
o individuālās lietošanas priekšmetiem;
o speciālo transportu;
• Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.
Ko iegūst pedagogi?
• Iespēju un resursus individuāli strādāt
ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams
• Profesionālās kompetences pilnveidi
• Seminārus
• Supervīzijas
• Darbnīcas
• Konferences
• Metodiskos atbalsta līdzekļus
• Izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai
Projekta mājaslapa: www.pumpurs.lv
Informāciju sagatavoja: Elva Vaivare
Jaunpils novada domes attīstības nodaļas
projektu vadītāja
Tel. 63180960
E-pasts: elva.vaivare@jaunpils.lv

Jaunpils novada dome uzsāk dalību jaunā projektā
Jaunpils novada
dome uzsāk dalību
jaunā projektā
Erasmus
Plus
Programmā - Key
Action 2
Stratēģiskā partnerība
jaunatnes
jomā

Projekta nosaukums:
“FAIRY TALES LIFE”
“Pasaku dzīve”

Neformālās izglītības instrumenti, lai
veicinātu sociālo iekļaušanu skolās
STUDENTU UN SKOLOTĀJU
APMĀCĪBA
par dažādību un iekļaušanu skolā
Projekta mērķi ir:
-Veicināt nelabvēlīgā vai riska grupā esošu skolnieku, tostarp migrantu izcelsmes
cilvēku, iekļaušanu, novēršot un apkarojot
diskriminējošu praksi
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-Atbalstīt skolotājus un jaunatnes darbiniekus konfliktu un daudzveidības menedžmentā
-Izveidot iekļaujošu, demokrātisku un
stimulējošu mācīšanās kontekstu, lai atvieglotu dažādu raksturu tikšanos, izceļot
katra studenta stiprās puses pāri vājajām.
-Stiprināt studentu kritisko domāšanu
un pārskatīt pasauli, kurā viņi dzīvo, no
daudzveidību iekļaujoša, iztēles un konstruktīva viedokļa skatu punkta.
-Veicināt formālās un neformālās izglītī-
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bas dialogu un sadarbību, caur apmācībām,
eksperimentēšanu, novērtēšanu un kopējas
labas prakses izstrādi.
-Novērst un apkarot jebkāda veida diskrimināciju un segregāciju skolās;
-Veicināt savstarpēju sapratni un cieņu
starp cilvēkiem ar dažādu etnisko vai reliģisko izcelsmi vai dažādiem uzskatiem vai
viedokļiem, mazinot stereotipus un veicinot kultūru dialogu.
Apmācībās tiks izmantota stāstīšanas
metode, ar īpašu spēļu kāršu palīdzību,
kuras speciāli izstrādātas ar dažādiem stāstiem atbilstoši sociālās iekļaušanas tēmai.
Jau izstrādātā un izmēģinātā metode, dod
iespēju dalībniekiem izstrādāt arī savus
kāršu komplektus.

INFORMĀCIJA
Apmācību mērķa grupa ir 2 skolotāji/
apmācītāji, un divas grupas ar vismaz 10
skolniekiem katrā no Jaunpils vidusskolas
vecumā no 13 līdz 19 gadiem.
Projekts risināsies 2 gadus- no 2019. gada
Janvāra līdz 2020.gada janvārim. Apmācību laikā ir paredzētas vairākas īstermiņa
apmācību vizītes: Itālijā, Latvijā, Ungārijā,
Nīderlandē un Latvijā. Pēc katras vizītes
paredzēts eksperimentēt skolās ar jaunajām
metodēm, tās izvērtēt un gala rezultātā izveidot jaunus metodiskos materiālus.
Sagaidāmie rezultāti ir:
-stāstu kolekcija no skolniekiem, kurus
paredzēts prezentēt visai skolai ar mērķi atspoguļot dažādus stāstus par daudzveidību
un sociālo nevienlīdzību.

Jaunpils vēstis

3.

