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Annenieki –Jaunpils asfalts atklāts!

Asfalta atklāšanas brīdī Miķeļdienas Čigānietes G. Bondare un S. Nordena.

Godinot rudens saulgriežus, 29. septembrī Jaunpils pusē atzīmēja ražas novākšanu. Līdz ar Miķeļdienas tirgus lustēm, svinībām par godu Jaunpilī ieradās gan tuvi,
gan tāli viesi, lai godam atzīmētu ilgi gaidīto notikumu-autoceļa Annenieki-Jaunpils
(V1457) atklāšanas brīdi!
Asfalta atklāšana bija īsti svētki, ieradušies bija kupls skaits iedzīvotāju un ciemiņu. Lai arī diena solījās būt lietaina, par
godu šim brīdim spīdēja saule.
Svinīgajā brīdī jaunpilniekus uzrunāja
novadnieks Uldis Augulis, Latvijas Saeimas
deputāts, ar kura gādību, esot Satiksmes
ministra amatā, šis sapnis tika piepildīts.
Jaunpils ļaudis apsveikt ieradies bija
Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes
priekšsēdētājs, uzsverot šī jaunā ceļa posma
nozīmi, ērtu pārvietošanos ikdienā, aicinot
jaunpilniekus braukt ciemos uz Dobeli.
Arī Guntis Šmīdlers, Annenieku pārvaldes vadītājs, pievienojās sveicieniem.

Asfalta atklāšanas brīdis 29.09.2019.

Par to, kā veicās ar ceļu būvniecību, pastāstīja Gints Karols, sia “Saldus ceļinieks”
valdes priekšsēdētājs, uzsverot to, ka šim
ceļa posmam bijusi īpaši stingra uzraudzība un darbi paveikti godam. Savukārt
Kaspars Siksna, būvdarbu vadītājs, pateicās
vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un
zemniekiem par atsaucību, pacietību un
sapratni ceļu darbu laikā, uzsverot, ka darbi
ritēji raiti un paužot gandarījumu par paveikto.
Svinīgajā brīdī viesos bija arī Latvijas
valsts ceļu Tukuma nodaļas pārstāve Inese,
neslēpjot prieku par labi padarīto darbu.
Ligita Gintere, Jaunpils novada domes
priekšsēdētāja, pateicās visiem par ieguldīto darbu un paveikto, uzsverot to, ka sapnis
nu ir piepildījies.
No Miķeļdienas tirgus atsteigušās bija
čigānietes Silva un Gunta, kas viesiem dāvināja rudens veltes un našķus. Neslēpjot
savus prieku par to, ka asfalts nu ir gludāks,

kā viņu vaigs jaunības dienās! Un pirms
svinīgās lentas griešanas, jauno asfaltu ar
“Slotu deju” tīru noslaucīja danču grupas
“Bikstenieki” varen smuka meiča ar diviem
jestriem dancotājiem.
Būvdarbi autoceļa Annenieki-Jaunpils
(V1457) tika veikti posmā no 0,025. līdz
4,4. kilometram. Darbu ietvaros tika izbūvēts šķembu un smilts pamats un ieklāts
divu kārtu asfalta segums. Ceļš ir platāks
un augstāks, kas veicinās tā ilgmūžību.
Būvdarbus veica SIA “Saldus ceļinieks”
un to kopējās izmaksas no valsts budžeta
bija 2,9 milj. EUR ar PVN.
Pateicamies visiem, kas bija ieradušies!
Lai ilgi un labi kalpo, laimīgu ceļu!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja
Foto:B. Rasa

JAUNPILS NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA
PAR ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLO REFORMU
Esi aktīvs, izsaki viedokli par novadu reformu!
No 29. septembra līdz 31. oktobrim iedzīvotāji aptaujā var izteikt viedokli par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvāto administratīvi teritoriālās reformas
projektu, kurā paredzēts Jaunpils novadu apvienot ar citu
administratīvo teritoriju-Tukuma novadu.
Aptauja tiek rīkota pamatojoties uz Jaunpils novada

www.jaunpils.lv

domes 2019.gada 26.septembra sēdē pieņemtā lēmuma Nr. 112 “
Par Jaunpils novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu”
Aicinām izteikt savu viedokli par aptaujas jautājumu: “Vai Jūs
esat par Jaunpils novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju?”
turpinājums 2.lpp.
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AKTUALITĀTES
turpinājums no 1.lpp.

