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2019. gada maijs
31. MAIJS – 2. JŪNIJS
JAUNPILS NOVADA SVĒTKI
No 31. maija līdz 2. jūnijam
svinēsim Jaunpils novada 10
gadu jubileju! Ir pagājuši desmit
gadi, kopš apvienojoties Jaunpils
un Viesatu pagastiem, izveidojās
Jaunpils novads. Esam bijuši nerimstošā kustībā. Esam darbojušies, attīstījušies un auguši, tādēļ
arī svētkos akcentēsim sasniegto
un leposimies ar esošo! Leposimies ar sevi, līdzcilvēkiem un
saviem darbiem!
Ielūdzam Jūs apmeklēt Jaunpils
novada 10. gadu jubilejas svētku
pasākumus, kas norisināsies no
š.g. 31.maija -2. jūnijam
Aicinām iedzīvotājus, uzņēmumus, amatiermākslas kolektīvus, organizācijas uz kopīgu
svētku gājienu 31. maijā pl. 19:30
Pulcēšanas pie Jaunpils TOP
veikala plkst.19:15
Aicinām uz gājienu līdzi ņemt
iestādes/uzņēmuma/kolektīva/
biedrības karogu, baneri vai citu
īpašo atpazīšanas zīmi. Kolektīva
dalību gājienā lūdzam pieteiktzvanot pa tel. 29296334.
SVĒTKU PROGRAMMA
31. MAIJS
Ekskursiju tūre uz Jaunpils uzņēmumiem
Plkst.11:00 izbraukšana no pils
laukuma ar autobusu
11:05 AS “Kurzemes CMAS” –
tikšanās ar Gati Kaķi, uzņēmums
ar stabilām tradīcijām.  Prezentācija, laboratorijas apskate.
12:00 Bebru ielas pirts apskate - Silvas Zāgmanes iedvesmas
stāsts dvēselei un garam.
12:45 SIA “Jaunpils projekts”
– sasniegtais, paveiktais –Ulda
Priednieka stāsts. Mums ir ar ko
lepoties!
13:00 SIA “Kaims” –Kaspars
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AKTUALITĀTES/ PROJEKTI
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Leimanis -būvēt nozīmē būvēt pamatīgi!
Ar lepnumu nesot Jaunpils vārdu Latvijā.
13:30 SIA “Jaunpils alus” – unikāls, smeķīgs un enerģisks. Saimnieku –alus darītāju
stāsts. Ražošanas process, dizains-vieta, kur
nesteigties.
14:30 AS “Jaunpils pienotava” - kā top
Latvijā gardākie piena produkti, Viesturs
Krilovs pastāstīs, parādīs. Ražošanas procesa apskate un, protams, “Lai iemīlētujānogaršo!”
15:30 SIA “Joži” - graudkopība, viedie
traktori –varēt nozīmē darīt. Viesmīlīgo
saimnieku-Gunas un Gunvalža Sproģu
stāsts, uzņēmuma tehnikas apskate, iespēja
uzkāpt graudu torņos.
16:30 SIA „Amberland wood” - tikšanās
ar pozitīvo uzņēmuma īpašnieku Artūru
Balamu- kā koks pārtop funkcionālās mēbelēs un tas viss tepat Jurģos.
17:15 „Struteles avotiņi” - zivsaimniecības dīķu apskate. Makšķernieku un klusuma cienītāju paradīze Struteles pusē. Karūsas, karpas, zandarti, baltais amūrs, foreles
un orfas -lauku tūrisma attīstība, saimnieciskās Nordenu ģimenes stāsts.
18:00 Atgriešanās Jaunpilī.
Dalību ekskursijai aicinām pieteikt, zvanot pa tel. 20204694 vai rakstot baiba.rasa@
jaunpils.lv līdz 27. maijam. Aicinām dalību
pieteikt arī tad, ja apmeklēsiet uzņēmumus
ar savu transportu.
Līdzi ņemsim labu garastāvokli un launagu.
18:00 Izstādes “Jaunpils novads – ar patstāvību un pāri visam neatkarību” atklāšana Jaunpils muzejā
Izstāde būs skatāma no 30. maija līdz 31.
augustam
19:30 Iedzīvotāju, amatiermākslas kolektīvu, organizāciju un uzņēmumu svētku

gājiens
No Viesatu -Tukuma ceļa krustojuma
līdz parka estrādei
Pulcēšanās no plkst. 19:15 pie Jaunpils
TOP veikala
20:00 Koncerts “Tavas saknes Tavā zemē”
Jaunpils parka estrādē
Piedalās Jaunpils novada pašdarbības kolektīvi un viesi no Druvas pagasta
Parkā būs iespēja iegādāties as “Jaunpils
pienotava” saldējumu
31.maijā pl.18:30 no Viesatām uz svētkiem kursēs autobuss un pēc koncerta atpakaļ.
Lūdzam sazināties zvanot 20204694.
1. JŪNIJS
12:00 -17:00 Sporta svētki Jaunpils vidusskolas teritorijā
11:00 Reģistrācija ģimeņu un draugu komandām un individuālajiem dalībniekiem
Sporta aktivitātes, stafetes, intelektuālās,
atraktīvās un sporta spēles, individuālās
vieglatlētikas disciplīnas un pludmales volejbols
Atsevišķi vērtēs ģimeņu komandas, draugu komandas, individuāli vieglatlētikas disciplīnās. Komandas sastāvs: bērns/ bērni
un vecāks/ vecāki ( aizbildņi, vecvecāki).
Komandas saņem punktus katrā etapā,
individuālajās disciplīnās individuāli.
11:00 Amatnieku un mājražotāju labumu
tirdziņš
12:00 Sporta svētku atklāšana
12:30 Ielu vingrotāju priekšnesumi, radošas aktivitātes un Netradicionālo auto
izstāde
13:00 Jaunpils un Vecpiebalgas kolektīvu
priekšnesumi
17:00 Sporta svētku noslēgums un apbalvošana
Darbosies kafejnīca IK “Niedres. O”
20:00 Mīlas rokbalādes un ne tikai kon-
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certā “Tu un es” parka estrādē
Aija Andrejeva, Alex, Harijs Zariņš, grupa “Colt”, Buķelis, Antra Stafecka,
Ervīns Ramiņš no grupas “Laime Pilnīgā”
22:00 Zaļumballe parka estrādē
Grupa “Lauku muzikanti”
Koncerta un balles laikā darbosies kafejnīca “Apšukrogs”
2. JŪNIJS
10:00 Dievkalpojums Jaunpils baznīcā
11:00 -14:00 Izklaides Jaunpils kultūrvēsturiskajā centrā
Aktivitātes Jaunpils ūdensdzirnavās,
Amatu mājā, “Niedru lijas” Viduslaiku sētā
un piepūšamās atrakcijas Jaunpils pils laukumā
14:00 Kamermūzikas koncerts Jaunpils
baznīcā
Inese Romancāne – balss, Ieva Šablovska – arfa, Ainars Šablovskis - saksofons un
armēņu duduks
Programmā dažādu laikmetu un stilu
mūzika - no tautasdziesmas līdz mūsdienu
populārām melodijām.
Visos svētku pasākumos ieeja bezmaksas, atsevišķas aktivitātes var būt maksas.
Plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet
līdzi informācijai!
Sīkāka informācija par pasākuma norisi
– Kristīne Liepiņa t. 26197178, Baiba Rasa
t. 2020469.
Pasākumu organizē Jaunpils novada
dome, P/a “Jaunpils” un Jaunpils vidusskola.
Atbalsta SIA “Joži”, SIA “Jaunpils alus”,
AS “Jaunpils pienotava”, SIA “Jaunpils pils”,
SIA “Kaims” un kafejnīca “Līvas”.
Brīdinām, ka pasākumu norise var tikt
fiksēta fotogrāfijās, kā arī pasākumi var
tikt filmēti.