-Izgatavot metodoloģisko kāršu komplektu, kurš būtu brīvi pieejams visiem.
Paredzēts sagatavot un vadīt vienas dienas
apmācību skolās par sociālās iekļaušanas
un daudzveidības fasilitēšanu klasēs.
- Semināru un metožu aktivitātēs iesaistīto jauniešu prasmju izvērtēšanas rezultātu
apmaiņa un testēšana vidusskolās.
-Projekta rezultātu izplatīšana visām ieinteresētajām personām partnerorganizāciju teritorijās, kas nodarbojas ar sociālo
iekļaušanu un daudzveidības izglītību.
Projektā iesaistīti 4 partneri no Itālijas,
Latvijas, Ungārijas un Nīderlandes.
Vairāk informācijas pie projekta koordinatores Ievas Zāgmanes: Ieva.zagmane@
gmail.com

Jaunpils vidusskola turpina piedalīties 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 2018. gadā
no Kultūras ministrijas ir saņēmusi finansējumu 1851 euro apmērā, savukārt 2019.
gada 1. mācību semestrī saņems 1743 euro.
Janvārī Jaunpils vidusskolā projekta ietvaros notika teātra izrādes 5.-9. un 10.-12.
klašu skolēniem, februārī jaunieši apmeklēs izrādi nacionālajā teātrī “Savādais notikums ar suni naktī”, maijā 1. un 3. klases
skolēni apmeklēs izzinošu ekskursiju Rīgas
zoodārzā- “Dzīvnieki Latvijas dabā un kultūrā”. Tā izveidota, lai saturiski atbalstītu

Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvu “Latvijas skolas soma”. Ekskursijas
maršruts un saruna vijas caur Latvijas pilsētu ģerboņos atveidoto dzīvnieku prizmu,
iesaistot skolēnus pētnieciskās aktivitātēs
un darbībās.
Projekta ietvaros visa gada garumā Jaunpils vidusskolā viesosies dažādi mākslinieki
ar kultūras programmām, kā arī bērni un
jaunieši apmeklē dažādus kultūras pasākumus.
Lai radošām idejām un vērtīgiem kultūras pasākumiem pilna ikviena lielā un mazā
skolēna soma!
Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas
vadītāja

Tukuma, Engures un Jaunpils skolu parlamentārieši
tiekas Jaunpilī
17.janvārī Jaunpils vidusskolas aktu zālē
notika Tukuma, Engures, Jaunpils skolēnu
parlamenta tikšanās. Tās laikā parlamentārieši iepazina viens otru labāk, kā arī
iepazinās ar jaunpienācējiem, kuri pievienojās parlmenta tīklam tikai tagad. Pēc reģistrācijas Jaunpils vidusskolas parlamenta
prezidente, Nikola Smeltere, iepazīstināja
pārējos dalībniekus ar Jaunpils vidusskolas parlamentā notiekošo, kā arī nedaudz
ar pašu Jaunpils vidusskolu. Vēlāk runu
teica arī Jaunpils vidusskolas direktors Jānis Liepiņš. Tālāk sekoja iepazīšanās spēles, caur kurām varēja uzzināt dalībnieku
kvēlākos sapņus. Pēc kafijas pārtraukuma,
kad jaunieši kārtīgi bija iestiprinājušies,
sākās darbs grupās, kur nedaudz aizgājām
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turpinājums 4.lpp.
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4. Jaunpils vēstis
turpinājums no 3.lpp.