Aptaujā var piedalīties personas, sākot no
18 gadu vecuma, kuras ir deklarējušas savu
dzīvesvietu Jaunpils novada administratīvajā teritorijā vai kuru darba vieta atrodas
Jaunpils novadā, vai pieder nekustamais
īpašums, kas atrodas Jaunpils novadā. Katram aptaujas dalībniekam ir tiesības izteikt
savu viedokli tikai vienu reizi, pēc savas izvēles, atzīmējot ar “X” aptaujas lapā vienu
vēlamo atbildi “JĀ” vai “NĒ”.
Lai izteiktu savu viedokli, tiek piedāvāti
vairāki aptaujas iesniegšanas veidi (attālināti elektroniski un klātienē). Iedzīvotājs
savu viedokli var izteikt tikai vienā veidā
no zemāk minētajām iespējām.
No 2019. gada 29. septembra līdz 31. oktobrim viedokli var izteikt (3 iespējās):
1.IESPĒJA
Aptaujas anketu iesniegt Jaunpils novada
pašvaldībai, autorizējoties valsts pārvaldes
pakalpojumu portālā www.latvija.lv:
1) meklētājā ierakstiet: Jaunpils aptauja,
2) atveriet atrasto e-pakalpojumu “Jaunpils novada iedzīvotāju aptauja par administratīvi teritoriālo reformu”,
3) lejupielādējiet aptaujas anketu no saites “Iedzīvotāju aptaujas anketa lejupielādei”; (atveriet anketas formu no sava dato-

ra vai ierīces (nevis pārlūka logā), izdariet
izvēli un saglabājiet anketu uz datora vai
ierīcē);
4) saskaņā ar www.latvija.lv instrukciju
aizpildiet un iesniedziet aptaujas anketu
Jaunpils novada domei.
2.IESPĒJA
1) lejupielādējiet aptaujas anketu no saites - Iedzīvotāju aptaujas anketas lejupielāde, (atveriet anketas formu no sava datora
vai ierīces (nevis pārlūka logā), izdariet
izvēli un saglabājiet anketu uz datora vai
ierīcē, un parakstīt ar drošu elektronisko
parakstītu);
2) Ar drošu elektronisko parakstu parakstīto aptaujas anketu nosūta uz e-pasta
adresi dome@jaunpils.lv.
3.IESPĒJA
1) Aizpildīt aptauju personīgi vai ar pilnvaroto personu, parakstīt aptaujas lapu un
iesniegt Jaunpils novada domes noteiktajos
darba laikos un vietās:
Aptaujas lapas atrodas blakus balsošanas
urnai.
29. septembrī Jaunpils Miķeldienas gadatirgū no plkst.10:00-14:00 Jaunpils klientu
apkalpošanas centrā un no 30.09.-31.10.
sekojošās vietās un laikos:
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Jaunpils Klientu apkalpošanas centrā
pirmdiena
8.00.-12.00, 13.00-18.00
otrdiena
8.00.-12.00, 13.00-17.00
trešdiena
8.00.-12.00, 13.00-18.00
ceturtdiena
8.00.-12.00, 13.00-17.00
piektdiena
8.00- 14.00
Jaunpils pagasta bibliotēkā
pirmdiena
09.00 - 17.00
otrdiena
09.00 - 17.00
trešdiena
09.00 - 17.00
ceturtdiena
09.00 - 17.00
piektdiena
09.00 - 17.00
sestdiena
10.00- 14.00
Viesatu pagasta bibliotēkā
pirmdiena
08.00 - 16.00
otrdiena
11.00 - 19.00
trešdiena
08.00 - 16.00
ceturtdiena
08.00 - 16.00
piektdiena
11.00 - 17.00
Aptauja tiek rīkota pamatojoties uz
1985. gada 15. oktobrī Strasbūrā parakstīto
Eiropas vietējo pašvaldību hartu, Latvijas
Republikas Satversmes 101. pantu un likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta
otro daļu.
Informācija zvanot 20204694 vai rakstot
baiba.rasa@jaunpils.lv