Sakarā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām
2019.gada 25.maijā kursēs transports uz
Jaunpils centru
BMC (oranžais)
Maršuts
Struteles muiža
Struteles darbnīca
Saldenieku krustojums
Saule
Veclauki
Jaunpils

Laiks
9.00
9.10
9.12
9.20
9.25

Atpakaļ (no veikala „TOP” Stāvlaukuma - BMC) 10.40 BMC (oranžais)
Maršuts
Laiks
Veclauki
10.00
Sviļi
10.05
Rogas
10.10
Jurģi
10.15
Leveste
10.25
Jaunpils
Atpakaļ (no veikala „TOP” stāvlaukuma -BMC) 11.25
www.jaunpils.lv
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Izpilddirektora informācija
Ziņo P.Baranovskis
Atskaite par padarītajiem darbiem starp
sēdēm martā un aprīlī
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Labiekārtošanas nodaļa strādā parka
labiekārtošanā. Tiek sakoptas un modinātas dobes, ir sastādītas pavasara puķes, notiek aitu aploka uzstādīšana, gatavo tehniku
zāles pļaušanai.
2. Ceļu pavasara uzturēšanas darbus veic
cenu aptaujas rezultātā izvēlēts pakalpojumu sniedzējs, jo pašu greiders vēl ir remontā. Pilnā sparā ir atsākušies grants ceļu pārbūves darbi. Bija ikgadējā LVC pārbaude
par novada ceļu un tiltu uzturēšanu 2018.
gadā.
3. Ir izvērtēti darām paši projekti. Novada pašdarbniekiem ir bijušas skates, kā arī
koris nosvinēja 95 gadu jubileju ar koncertu pilī.
4. Šo sestdien, 27.aprīlī būs Lielā talka.
5. Izmantoju ikgadējo atvaļinājumu.
Apstiprināts lēmums “Par Pašvaldības

Jaunpils vēstis

Domes sēdes lēmumi
SIA “Jaunpils KS” 2018.gada pārskatu”.
Apstiprināts lēmums “Par PSIA “Jaunpils
KS” valdes locekļa amatalgu”.
Pieņemta zināšanai informācija par SIA
“Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības
“Piejūra”” darbību.
Apstiprināts lēmums “Par Pašvaldības
SIA “Jaunpils pils” 2018.gada pārskatu”.
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada domes 2018.gada pārskatu”.
Apstiprināts lēmums “Par pašvaldības
īpašumu sadalīšanu un robežu pārkārtošanu”.
Apstiprināts lēmums “Par zemes „Valgumi” izslēgšanu no pašvaldības bilances”.
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā
īpašuma „Maldas” sadalīšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
„Mežgaļi” zemes vienības sadalei”
Apstiprināts lēmums “Par izbūvētā
ūdensvada pagarinājuma Mesteru ielā uzņemšanu bilancē”.
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā

3.

īpašuma nomas līguma ar SIA “Jaunpils
pils” termiņa pagarināšanu”
Apstiprināts lēmums “Par noteikumu
„Jaunpils vidusskolas sporta stadiona lietošanas noteikumi” apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par […] iesniegumu.
Noraidīts lēmums “Par SIA „Trīs priedes”
iesniegumu”.
Apstiprināts lēmums “Par domes sēžu
grafiku 2019.gada maija mēnesī”.
Apstiprināts lēmums “Par atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes
iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu”
Apstiprināts lēmums “Par saistošo noteikumu Nr.5/2019 “Lokālplānojums daļai no
nekustamā īpašuma “Jaunpils vidusskola””
apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par PSIA “Jaunpils
pils” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”.

APSTIPRINĀTS
Ar Jaunpils novada Domes 2019.gada 28.februārī sēdes Nr.2 lēmumu Nr.14

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2019

”Par grozījumiem 2013. gada 27. marta Saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu pirmās daļas 1.,2.,4.,7.,8.,9.,punktiem

Izdarīt Jaunpils novada Domes 2013.gada 27. marta Saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā ” šādus
grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 30.punktu šādā redakcijā:
„Nodevu par tirdzniecības vietu izmantošanu publiskās vietās Jaunpils novadā ir tiesīgas iekasēt arī nodokļu administrators, pašvaldības policists, grāmatvedis un pagasta pārvaldes vadītājs.
Tirdzniecības
dalībnieks

Jaunpils novadā
Likme par vienu
tirdzniecības vietu
diennaktī
(euro)

Fiziskās personas par tirdzniecību ar pašaudzētu un pašizgatavotu
produkciju

Likme par vienu
Likme par vienu
tirdzniecības vietu tirdzniecības vietu
mēnesī
gadatirgū (par vienu
(euro)
reizi, euro)

2,50

7,00

5,00

5,50

14,00

8,00

ar pārtikas precēm

4,00

14,00

8,00

Juridiskās personas par tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem
(tajā skaitā ar alu un karstvīnu

21,00

-

25,00

Juridiskās personas par tirdzniecību ar tabakas izstrādājumiem

14,00

-

25,00

Fiziskās un juridiskās personas par tirdzniecību ar:
ar nepārtikas precēm

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019 „”Par grozījumiem 2013. gada 27. marta Saistošajos noteikumos Nr. 4
„Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi Nr. /2019 Nr. 1/2019 „”Par grozījumiem 2013. gada 27. marta Saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā”” nepieciešami, lai aktualizētu tirdzniecības
vietu maksu fiziskām un juridiskām personām Jaunpils novada administratīvajā teritorijā.

www.jaunpils.lv
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2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu pirmās
daļas 1.,2.,4.,7.,8.,9.,punktiem
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis –aktualizēt tirdzniecības vietu maksu fiziskām un juridiskām
personām Jaunpils novada administratīvajā teritorijā.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz visām personām, kas saņem pašvaldības
atļaujas tirdzniecībai Jaunpils novada administratīvajā teritorijā.
Saistošo noteikumu būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības administratīvajā teritorijā
netiek paredzēta.