prom no realitātes un pasapņojām par, mūsuprāt, ideālo skolu, kā arī mums izvērtās
plašas diskusijas par lietām, ko parlametārieši varētu piedāvāt, kā jaunievedumu
savās skolās. Tālāk sekojas pusdienu pārtraukums skolas ēdnīcā, kur jaukie Jaunpils

vidusskolas pavāri jau bija parūpējušies par
parlamntāriešu izsalkušajiem vēdariem.
Pēc kopīgas maltītes parlamentārieši devās
nelielā ekskursijā pa Jaunpils vidusskolu,
kuru organizēja paši Jaunpils parlamentārieši. Dienas noslēgumā apmeklēja Jaunpils
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pili, kur tika izvadāti teatralizētā eksursijā
pa pagrabiem un zālēm. Lielu paldies vēlamies teikt Jaunpils vidusskolai par lielisko
uzņemšanu!
Teksta autore: Viktorija Ariko
Teksta redektore: Nikola Geste

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…
• 2019.gada 22. martā plkst. 16:00 Viesatu kultūras namā organizējam gadskārtējo
starppagastu senioru kolektīvu draudzības
pasākumu “Kas gan viss nenotiek pasaulē…”. Pieteikties līdz 21. martam, dalības
maksa 2 EUR no personas, līdzi ņemot groziņu un norādīt par transporta nepieciešamību.
• Atgādinājums, ka biedru naudas maksu
2 EUR gadā varat samaksāt katru trešdienu

no plkst. -12:00 pensionāru telpās “Jaunkalnos”, pie reizes aizpildot anketu par savu
materiālo stāvokli ( kas nepieciešams lai
pamatotu dažādas aktivitātes pie projektu
rakstīšanas). Visi biedri arī saņems biedrības logo simboliņu atslēgu piekariņa veidolā.
• Ar novada domes lēmumu mūsu biedrībai piešķirta papildus telpa, kur bija šuvējas istaba “Jaunkalnos”, blakus mūsu tel-

pām. Tur izvietosim mūsu trenažierus un
varēsiet tos izmantot.
• Vēl joprojām aicinu pievienoties katru
pirmdienu no plkst.9:00- 10:45 mūsu vingrotāju grupai Ingas Fridrihsones vadībā
Jaunpils sporta namā zālē.
• Turpinām arī makulatūras pieņemšanu.
Informāciju sagatavoja Austra Sipeniece

Taps piemiņas vieta Elmāram Dubultam
Līdz Jaunpils ilggadīgā direktora un izcilās personības Elmāra Dubulta 100 gadu
jubilejai 2021.gadā ir palikuši pāris gadi.
Dubulta laikabiedru grupa ir ierosinājusi
izveidot piemiņa vietu. Domu atbalstīja arī
Jaunpils novada domes deputāti un ir izveidota darba grupa, lai izstrādātu konkrētu projektu ar konkrētām tāmēm. Darba
grupā strādās Kārlis Ķergalvis, Baiba Rasa,
Zinta Mielava, Jānis Krūmiņš un Ligija
Rutka.

Lai savāktu naudas līdzekļus plāna realizācijai, paplašinātajā darba grupas sanāksmē Pensionāru Biedrība “Jaunpils”
apņēmās izveidot savā kontā - Jaunpils
LV79HABA0551036381064 ziedojumu sadaļu ar norādi - Piemiņas vieta Dubultam.
Naudiņu būs iespējams ziedot arī trešdienās pensionāru istabiņā no pl.10 līdz pl.12.
Laipni lūdzam ikvienu līdzcilvēku iespēju robežās atbalstīt piemiņas vietas izveidi!
Iecere ir izveidot teliņu, kas simbolizēs

Jaunpili kā lauksaimniecības šūpuli un
Jaunpils unikālo raksturu, kas simbolizēs
vietas nemitīgu izaugsmi, attīstību un savu
raksturu.
Kā teic idejas autors Kārlis Ķergalvis, tad
Jaunpils raksturā ir arī teliņa rakstura pazīmes-sava ceļa gājēji.
Šobrīd darba grupa strādā pie piemiņas
vietas idejas, notiek konsultācijas un aprēķini, lai kopīgi izveidotu šo piemiņas vietu.