Domes sēdē 26.setembrī izskatīti šādi jautājumi:
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā
īpašuma “Mediņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu” ;
Apstiprināts lēmums “Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””
valdes locekļa amata pretendentu atlases un
izvērtēšanas nolikums” apstiprināšanu”;
Apstiprināts lēmums “Par “SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””
valdes locekļa nominēšanas kārtība” apstiprināšanu”;
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu”;
Apstiprināts lēmums “Par atvaļinājumu
domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei”;
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem
amatu un amatalgu sarakstā”;
Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils no-

Brīdinājums

vada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumiem un savstarpējiem norēķiniem vienam audzēknim mēnesī”;
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem
Nr.10/2019 2019. gada 30.maija Saistošajos
noteikumos Nr.6 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””;
Apstiprināts lēmums “Par papildus finansējumu bērnu dienas centram „Zemenīte””. Piešķirts papildus finansējumu bērnu
dienas centra „Zemenīte” audzinātāju un
auklītes atalgojumam periodam no 2019.
gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim EUR 8444,00 apmērā un VSAOI
EUR 2035,00 apmērā, kopā EUR 10479,00
apmērā. EUR 1827,00 paredzēt no Jaunpils
vidusskolas budžeta, EUR 8652,00 paredzēt no budžeta naudas līdzekļu atlikuma;

Brīdinām, ka ūdens skaitītājiem ik pēc četriem gadiem jāveic
pārbaude. Pārbaudes veic akreditētas laboratorijas. Pārbaudes
izdevumus sedz patērētājs.
Gadījumā, ja pārbaude ir veikta , kā arī pēc pārbaudes

2

Apstiprināts lēmums “Par papildus finansējumu Jaunpils sporta namam”. Piešķirts papildus finansējumu no budžeta
naudas līdzekļu atlikuma Jaunpils sporta
namam pašvaldību transfertiem citām pašvaldībām EUR 1588,00 apmērā. Finansējums paredzēts sporta treneru algām periodam no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.
gada 31.decembrim;
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Lejas Priedaiņi””;
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
„Dzērves” zemes vienības sadalei”.
Dita Ellere,
Sekretāre

veikšanas, lūdzu, iesniedziet izziņas kopiju grāmatvedībā.
Patērētājiem, kuru dzīvokļos ūdensskaitītājiem ir beigušies
derīguma termiņi, tiks piestādīti rēķini pēc mājas kopējā skaitītāja rādījuma, rēķinot uz fatisko patērētāju skaitu.
PSIA “Jaunpils KS” grāmatvede Inta Čepule

www.jaunpils.lv

2019. gada

oktobris

ATGĀDINĀJUMS
Atgādinam, savlaicīgi līdz mēneša 7.datumam, noziņot ūdens
skaitītāju rādījumus pēc stāvokļa uz mēneša 1.datumu.
Rādījumus var noziņot telefoniski pa telefonu 63107103 vai
e-pastā info@jaunpilsks.lv
Rādījuma nenoziņošanas gadījumā, Jums tiks piestādīts

AKTUALITĀTES
rēķins pēc mājas kopējā skaitītāja rādījuma, rēķinot uz faktisko patērētāju skaitu.
Lūdzam arī savlaicīgi noziņot izmaiņas patērētāju skaitā.
Informējam, ka ir uzsākta ūdensskaitītāju rādījumu inventarizācija. Lūdzam dot iespēju komunālās saimniecības darbiniekiem piekļūt Jūsu īpašumā esošiem ūdensskaitītājiem.
PSIA “Jaunpils KS” grāmatvede Inta Čepule

Attīstības nodaļas ziņas
2019.gadā nodaļas darbs vērsts uz darbu organizēšanu projektu
īstenošanā Jaunpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izpildei.