5. Informācija par administra- Nav
tīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji.
Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva pielietošana Jaunpils novada iedzīvotāju labā;
Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi- nav.

Satiksmes ierobežojumi Jaunpils centrā
Kopš maija sākuma noteikti ceļu satiksmes kustības ierobežojumi Jaunpils centrā,
jo notiek Bikstupes tilta -autoceļā V1457
Annenieki - Jaunpils pārbūves darbi. Ir
slēgta Pils iela posmā pie Jaunpils pils,
taču Pils laukums ir atvērts.
Darbi ilgs 6 mēnešus-līdz oktobrim. Darbus veic SIA “Rīgas tilti”. Tilta pārbūves izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem un sastāda 634344,11 EUR ieskaitot
PVN.
Aicinām smagās tehnikas un traktortehnikas vadītājus izmantot apbraucamo ceļu
gar Raibaļu kūts kompleksu, savukārt vieglo automašīnu vadītāji aicināti izvēlēties
pārvietoties pa Bebru ielu- šķērsojot koka
tiltu.
Gājēju ērtībai ir izbūvēta ietve gar pils
saliņu.
Remontdarbu laikā lūdzam ievērot ceļu
satiksmes ierobežojumus.

Lai gan šobrīd ceļu satiksmes dalībniekiem remontdarbi sagādā neērtības, jau
drīz -rudenī Bikstupei pāri sliesies jauns un
moderns tilts.
Uz tikšanos rudenī jaunā tilta atklāšanas

svētkos!

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

2019.gada domes projektu konkurss “Darām paši”
Neapšaubāmi Jaunpils novadā ir uzņēmīgas, aktīvas biedrības, kuras vēlas sakārtot, uzlabot, atjaunot, attīstīt, izzināt un vēl un vēl
daudz laba izdarīt. Iespējams tāpēc šogad tika saņemts rekordliels pieteikumu skaits domes finansētajā projektu konkursā “Darām paši”
– 19 pieteikumi. Vērtēšanas darba grupai bija ļoti rūpīgi jāizvērtē katrs pieteikums, lai pieņemtu lēmumu. Un tā tika nolemts pilnā apjomā atbalstīt 15 projektu iesniegumus, bet samazināt piešķiramo finanšu apjomu 2 projektiem, saglabājot finansējumu prioritārākajām
projekta aktivitāšu pozīcijām. Ņemot vērā ierobežoto finansējumu, 2 projekta iesniegumus diemžēl neiekļāva atbalstāmo projektu iesniegumu sarakstā. Paldies biedrībām par izrādīto aktivitāti!
Jau maija mēnesī tiks uzsākta dažu projektu īstenošana un kopā šogad gaidām 17 projektu realizēšanu Jaunpils novadā:
N.p.k

Biedrība

Projekta nosaukums

1

Mednieku
Mednieki turpina
biedrība “Jaun- strādāt komandā
pils”

Plānotie pasākumi
Labiekārtos iebrauktuvi biedrības īpašumā
“Draviņas” un saremontēs piebraucamo ceļu

www.jaunpils.lv

Domes finansējums
750.00 €

Līdzfinansējums
712.69 €
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2

Jaunpils RAC
“Rats”

No Jaunpils uz Jaun- Paplašinot Jaunpils novada tūrisma
pili 4 stundās
piedāvājumu,izstrādās 8 jaunus ekskursiju
maršrutus, sagatavos gidus šo ekskursiju
vadīšanai. Ekskursiju vadīšana 3x3 nometnes laikā

750.00 €

520.00 €

3

Chill&Ride
Community

“Bangas”

Daudzdzīvokļu mājas “Bangas” piebraucamā
ceļa uzlabošana ar šķembu-smilšu maisījumu

750.00 €

273.63 €

4

Tērces

Mūsmājas - 8

Tiks veikta 21 m garā gājeju ceļiņa bruģēšana pie daudzdzīvokļu mājas “Tērcēs”

750.00 €

948.84 €

5

Basketbola
klubs “Jaunpils”

Individuālo basketbolu iemaņu
uzlabošana Jaunpils
bērniem un jauniešiem (2.gads)

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

750.00 €

234.00 €

6

Jaunpils - Viesatu mazpulks

Siltumnīca - praktisko darbu laboratorija

Restaurēs veco skolas siltumnīcu, izveidojot
drošu un estētiski mūsdienīgu darba vidi
skolas teritorijā, radot iespēju mazpulcēniem
un skolēniem teorētiskās zināšanas dārzkopībā nostiprināt praktiskā darbā.

449.00 €

220.07 €

7

Levestes spicie

Leveste-1 stāvlaukums

Pie daudzdzīvokļu mājas Leveste-1 kritiskākajā vietā tiks paplašināts un uzlabots
stāvlaukums

750.00 €

409.40 €

8

Pensionāru
Aktīvs, vesels Jaunbiedrība “Jaun- pils novadā
pils”

Tiks nomāts transports senioru atvešanai un
aizvešanai uz nūjošanu pasākumu un transporta noma pieredzes apmaiņas braucienam.

358.56 €

231.00 €

9

Tālavas2014

Siltas, glītas namdurvītes

Daudzdzīvokļu mājām “Tālavas” tiks veikta
2 ārdurvju nomaiņa

585.66 €

195.22 €

10

Futbola klubs
“Jaunpils”

Jaunpils vidusskolas
futbola festivāls

Jaunpils vidusskolas futbola festivāls ir vēl
viena iespēja ikvienam Jaunpils vidusskolas
skolniekam iepazīt futbola spēli un tās noteikumus. Projekta ietvaros paredzēta balvu un
aktivitāšu inventāra iegāde šim pasākumam.