Jaunpils “Rats”ziņas
Jaunpils reģionālās attīstības centrs
“Rats”, saņēmis atļauju, kas ļauj pārraidīt
filmas mācību nolūkos.
Ja ir ieteikumi izglītojošai filmai, kas
noteikti būtu jāredz arī citiem sazinies ar
Renāti (26563460), lai organizētu filmas
skatīšanos.
•••
Jaunpils reģionālās attīstības centrs
“Rats”, 2018 gadā saņēmis sabiedriskās labuma organizācijas statusu.
Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā
labuma organizācijas statusu, nevalstiskās
organizācijas var piesaistīt ziedotājus:
juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (12.pants) noteiktās nodokļu atlaides
– rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt trīs dažādos
veidos. Ziedotājs var izvēlēties tikai vienu
no šādiem atvieglojumiem un to piemērot
visā pārskata gadā:
1) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē
ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc

aprēķinātajiem nodokļiem;
2) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē
ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no
iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas,
no kuras veiktas VSAOI;
3) samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75 % no ziedotās summas, bet
nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no
dividendēm. Izvēloties 3.veidu - ziedojumu
summa nesamazina ar nodokli apliekamo
bāzi, bet gan UIN no dividendēm;
fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas
personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma.
Ja kādam ir vēlme un iespēja atbalstīt
Jaunpils “Rats” darbību:
Biedrība “Jaunpils RAC “Rats””
50008064711
“Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads, LV-3145
AS Swedbank

www.jaunpils.lv

HABALV22
LV07HABA0551032060428
Biedrība dibināta 2002 gadā ar mērķi
aktivizēt Jaunpils un apkārtējo pagastu iedzīvotājus sevis izglītošanai un savas dzīves
uzlabošanai.
•••
Jaunpilī, Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” ietvaros, norisinās
pieaugušo mācības sadarbībā ar Kuldīgas
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu. Mācības norisinājās trīs programmās, divās neformālās izglītības programmās Jaunākās
tendences ēdienu gatavošanā un pasniegšanā, Koka izstrādājumu dizains, restaurācija
norosinājies izlaidums, bet trešā grupa profesionālās pilnveides izglītības programmā
Tūrisma produktu izstrāde mācības turpina līdz šī gada aprīlim.
Vienlaikus notiek darbs pie mācību plānošanas jaunajai mācību kārtai, pieteikšanās mācībām varētu notikt ne ātrāk kā š.g.
martā vai aprīli.
Mācībām varēs pieteikties strādājoši un
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pašnodarbināti iedzīvotāji:
vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.
mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
mācības bez maksas ir personām ar maz-
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nodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.
Vairāk informācija:
www.macibaspieaugusajiem.lv
renate.ziverte@jaunpils.lv;
mob.tālr.: 26563460

Par sarunām ar mācītājiem

Cilvēks ir apbrīnojams!. Veidots mātes
miesās. Laists pasaulē ar spēju to izzināt lai
izprastu. Tad – spējīgs pieņemt lēmumu par
ceļa izvēli. Sastopoties ar grūtībām, spējīgs
meklēt un rast risinājumus. Mēs esam unikāli - Dieva veidoti!
Šī unikalitāte mums arī uzliek atbildību.
Sākumā par sevi. Tad atbildība ģimenē –
par saviem tuvākajiem. Un tad arī par pasauli.
Viss sākas ar mācīšanos; no instinktiem,
sajūtām, piemēriem, pamācībām. Mūžu
dzīvo – mūžu māc...āmies izprast dzīvi,
kāda tā patiesībā ir.
Kam izdodas pareizi saprast patiesību un
to pielietot savā dzīvē, tos ikdienā saucam
par „veiksminiekiem”, jo viņiem izdodas