Vesels Jaunpils novadā

Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai

Ir noslēdzies Interreg programmas Igaunijas – Latvijas pārrobežu projekts “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai”. Šī projekta ietvaros Jaunpils novada dome sadarbojoties ar PA
“Jaunpils” un SIA “Jaunpils pils” veica ieguldījumus Jaunpils dzirnavās, izveidojot jaunu piedāvājumu -jaunu tūrisma objektu. Protams, līdz pilnīgai dzirnavu ēku atjaunošanai vēl stipri “tāls ceļš ejams”, taču šī projekta ietvaros ar kopējo finansējumu EUR 30 000,
ko kura ERAF atbalsts EUR 25 500, EUR 1500 – valsts un EUR
3000 – pašvaldības paveiktais – atjaunota grīda un griestu pārsedzes bojātajās vietās visos dzirnavu stāvos, sakārtotas dzirnavu iekārtas eksponēšanai, izveidots interaktīvais stends ar informāciju
par dzirnavām , Jaunpils kultūrvēsturisko centru, graudkopību no
senatnes līdz mūsdienām četrās valodās – latviešu, angļu, krievu,
lietuviešu, izveidots informatīvs stends pie dzirnavām, iegādāts aprīkojums pasākumu organizēšanai pie dzirnavām. Projekta rezultāti – tūrisma ceļvedis un maršrutu karte, kuros Jaunpils dzirnavas
ir kopējā tūrisma piedāvājumā ar pārējiem 27 Latvijas un Igaunijas
industriālā mantojuma objektiem un skatāma interneta resursā
https://estlat.eu/en/estlat-results/industrial-heritage.html
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Ir noslēdzies projekta īstenošanas pirmais plānošanas periods
(2017.-2019.), kura ietvaros Jaunpils vidusskolas audzēķņu grupas
varēja gūt papildu apmācību dabas zinību priekšmetos, t.i. nodrošinot pedagoga palīgs individuālās konsultācijas dabaszinībās un
valodās; robotikas pulciņa nodarbības Jaunpils vidusskolā, Jauno
zinātnieku pulciņu Jaunpils vidusskolas skolēniem – sākumsskolas
un pamatskolas grupai.
Ar 2019.gada 1.septembri sakas projekta otrais plānošanas periods, kurš turpināsies līdz 2021.gada 31.maijam, tā laikā turpināsies pedagoga palīga individuālās konsultācijas dabaszinībās un
valodās; robotikas pulciņa nodarbības Jaunpils vidusskolas
1.-4.klasšu skolēniem, kā arī tiks noorganizētas divas mācību ekskursijas uz Latvijā izveidotiem dabaszinību democentriem.

www.jaunpils.lv

Projekta “Vesels Jaunpils novadā” mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem
Jaunpils novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot
vietējā mēroga pasākumus – veselības dienas novadā, veselībassporta dienas Jaunpils vidusskolā, veselības nometnes pusaudžiem,
maznodrošinātām ģimenēm un pasākumu cikls iedzīvotāju grupai
54+ u.c.
Projekts norisinās kopš 2017. gada un pirmās kārtas projekta aktivitātes turpināsies līdz šī gada nogalei.
Viens no projekta pasākumiem norisinājās paralēli Miķeļdienas
tirdziņam, slimību profilakses pasākumā “Sirds veselība”. Iedzīvotājiem bija iespēja dzirdēt kardiologa lekciju par sirds un asinsvadu slimību profilaksi, par sirds veselības veicināšanas pasākumiem
– veselīgas ēšanas un fizisko aktivitāšu nozīmi, kā arī bezmaksas
veikt sirds veselības mērījumus. Tika mērīts asinsspiediens, noteikts glikozes un holesterīna līmenis asinīs ar ekspresdiagnostikas
palīdzību.
Visi projekta Nr. Nr.9.2.4.2./16/I/077 “Vesels Jaunpils novadā ”,
ietvaros rīkotie pasākumi tiek organizēti bezmaksas. Projekts tiek
finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
Lai uzskaitītu projekta pasākuma dalībniekus, tiem nepieciešams
aizpildīt anketas par dalību konkrētajā pasākumā. Anketās ir jānorāda personas dati, kuri saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu netiks izpausti trešajām personām, bet tiks izmantoti
tikai dalībnieku uzskaitei.
Pārbūvēti pieci grants ceļi Jaunpils novadā

Pērnā gada septembrī Lauku atbalsta dienestā tika apstiprināts
projekts Nr. 18-08-A00702-000081 “Grants ceļu pārbūve Jaunpils
novadā” ELFLA finansētā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
Tā rezultātā pārbūve ir veikta pieciem pašvaldības grants ceļiem,
kopumā 11.28 km garumā, Jaunpils un Viesatu pagastos:
Ķimsīši- Veclauki posmiem 0.00-2.65km un 4.40 – 5.07km
Būru ceļš – 0.00- 1.76 km
Lemeši- Leveste – 0.00 – 1.93 km
turpinājums 4.lpp.
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turpinājums no 3.lpp.