400.00 €

100.00 €

11

Optimisti

Karoga masta uzstādīšana pie “Dzīļu”
mājas un tās kāpņu
telpu remonts

Tiks uzstādīts karoga masts pie “Dzīļu”
mājām un paredzēts veikt šīs mājas kāpņu
telpu remontu

750.00 €

302.07 €

12

Dzintariņi-4

Atjaunosim rotaļlaukumu Viesatu
pagastā

Viesatu pagastā pie daudzdzīvokļu mājas
“Dzintariņi-4” tiks atjaunoti/nomainīti
rotaļlaukuma nolietojušies elementi

750.00 €

215.00 €

13

Vējmalas

Kaimiņu būšana

Tiks veikts daudzdzīvokļu mājas “Vējiņi”
vidējās kāpņu telpas kosmētiskais remonts

750.00 €

1,789.15 €

14

Dzīpars

Katrai lietai sava
vieta

Izveidos 3 pārvietojamus skapīšus uz
riteņiem keramikas darbnīcai. Noorganizēs
semināru “Amatniecība Latvijā” ar radošo
darbnīcu keramikā

605.00 €

181.00 €

15

Radīts Jaunpils
novadā

Piedīvojumu orientēšanās spēle “Radīts
Jaunpils novadā” Aiz
katras etiķetes slēpjas patiess stāsts

Radīs orientēšanās spēli, ar kuras palīdzību
reklamēs Jaunpils vietējos ražotājus, uzņēmējus, amatniekus, tūrisma pakalpojuma
sniedzējus. Šīs spēles ietvaros tiks noorganizēts noslēguma pasākums.

750.00 €

1,920.00 €

16

Lauku partnerība “Upe 8”

Mākslas pasaulē

Gleznošanas plenērs pie Zebrus ezera un
Engurē pie jūras (3 dienas)

750.00 €

582.00 €

17

Jaunpils vidusskolas atbalsta
biedrība

Gaisa pilis novada
svētkos

Piepūšamo atrakciju noma Jaunpils novada
svētkiem

400.00 €

192.00 €

5.

11,048.22 €
9,026.07 €
Lai veiksmīga projektu īstenošana!
Līga Veinberga Attīstības nodaļas projektu vadītāja

www.jaunpils.lv
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Projekta “Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” 4. kārtas uzsākšanai personu
pieteikšanās tiks atvērta 27. maijā.
Visas mācību programmas pieejamas:
www.macibaspieaugusajiem.lv
Mācībām var pieteikties strādājoši un
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.
Projekta laikā, kas norisinās no 2007.
gada 1. janvāra – 2022. gada 31.
decembrim strādājošie mācībās var piedalīties vienu reizi.
Mācību maksa:
mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi
un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
mācības bez maksas ir personām ar maz-

nodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.
Pieejamo mācību veidi:
profesionālās tālākizglītības programmas
(480 - 1280 stundas), kuru noslēgumā var
saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt
profesiju, profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību, neformālās izglītības programmas
(ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu.
Mācīties iespēja jebkurā no izvēlētajām
mācību iestādēm neatkarīgi no atrašanās
vietas.
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences
novērtēšana:
ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir

jau iegūtas darba vidē vai citur, strādājošais
vecumā no 25 gadiem var izmantot iespēju
ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās
profesionālās kompetences novērtēšanai.
Ņemot vērā, ka pieteikšanās mācībām
norisināsies mēnesi un vēl vismaz mēnesi
tiek skatīta pieteikumu atbilstība, mācības
visdrīzāk būtu jāuzsāk augusta beigās septembrī.
š.g. 6.jūnijā plkst. 17:30, Informatīva tikšanās par projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”,
Jaunpils reģionālās attīstības centrs “Rats”,
Jaunkalni, 2.stāvs.
Vairāk informācija:
renate.ziverte@jaunpils.lv;
26563460

ŠOSEZON MUMS SUDRABS!!!
10. maija vakarā aizvadījām pēdējo spēli
šajā Latvijas basketbola 3. līgas sezonā, kur
diemžēl piedzīvojām zaudējumu ar 63:67.
Tādējādi fināla sērijā ar 0:2 atzinām BK Cēsis/Cēsu sporta skolas pārākumu.
Sezonā kopumā gāja kā pa viļņiem. Lielu
lomu nestabilitātē spēlēja traumu faktors,
jo 2 svarīgi spēlētāji šosezon izslēgšanas
spēlēs mums palīdzēt nevarēja. Pirmo
posmu savā grupā noslēdzām 3. vietā, kas
deva iespēju spēlēt labāko komandu starpā. Otrajā posmā izcīnījām 6 uzvaras un
piedzīvojām 6 zaudējumus, kas mums ļāva
ieņemt 6. vietu turnīra tabulā.
Izslēgšanas spēles iesākām ar dueli pret 3.
spēcīgāko komandu – BK Talsi. Pirmo spēli
aizvadījām Jaunpilī, kur spēle noslēdzās ar
neizšķirtu: 70:70. Otrā spēle Talsos ritēja
līdzīgi, bet pašās beigās izrāvāmies vadībā,
ko tā arī noturējām.
Pusfinālā pretī stājās 2. spēcīgākā komanda: BK Salacgrīva. Arī šīs sērijas pirmā
spēle tika aizvadīta Jaunpilī, kur atkal ritēja
līdzīga cīņa. Pēdējā ceturtdaļā spējām iegūt
nelielu pārsvaru. Pēc pirmās spēles mums 4
punktu handikaps. Salacgrīvā cīņa turpinājās un arī tur tikai pašās beigās noturējām
pārsvaru, kas nozīmēja, ka dodamies uz
finālu!
Finālā spēles iesākām veiksmīgi, bet otrā
spēles daļa mūs abas reizes pievīla. Cēsis
parādīja raksturu un abas spēles atspēlējās. Mūsu pirmajā finālā spēles aizvadījām

BK “Jaunpils” 10.05. 2019. Jaunpils sporta nams
cienīgi, šī pieredze noderēs nākamajās sezonās.
Šajā sezonā mūsu komandā spēlēja: Jānis
Kokins, Andris Fridrihsons, Artūrs Turiks, Oskars Rungevics, Mārcis Mucenieks,
Uvis Strogonovs, Uģis Ķiņķeris, Arnolds
Zuicāns, Arnis Jēkabsons, Edgars Kokins,
Kaspars Balandīns, Mārtiņš Ivanovs, Ričards Taukačs, Miķelis Reinfelds, Pauls Zukuls un Edgars Aleksējevs.
Gribam pateikt LIELU paldies mūsu faniem, kas pārpildītās Jaunpils sporta nama