sasniegt savus mērķus un piepildīt savus
sapņus. Bet viņiem pašiem tā neliekas nekāda veiksme – smags darbs, daudz asaru,
daudz cīņu un daudz, daudz, ļoti daudz
mācīšanās – ļauno (to, kas nedarbojas, kas
nedod labus augļus) atmest un labo (pareizas atziņas par lietām – patiesību) pieņemt.
Kādā lietā izdevās patiesību saprast, tajā
jomā piedzīvota „veiksme”. Un to var baudīt
vai nu pats, vai ģimene, vai arī visa pasaule.
Kamēr cilvēks dzīvo, katrā no mums vārās daudz un dažādi jautājumi. Uz vieniem
var atbildes saņemt vienkāršāk. Uz citiem
piedāvātās atbildes neapmierina sirdi, vai
arī nedod nekādu spēku uzvarēt šķērsli, kas
nostājies priekšā. Turpini meklēt patiesību
un tu atradīsi.

Dievs, kurš mūs radīja, uzrakstīja „vēstuli
– instrukciju” mums katrai dzīves situācijai – Bībeli. Un apsolīja, zvērēdams pie savas dzīvības, ka, ja mēs rīkosimies pēc šīs
instrukcijas, mums „veiksies”. Un Viņš arī
draudzi uz zemes veidoja, caur kuru Dieva daudzveidīgā un apsolūti vienīgi pilnīgā
Gudrība varētu būt zināma katram, kurš to
vēlēsies.
Ir iespēja klātienē uzdot jautājumu par
dzīvi Dieva Vārda gaismā Jaunpilī „Rata”
telpās otrdienās vakaros gan publiski, gan
arī individuāli Jaunpilī kalpojošajiem mācītājiem vienlaicīgi. Kad? Sekojiet līdzi Rata
afišu dēlim.
Jaunpils mācītāju vārdā Valdis Strods.
Svētīgu jauno gadu!

PASĀKUMA PLĀNS
15. FEBRUĀRIS LĪDZ 10.MARTS
Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā
Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā/Jaunpils “Rats”/ Jaunpils vsk/novads
PASĀKUMI
Laiks

Apraksts

Vieta

15.02. 17:00

ANIMĀCIJAS FILMA BĒRNIEM “PRINCESE UN PŪĶIS”. Ieeja 1.00 EUR

Jaunpils pils Lielā zāle

15.02. 19:00

ĢIMENES SPĒLFILMA “VECĀ DĀRZA NOSLĒPUMS”
Aizraujošs, piedzīvojumu stāsts ģimenēm ar bērniem vecumā no 6 līdz 11 gadiem
Ar ķirbjiem, ceptām sliekām, bišu medu un citiem vitamīniem bagāta filma, kurā galvenie varoņi ir četri bērni – Santa, Kaspars, Nils un Keita.
Ieeja 3.00 EUR

Jaunpils pils Lielā zāle

16.02. 22:00

SĀRTĀ BALLĪTE. Spēles Atis Auzāns ar grupu, ballītē aicināti ierasties sārtā tērpā vai ar
sārtu aksesuāru, būs mazi pārsteigumiņi! Balles laikā darbosies Kokteiļu bārs – alkoholiski un bezalkoholiski kokteiļi no “Dienvidi Plus”
Ieeja 5.00 EUR, galdiņu rezervācija pa t. 20249771 (Agita), t. 28717075 (Inga)

Viesatu
kultūras nams

19.02.
17:30-19:30

Mācies angļu valodu skatoties filmas (sāksim jaunu filmu). Filmas tiek skatītas angļu
valodā un ar subtitriem angļu valodā. Pilnveido klausīšanos, lasīšanu, rakstīšanu un
runāšana angļu valodā. Dalība par ziedojumiem.

Jaunpils “Rats”

21.02.
11:00
15:00

Fizisko aktivitāšu nozīme savas labsajūtas un veselības saglabāšanā. Tikšanās ar fiziologu Viesatu kultūras namā
Rūdolfu Cešeiko.
Jaunpils sporta nama
Plkst.11:00 Viesatās, plkst. 15:00 Jaunpilī
zālē
Dalība bezmaksas. Informācija zvanot A. Fridrihsonam tel.29379004

22.02. 11:30

NACIONĀLĀS SACENSĪBAS “SKAĻĀ LASĪŠANA” 1.KĀRTA

Jaunpils vidusskolas zāle

22.02. 14:00

Jaunpils dārzkopju vīna degustācija

Jaunpils “Rats”

26.02. 14:30

LASĪTĀJU KLUBIŅA “LASĪTPRIEKS” TIKŠANĀS

Jaunpils bibliotēka
turpinājums 6.lpp.

www.jaunpils.lv
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turpinājums no 5.lpp.

07.03.
10:00-17:00

Mobilā mamogrāfa izbraukums
ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ MAKSAS
ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR,bez nosūtījuma - 25,00 EUR
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
1 projekcija – 9,00 EUR (nav nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums)
* KARDIOGRAMMA 5.00 EUR (bez ģimenes ārsta nosūtījumu)
* D vitamīna noteikšana 6,00 EUR; asins, urīna analīzes ar ģimenes ārsta nosūtījumu
PACIENTIEM LŪDZU VEIKT IEPRIEKŠĒJU PIERAKSTU pa tālr.25431313

Pie “Ērģelniekiem”

IZSTĀDES
Laiks

Apraksts

Vieta
JAUNĀS

01.02.- 28.02.

Tematiskā izstāde SENDIENU ŠIKS 1895.-1940.gadu mode fotogrāfijās. Talsu muze- Jaunpils muzeja
ja ceļojošā izstāde, papildināta ar priekšmetiem no Jaunpils muzeja krājuma, Jaunpils Izstāžu zāle*
Amatu mājas un privātpersonām.

01.02.- 31.03.

Talsu muzeja ceļojošā izstāde “IEPAZĪSIM PUTNUS!”

Jaunpils bibliotēka

04.02.-28.02.

Tematiskā izstāde
“KĀDA SLAIDA SVECE DEG”
Sveces no biedrības “7balles” un Valaiņu ģimenes privātkolekcijām

Jaunpils bibliotēka

04.02. -28.03.

Vēsturiskā izstāde “JAUNPILS DIŽVĪRU MANTOJUMS.
MĀKSLINIEKAM HUGO KĀRLIM GROTUSAM -135”
Izstādes pirmajā dienā kino filmas “Mērijas ceļojums” izrādīšana

Jaunpils muzeja Ekspozīciju
zāle*

05.02.- 01.03.

Tematiskā izstāde
“AKTIERIM KĀRLIM SEBRIM-105”

Viesatu bibliotēka

12.02.- 12.03.

Tematiskā izstāde
“RAKSTNIECEI MARGARITAI STĀRASTEI -105”

Viesatu bibliotēka

02.03.- 15.04.

Foto izstāde IVETA SKRASTIŅA “KURZEMES EŅĢEĻI”

Jaunpils muzeja
Izstāžu zāle*

TURPINĀS
01.12. – 11.03.

Mākslas izstāde VALDIS OPMANIS “ZIEDI”

Jaunpils muzeja Izstāžu zāle*

01.12. – 28.02. JAUNPILS MUZEJA KRĀJUMA JAUNIEGUVUMU IZSTĀDE
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas,
citiem muzeja ieejas biļete*

Jaunpils muzeja Izstāžu zāle*

NODARBĪBAS
Laiks

Apraksts

Vieta

17.02., 10.03.
10:00-14:00 /
14:00-16:00

GLEZNOŠANA PIEAUGUŠAJIEM/ BĒRNIEM
Pasniedzēja Aija Prince
Dalības maksa

Jaunpils bibliotēka

14.,19.,21., 26.,28.02. Radošā nodarbība kopā ar Ievu Zāgmani
05.,07.,12.,03.
Dalība ziedojums
15:00-17:00