www.jaunpils.lv

tribīnēs mūs atbalstīja visas sezonas garumā un, it īpaši, izslēgšanas spēlēs!!!
Lielu paldies arī sakām mūsu atbalstītājiem, kas mums palīdzēja visas sezonas
garumā – Jaunpils novada dome, Valtek
SIA, Ballzy Latvija, Jaunpils Pienotava
A/S, Māris Priednieks.
Šajā vasarā turpināsim trenēties, lai nākamajā sezonā varam uzkārt sev kaklā zelta
medaļas!
Arnis Jēkabsons
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Tiek izsludināta vietējo jaunpilnieku pieteikšanās 3x3
saietam, kas Jaunpilī norisināsies no 21. līdz 28. jūlijam.
Interesenti tiek aicināti pieteikties pie Vijas Zīvertes
biedrībā “Rats” līdz 10. jūnijam
3x3 ir nedēļu ilgs pasākums, kurā pulcējas visu vecumu latvieši
gan no Latvijas, gan ārzemēm, lai padziļinātu un paplašinātu latviskās zināšanas, stiprinātu ģimenes, sekmētu latviskas draudzības,
veicinātu latvisku kopības izjūtu, kā arī attīstītu latvisko kultūrvidi.
3x3 ar savu kultūras notikumiem bagāto un plašo nodarbību (ieviržu) klāstu piepildīto nedēļu aicina saietam pievienoties arī ikvienu interesentu no Jaunpils.
Dalības nosacījumi
1. Saiets ir paredzēts visu vecumu dalībniekiem, taču tiem, kuri
jaunāki par 18 gadiem, jāpiedalās pasākumā kopā ar vecākiem vai
aizbildni.
2. Vietējie dalībnieki ir aicināti piedalīties nodarbībās visos cēlie-

nos un visās vakara programmās, taču tas neietver saieta organizatoru gādātu vietu nakšņošanai un nav paredzēta ēdināšana.
3. Ņemot vērā pašvaldības atbalstu, vietējiem iedzīvotājiem ir iespēja saietā piedalīties ar atlaidi, maksājot 10 EUR par visu nedēļu
(bērniem līdz 7 g.v. 5 EUR).
4. Lai piedalītos saietā, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās un
sava dalība jāreģistrē saieta pirmajā dienā, ierodoties pasākuma
norises vietā.
Interesenti tiek aicināti pieteikties biedrībā “Rats” pie Vijas
Zīvertes (29330697; vija.ziverte@jaunpils.lv) līdz 10. jūnijam,
norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pastu, telefonu un dzimšanas
datus. Dalībnieki, kuri būs pieteikušies, tuvojoties saietam, informāciju un iespēju pieteikties ievirzēm saņems e-pastā.

Latvijas pensionāru federācijas 11.kongress

Kārtējā LPF kongresā 18.maijā Rīgā PNB bankas telpās piedalījās 168 delegāti no 130 dalīborganizācijām. Klātesošie sadarbības
partneri no PNB bankas , firmas SENI un Latvijas brīvo arodbiedrību savienības izteica apsveikumus. Tika nolasīts Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vēstījums. Kongresa ievadu ar dziesmām sveica Rīgas pensionēto pedagogu ansamblis.

Kongresa delegāti balsojot izveidoja balsu skaitīšanas un redakcijas komisijas, kā arī uzņēma LPF sastāvā Stāmerienas, Litenes,
Stradu, Rankas un Tirzas pensionāru biedrības.
Valdes ziņojumu par 4 gados kopš iepriekšējā kongresa paveikto, nepaveikto un turpināmo darbu nolasīja valdes priekšsēdētājs
Andris Siliņš:
turpinājums 8.lpp.

www.jaunpils.lv
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- būtiskākais panākums – diskriminējošā pensiju aprēķināšanas
likuma izmainīšana un taisnīgu pensiju atjaunošana kopš 2010.
gada pensijā aizgājušajiem,
- ilgus gadus vilcinātā atraitņu pensiju likuma pieņemšana, kas
nosaka 50% no mūžībā aizgājušā pensijas izmaksāt pārdzīvojušajam laulātajam 1 gadu sadzīves sakārtošanai,
- piemaksas par darba stāža gadu līdz 31.12.1995. palielināšana
līdz 1.50 EUR tiem, kas pensionējušies līdz 31.12.1996.,
- nevienlīdzības pieaugumu valstī cita starpā veicina arī pašreizējā pensiju indeksācijas kārtība. Lai to mainītu LPF valde piedāvā
indeksācijā ieviest tā saukto Austrijas kārtību – indeksācijas rezultātā visiem pensionāriem pensiju palielināt par vienādu summu,
- Saeimā joprojām nav izveidota pensionāru jautājumu apakškomisija pie Sociālo un darba lietu komisijas, kas nepieciešama
likumdošanas procesa paātrināšanai,
- Saeima vilcinās ieviest valstī vienotu likumdošanu par pašvaldību atbalstu senioriem,
- joprojām tiek ignorēts priekšlikums par ceļa nodokļa summas
iekļaušanu degvielas cenā kā tas ir kaimiņvalstīs, jo pašlaik pensionāri ar 2000 – 3000 km nobraukumu gadā dotē tos, kas gadā
nobrauc desmitiem tūkstošus kilometrus,
- LPF valde uzskata par neapmierinošu Saeimas un Valdības
darbu ēnu ekonomikas apkarošanā un veselības aprūpes organizēšanā,
- pašreizējais 880 miljonu uzkrājums speciālajā pensiju fondā ir
pietiekošs, lai nekavējoties pieņemtu būtiskas izmaiņas likumdošanā nevienlīdzības mazināšanai,
- nepietiekoša ir pašu pensionāru griba un līdzdalība sev svarīgu
jautājumu risināšanā. Ap vienu tūkstoti pensionāru klātbūtne sapulcēs pie Strēlnieku pieminekļa un Sporta manēžā pēdējos gados
Saeimai un Valdībai ir signāls, ka šajās sanākšanās izvirzītās prasības 460 tūkstošiem Latvijas pensionāru nav aktuālas,
- likumdošanas procesu kavē pensionāru organizāciju nesaliedētība valstī, jo bez LPF darbojas vēl citas, kas arī piedalās likumdošanas komisiju sēdēs ar atšķirīgiem priekšlikumiem,
- LPF valde uzskata, ka pensionāru kā vienas ceturtdaļas iedzīvotāju dzīves situācijas atspoguļošana valsts medijos ir nepietiekoša.