Jaunpils “Rats”

21.02. 10:00

LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS PROGRAMMAS GRĀMATU STARTS” 1. NODARBĪBA Jaunpils bibliotēka
4-gadīgiem bērnudārza audzēkņiem

22.02., 01.03., 08.03.
12:00 -17:00

KERAMIKAS NODARBĪBA
Dalības maksa

Jaunpils Amatu
māja

26.02. 17:30-18:30

PRIEKŠĀ LASĪŠANAS STUNDA AR RADOŠU DARBOŠANOS ĢIMENĒM

Viesatu bibliotēka

07.03. 10:00

LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS PROGRAMMAS “GRĀMATU STARTS” NODARBĪBA

Jaunpils bibliotēka

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. 20249771), Viesatu bibliotēka (t. 28352654)
Jaunpils “Rats” (t. 26563460), Jaunpils vidusskola (t. 26464378), Veselību veicinošie pasākumi novadā (t.29379004)

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

Janvārī novadā piedzimusi meitenīte,
sveicam vecākus!

Dienas vizot un līgojot gājušas Tās kā buras gar krastmalu iet.
Nu kā vēji pret rietu tās stājušas,
Tikai sirds vēl - tā sapņo un dzied.
Visas vasaras, vasaras zeltītas
It kā gaistoši mākoņi skrien,
Bet, ja dziesmai un mīlai Tu velti tās,
Viņas staro un smaržo arvien.
L. Breikšs

VISS AKTUĀLĀKAIS
www.jaunpils.lv

Jaunpils novada dome nozīmīgās
jubilejās sveic februāra gaviļniekus.
Stipru veselību, mīlestību
un daudz baltu dieniņu!

Informācija iedzīvotājiem
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes
Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors
Jānis Kundziņš Jaunpils novada domē iedzīvotājus pieņems
katra mēneša 2. un 4 ceturtdienā plkst. 13.00-15.00.
Tālrunis saziņai 28395733.
Informējam, ka publisko pasākumu norise var tikt fiksēta fotogrāfijās, kā arī
pasākumi var tikt filmēti. Iegūtie dati tiek aizsargāti un tajā iekļautās informācijas

No 01.05.2018-31.01.2019 Jaunpils novadā tika realizēts
projekts ,,Jaunatnes politikas attīstība Jaunpils novadā’’
Projekta kopējais finansējums 1894,69 eur
Projekta vispārējais mēŗķis bija uzlabot jauniešu-personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem – dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā
un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni. Projekta
tiešais mēŗķis bija jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde un plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni izveide
Jaunpils novadā.
Projekta rezultāti:
-izstrādāts Jaunpils novada jaunatnes politikas plānošanas dokuments 2019-2022.gadam
-notika 2 pieredzes apmaiņas braucieni un 2 apmācības jauniešiem. Kopā tika iesaistītas 50 personas
-tika pieņemts lēmums par Jaunpils novada jauniešu domes kā
konsultatīvā mehānisma Jaunpils novadā izveidi
-attīstītas līdzdalības prasmes un veicināta konsultāciju prakse
starp jauniešiem un politikas veidotājiem
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

apstrāde, ja tā saistās ar personas datiem, izmantojama un apstrādājama atbilstoši
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis).

Es neaizeju pa visam,
Es tikai paslēpjosTai egles skujā,
Kura ziemos saulgriežos
Kopā mūs sauca.
Es palieku akmenī,
Saulē un vējā,
Savā dzimtajā zemē, pasaulē.
(K. Apškrūma)

LĪDZJŪTĪBAS

Jaunpils novada dome izsaka visdziļāko līdzjūtību
piederīgajiem, Dzidru Štolceri, Ritu Rutku, Ivanu Delikatniju,
Kurtu Leimani aizsaulē pavadot.
JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 14.02.2019.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180957, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

www.jaunpils.lv