Revizijas komisijas ziņojums apliecina LPF darbības finansiālo pusi: - LPF gada ieņēmumi 24000 līdz 27000 EUR apmērā,
ko veido 15000 EUR finansējums no valsts budžeta un sadarbības
partneru ziedojumi un izdevumi tādā pat apmērā telpu īrei, internetam, kancelejas izdevumiem, avīzes izdošanai, transporta biļešu
apmaksai valdes un domes locekļiem. Vienīgā persona, kas saņem
algu ir LPF lietvede. Līdzekļu trūkuma dēļ apsīkusi sadarbība ar
kaimiņvalstu pensionāru organizācijām – tāpēc kongresā nepiedalās viesi no citām valstīm.
Dažas frāzes no kongresa delegātu runām debatēs:
- līdzšinējo LPF valdes darbu vērtēju apmierinoši,
- iedzīvotāju ienākuma nodokli no pensijas jāietur tikai no summas, kas pārsniedz minimālo algu valstī,
- valsts piesavinātais 1 miljards no pensiju fonda ir jādabū atpakaļ,
- iztikšu ar to kas ir, lūgt palīdzību neiešu un nomiršu lepns,
- tā kā Latvijā nevar atrast firmu, kas spētu aprēķināt pensionāra
patēriņa grozu, vajadzētu skolā no mazotnes sākt mācīt, ko tas nozīmē un kā to rēķināt,
- somu valstsvīrs Mannerheims savā laikā ir teicis “cilvēku dzīve
ir jāsakārto tā, lai gribētos to aizstāvēt”.
Pēc Rīgas apriņķa pensionāru organizācijas pārstāvja ierosinājuma kongress nobalsoja par Andri Siliņu kā LPF goda priekšsēdētāju.
Kongress apstiprināja valdes un revīzijas komisijas ziņojumus,
kā arī izvēlējās atklāto balsošanu jaunā valdes priekšsēdētāja, viņa
vietnieku un valdes locekļu ievēlēšanai. Valdes priekšsēdētāja amatam bija izvirzīti 4 kandidāti – Burvis, Barča, Balcere, Žilde. Žilde
no šī piedāvājuma atteicās un aicināja savus izvirzītājus balsot par
Barču. Balsošanas rezultātā Barča ieguva 82 balsis, Burvis - 45 un
Balcere – 28. Par valdes priekšsēdētāja vietniekiem Aija Barča aicināja ievēlēt Dzintru Žildi un Violu Lazo. Ar balsu vairākumu abas
tika ievēlētas. Kongress apstiprināja reģionu konferencēs izvirzītos jaunos 10 LPF valdes locekļus un no 8 papildus izvirzītajiem
kandidātiem ar balsu vairākumu ievēlēja atlikušos 6 līdz statūtos
noteiktajam valdes locekļu skaitam 16. Kongress precizēja LPF
statūtus un noslēgumā pieņēma rezolūciju.
Kārlis Ķergalvis

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”

• Vingrotāju grupa savu sezonu noslēdza
ar pasākumu ” 7 ballēs” ar picu cepšanu
un suvenīru izgatavošanu. Paldies saimniekiem Anetei, Kasparam, Reinim! Pasākumu beigās izstaigājām labirintu un uzminot
labirinta mīklu!
Paldies Ingai Fridrihsonei par izturību
mūs vadot un mācot un uz tikšanos nākošajā sezonā sākot ar oktobri. Aicinājums
pievienoties jauniem dalībniekiem.
• 2019. gada vasaras pasākumi:
1. Nūjošanas pasākums Kartavkalnos
23. maijs projekts, dalība 1 EUR
2. Uz Pokaiņu mežu, autobuss, pa mežu
–ar nūjām
12. jūnijs dalība 2EUR
3. Imulas dabas taka ar Melitu Svilpi
19. jūnijs projekts
4. Ekskursija uz Baltkrieviju
11.-14. jūlijs 330 EUR (viss iekļauts)
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5. Dainas Reinfeldes lekcija “Ratā”
16. jūlijs (projekts)
6. Melitas Svilpes lekcija “Ratā”
30. jūlijs (projekts)
7. Uz Kurzemi “Dižjūras pusē”
21.-22. augusts (ceļš par projekta līdzekļiem, iemaksāt 20 EUR)
Lai nokļūtu uz pasākumiem , paredzēts
transports no attālākajām novada vietām.
Izmantojiet to!
Par dalību pieteikties pie saviem koordinatoriem vai trešdienās pensionāru biedrības telpās “Jaunkalnos”.
• Piedalīsimies novada 10 gadu jubilejas
pasākumos.
• Saņemts ielūgums no Kandavas draugu kolektīva piedalīties “Draugu saietā” 27.
jūlijā Valdeķu kultūras namā plkst. 13:00.
Pieteikties līdz 22. jūlijam.
Informāciju sagatavoja: Austra Sipeniece

www.jaunpils.lv

PATEICĪBA
Jaunpils Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība izsaka pateicību atbalstītājiem:
Sia“Joži ,
Sia “Pētertāle”,
A/s Jaunpils LIS,
Sia “Jaunpils projekts”,
Sia “Līvas grupa”,
Sia “Īves grupa”
I. Miķelsonei,
P. Baranovskim,
Jauču ģimenei.
Un aicina iedzīvotājus un uzņēmums
atbalstīt biedrības darbību arī turpmāk!
Patiesā cieņā Jaunpils BUB vārdā
Māris Lagzdiņš
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Iniciatīvu konkursā pieteiktas 5 jauniešu idejas
Jaunpils novada dome jau trešo gadu pēc
kārtas izsludināja Jaunpils novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Konkursa
mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Jaunpils novada jauniešu
iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos procesos Jaunpils novadā. Projekta iesniedzējs
varēja būt jebkurš Jaunpils novada administratīvajā teritorijā deklarēts jaunietis vai
jauniešu grupa, kā arī Jaunpils vidusskolas
audzēknis vecumā no 13-25 gadiem, kurš
realizēs projektu Jaunpils novadā. Projekta
pasākumu un aktivitāšu īstenošanas izmaksas līdz 200 eiro vienam projektam.
Lai piedalītos konkursā, pretendentiem

bija jāiesniedz projekta pieteikums un projekta tāme. Komisija veica iesniegto pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši minētajām
aktivitātēm, ievērojot vērtēšanas kritērijus
un piešķirot katram kritērijam atbilstošos punktu skaitu. Tika iesūtīti 5 projekta
iesniegumi un pretendenti tika uzaicināti
klātienē prezentēt savas idejas.
A. Mertena ar savu darba grupu izstrādās
projektu ,,Augsim sportiski’’ noorganizējot
sportiskas aktivitātes pirmskolas grupiņai
,,Zemenīte’’.
M. Elvita Tiļļa ar savu darba grupu izstrādās projektu ,,Mazās koka pilis’’, noorganizējot māksliniecisku radošo darbnīcu

Jaunpils novada svētku apmeklētājiem.
Savukārt ielas spēļu projektu ,,Street games’’ ar savu darba grupu realizēs K. Keita
Krastiņa.
Projektā ,,Esi līdzsvarā – šūpojies pa
divi!’’ D. Riekstiņš Levestes sporta laukumā tiks uzstādītas jaunas balansa šūpoles,
atkritumu urnas un kastes.
J. Grīnfelds savā projektā ,,Jaunpils video’’ izveidos nelielu video par Jaunpili.
Vēlam jauniešiem izturību un veiksmi
realizējot savus projektus un nezaudēt motivāciju arī turpmāk.

Jaunieši mācās
Aprīlī astoņi Tukuma, Engures un Jaunpils skolēnu parlamentu tīkla pārstāvji un
citi skolēni piedalījās darbnīcā-apmācībās
“Informācijas pieejamība jauniešiem un interaktīvo rīku pielietošana informācijas apstrādē un izplatīšanā”. Projekta “Pilsoniskās

sabiedrības tiesību stiprināšana, veicinot
publiskās informācijas pieejamību Eiropas jaunatnei” ietvaros tiek rīkota darbnīca-apmācība par informācijas pieejamību,
tiesībām pieprasīt informāciju no dažādām
institūcijām – no skolas līdz pat valsts iestā-

dēm. Dalībniekiem bija iespēja uzzināt vairāk par informācijas pieprasīšanu, gūt ieskatu par līdzdalības budžeta konceptu, kā
arī, strādājot komandās, izveidot interesantus informatīvus materiālus par informācijas pieprasīšanu un pieejamību Latvijā.

“Eurodesk pikniks ar Eiropu”
30.aprīļa pēcpusdienā Jaunpils jaunieši
devās uz Kandavas multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru “Nagla”, kurā norisinājās pasākums:“Eurodesk pikniks ar
Eiropu”
Pasākuma mērķis bija: veicināt jauniešiem izpratni par mobilitātes iespējām Eiropā, iedrošinot viņus līdzdarboties un kļūt
pilsoniski aktīviem, un mudināt izmantot
Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa
programmu iespējas.
Pasākumā laikā notika Orientēšanās ak-

tivitāte “Eiropa brīvsolī Kandavā” (uzdevumi par jauniešu mobilitātes iespējām un
pilsonisko līdzdalību Eiropā.
Nākamā aktivitāte bija Ideju darbnīcas ar
uzdevumiem:
“Eiropas mobilitātes hamburgers” - ideju
darbnīca par jauniešu mobilitātes iespējām
Eiropā;
“Erasmus+ konteilis” - ideju darbnīca par
Erasmus+ programmu;
“Eiropas Solidaritātes korpusa saldējums” - ideju darbnīca par Eiropas Solidari-

tātes korpusa programmu;
“Eiropas līdzdalības keksiņi” - ideju darbnīca par pilsonisko līdzdalību un Eiropas
parlamenta vēlēšanām;
“Viltotais zaķis” - ideju darbnīca par kristisko domāšanu un viltus ziņām.
Noslēdzoties pasākumam tika uzrīkots
pikniks ar pieredzes stāstiem par jauniešu
mobilitāti Eiropā un dalību Erasmus+ un
Eiropas Solidaritātes korpusa projektos..
Ilze Jansone –Peipiņa,
Jaunatnes lietu speciāliste

Pasākuma plāns
25.MAIJA LĪDZ 23.JŪNIJAM

Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā
Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā

PASĀKUMI

Laiks

Apraksts

29.05.
14:00

JAUNPILS VIDUSSKOLAS 2019./2019. M.G. MĀCĪBU PRIEKŠMETU, OLIMPIĀŽU,
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS KONKURSU UN SPORTA LAUREĀTU SUMINĀŠANA

Jaunpils pils
Lielā zāle

31.05. -02.06.

JAUNPILS NOVADA SVĒTKI

Jaunpils

10.06. – 14.06.
11:00 – 15:00

LASĪTVEICINĀŠANAS PROGRAMMA “BRĪVDIENU KLUBIŅŠ” jeb viena nedēļa kopā ar Jaunpils bibliotēka,
bibliotēku skolēniem vasaras brīvlaikā
apkārtne
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 20299152 vai biblioteka@jaunpilspils.lv. Dalībnieku
skaits ierobežots.

www.jaunpils.lv
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turpinājums 10.lpp.
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turpinājums no 9.lpp.

11.-12.06.
Laiki tiks
precizēti

SAULES DIENAS KOPĀ AR ZĀĻU SIEVU LĪGU REITERI
Vasaras laiks. Rasas rosme saullēktā. Meditatīvā dziedāšana saulei. Klusēšanas laiks dabā.
Svaigēšana brokastīs (kokteiļi un salāti ar ziediem, zaļais biezpiens).
1. meistarklase - Savvaļas aptieka pie pavarda: ziedu sīrupi, ziedu izvilkumi eļļā un degvīnā,
ziedu skrubji, ziedu ziedes ar vasku, ziedi garšaugu pulverī. Veģetārās pusdienas.
2. meistarklase - Augu mācība un augu vākšana dabā.
3. meistarklase - Radoša darbnīca: Ziedu vainagi, ziedu paklāji, ziedu slotas. Veģetārās
vakariņas. Klusēšanas laiks dabā. Uguns rituāls saulrietā.
Jaunpils Amatu māja Velga 28301408

Jaunpils Amatu
māja un apkārtne

20.06.
18:00

IELĪGOŠANA JAUNPILĪ KOPĀ AR ZĀĻU SIEVU LĪGU REITERI
No plkst. 18:00 Vainagu pīšana, rotaļas un citas tradīcijas, plkst. 21:30 Uguns rituāls ar folkloras kopas piedalīšanos

Jaunpils pils laukums un saliņa

22.06.
11:00-18:00

JAUNPILS LĪGO KAUSS Latvijas Nacionālais kauss motokrosā

Jaunpils trasē

22.06.
20:00

KONCERTS “VIESATU PAŠDARBNIEKI IELĪGO JĀŅUS” UN ZAĻUMBALLE
Ballē - Madars

Viesatu birzīte

23.06.
22:00

LĪGO ZAĻUMBALLE
Grupa “Lustīgais blumīzers”

Jaunpils parka
estrāde

Laiks

Apraksts

IZSTĀDES

Vieta

JAUNĀS
30.05.-31.08.

Vēsturiskā izstāde JAUNPILS NOVADS – AR PATSTĀVĪBU UN PĀRI VISAM NEATKARĪBU Izstāde veltīta Jaunpils novada izveides 10. jubilejai

Jaunpils muzeja Ekspozīciju zāle*

01.06. – 01.07.

Tematiskā izstāde DZEJNIEKAM JĀNIM PETERAM-80

Viesatu bibliotēka

12.06.- 17.06.

Vēsturiskā izstāde ES TEVI, SĀPE, PIEMINU 1941. gada represiju atcerei

Jaunpils muzeja Ekspozīciju zāle*

15.06. – 30.06.

Tematiskā izstāde JĀŅU DIENU SAGAIDOT

Viesatu bibliotēka

TURPINĀS
11.03.- 03.06.

Tematiskā izstāde “KARA UN SADZĪVES AINAS MODELISMĀ”
MĀRA LEJAS MINIDIORĀMAS

Jaunpils muzejs
Izstāžu zāle

11.03.- 03.06.

Vēsturiskā izstāde ES SAVU TĒVZEMI DZIRDU... Izstāde veidota no Jaunpils muzeja
krājuma un sadarbībā ar Zantes Kurzemes cietokšņa muzeju un Ēriku Kazminu

Jaunpils muzeja
Izstāžu zāle*

18.04.-18.05.

Mākslas izstāde PRIEKS Jaunpils mākslas studijas “Aija” dalībnieku darbu skate

Jaunpils muzeja Izstāžu
zāle*

30.04.- 31.05

Vēsturiskā izstāde ELĪZAS VĒDEKLIS Elīzai fon der Rekei – 265

Jaunpils muzeja Ekspozīciju zāle*

03.05.- 03.06.

Tematiskā izstāde RAKSTNIECEI MĀRAI CIELĒNAI-65

Viesatu bibliotēka

18.05.-23.05.

PAVASARA ZIEDU IZSTĀDE

Jaunpils muzejs
Izstāžu zāle

18.05. -29.06.

Mākslas izstāde LANAS BERGES GLEZNU IZSTĀDE

Jaunpils muzejs
Izstāžu zāle

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

Apraksts

24.05., 31.05.
12:00 -17:00

KERAMIKAS NODARBĪBA
Dalības maksa

NODARBĪBAS

Vieta
Jaunpils
Amatu māja

21.05. 09:30
PRIEKŠĀ LASĪŠANAS STUNDA PII “ZEMENĪTE” AUDZĒKŅIEM
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)

www.jaunpils.lv
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Atskats uz Lielo 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.
Talko Levestē-pērnās lapu kārtas vienu aiz otras glīti kaudzītēs
saplok

“Dzīvosim skaisti! Lai prieks pašām un pārējiem”, teic vienmēr
čadīgās Vīgriežu dāmas un turpina sakopt parka teritoriju.

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

Rāvos pēc darba saimniece D. Petrova aicina uz tradicionālo Talkas dienas zupu!
“Optimisti” sakopuši “Dzīļu namu pagalmu, iestiprinās ar
tradicionālo zupu.
Rosība kā ierasts
sparīgi ritēja “Vējiņos”,
“Aizvējos”, “Tālavās”,
“Rosmēs” un citos
Jaunpils namu pagalmos, talkotāji čakli
rosījās Levestē, Saulē,
Saulīškalnā, Jurģos,
Strutelē, Viesatās, Rāvos.
Savukārt Jaunpils
jaunieši čakli darbojās Dzirnavu ēku sakopšanas darbos
Paldies ikvienam,
kas šajā dienā palīdzēja Latvijai kļūt
zaļākai un novadam
sakoptākam!

Rosība Saules ciema rotaļu laukuma teritorijā-darbojas liels un
mazs!

www.jaunpils.lv

Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: B. Rasa
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Šūpo mani māmuliņa
Vieglajām rociņām.
Gan es Tevi aptecēšu vieglajām kājiņām.
Apsveicam Balamu ģimeni
ar dēliņa piedzimšanu.
Jurģu iedzīvotāji

maijs 2019

Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.
(Z. Purvs)

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem,
Uldi Dātavu, Ojāru Mozertu, Kārli Rozīti, Vasiliju Somošu,
Elitu Stabulnieci, Āriju Ķergalvi kapu kalniņā pavadot.
“Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi, kad šī saule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!
(Ā. Elksne.)

Pensionāru Biedrība “Jaunpils”
izsaka dzīļu līdzjūtību mūsu
biedrei Vijai Mozertai dēlu Ojāru
pēkšņi zaudējot.

Vaļā logi, vaļā durvis,
Tik pēkšņi... Tik smagi...
Kad es eimu pie Dieviņa,
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, mūsu
Lai tā mana dvēselīte
Ojāru Mozertu mūžībā aizvadot.
Tumsumā nemaldās.
                                                                                           
                     (latviešu tautasdziesma)
Klasesbiedri
Tavs prāts ir kā dārzs. Tajā aug
vai nu nezāles, vai puķes.

Ceriņziedu mākoņu
ieskauti- sirsnīgi sveicieni aprīļa un maija
gaviļniekiem nozīmīgas jubilejās!
Sveic Jaunpils novada dome
Brīdinām, ka pasākumu norise novadā 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).

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

VISS AKTUĀLĀKAIS
www.jaunpils.lv

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Intaram
Mozertam tēvu pāragri zaudējot.

Ko mīl, tas nevar pazust nekur,
Sirds tūkstoš saitēm to pie sevis tur.
Pat tad,ja vairs tie mūžam nesatiktos.
(V.Rūja)
Neraudi gauži, māmulīte,
Neraudiet, labi ļaudis!
Zemes mātes paspārnēTur mēs visi tiksimies.

Jaunpils tūrisma ceļvedis-mobilā aplikācija, kurā apkopota
visa Jaunpils tūrisma informācija.
Viegli, ātri un ērti!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
visiem, kam sāp Ojāra Mozerta
aiziešana mūžībā.
“Vējiņu” un “Aizvēju” iedzīvotāji

Šalc vējiņš. Dūc bites.
Svilpj strazdi.
Un ābeles zied un raud...
/F.Bārda/

Darba kolēģi

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ilzei
Mozertai vīru zaudējot.
Ojāra darba kolēģi

Izsakām līdzjūtību Vijai Mozertei
ar ģimeni, dēlu Ojāru Mozertu
kapu kalniņā pavadot.
Jurģu iedzīvotāji

Nu sirds ir klusa smilšu gultas skavās, bet baloži tāpat
aiz loga dūks. Tik kādā mājā, kādā istabiņā
Gan tavas balss, gan tavu soļu trūks.
Skumju brīdī esam kopā ar Gati Stabulnieku,
māti Elitu Stabulnieci aizsaules dārzos aizvadot.

Jurģu iedzīvotāji

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 25.05.2019. 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