Pavāri – Pīlādži – 0.00- 2.28 km
Sparvas – Kaulaiņi – posmiem 0.00- 1.50km un 4.40- 4.89 km.
Pārbūvējamie ceļa posmi bija ļoti sliktā stāvoklī, daudzviet izveidojušies iesēdumi un bedres. Ceļa segums bija nolietojies un
zaudējis nestspēju. Pārbūves gaitā tika atjaunots nolietojies ceļu
segums, iztīrīti vai izbūvēti no jauna sāngrāvji, nomainītas nolietojušās caurtekas, lai nodrošinātu ūdens atvadi no autoceļa, drenāžas
akas tīrīšana un pārbūvētas lauksaimniecības tehnikai piemērotas
nobrauktuves uz piegulstošajiem īpašumiem.
Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir EUR 1 328 967.33, 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.
Būvdarbus veica SIA “Strabag”. Ceļu būvuzraudzību nodrošināja
SIA “TOMUS”.
Visi pieci grants ceļi ir pieņemti ekspluatācijā un projekta īstenošana veiksmīgi noslēgusies!
Jaunpils novada dome
Projektu konkurss “Darām paši -2019”

Īpaši darbīgi pagāja vasara 17 Jaunpils novada biedrībām, kuras
īstenoja dažādas aktivitātes domes finansētajā projektu konkursā
“Darām paši”.
Biedrības ieplānotos darbus ir pabeigušas, un šobrīd notiek projektu atskaišu izskatīšana.
Paldies biedrībām par uzņēmību un brīvprātīgajiem palīgiem
par ieguldīto darbu. Biedrību pārstāvji tiek aicināti apmeklēt “Darām paši” noslēguma pasākumu 12. decembrī plkst. 17:00 Jaunpils
pils kamīnzālē.
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Piedāvātās iespējas: 2- 9 mēnešu garumā iespēja iegūt darba
praksi, individuāla mentora atbalstu, pilnveidot savas dzīves prasmes caur dažādām aktivitātēm, kā arī nepieciešamības gadījumā
saņemt psiholoģisko atbalstu un konsultācijas pie speciālistiem.
Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju raksti
uz e-pastu andris.fridrihsons@jaunpils.lv vai zvani (darba laikā)
29379004, vai nāc uz Jaunpils novada Sociālo dienestu “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā. Vairāk informācijas par projektu www.jaunatne.gov.lv .
“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.
gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA
īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros Jaunpilī norisinās trīs mācību programmas:
- datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel,
- konferenču un semināru apkalpošana,
- automobiļa elektroiekārtu remonta pamati.
Projektu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar
Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts
aģentūru. Projekts norisinās līdz 2022. gada 31. decembrim. Tiem,
kuri vēl mācību iespēju nav izmantojuši, to būs iespēja izdarīt, nākamā pieteikšanās 2020.gadā. Aicinām sekot līdzi informācijai un
izmantot iespējas apgūt papildus prasmes un iemaņas ar 90% ES
fondu līdzfinansējumu.

Projekts “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001

Jaunpils novadā ar 2016. gada jūliju darbību uzsācis projekts
“PROTI un DARI”, tā darbību īstenošanas laiks ir līdz 2020. gada
oktobrim. Projekta aktivitātēs līdz šim ir iesaistījušies 4 jaunieši.
Aicinām iesaisties projektā “PROTI un DARI!”
Ja tu esi jaunietis vecumā no 15-29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, piesakies projektam “PROTI un DARI”!
Projektu īsteno Jaunpils novada dome sadarbībā ar Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūru.
Veiksim Tavu profilēšanu (novērtēšanu) un uzzināsim, kādas ir
Tavas prasmes, intereses un iegūtā izglītība, kā arī noteiksim Tavus
attīstības virzienus līdzdarbosimies to aktivizēšanā!
Mērķa grupa: jaunieši vecumā no 15 – 29 gadiem (ieskaitot),
kuri nemācās un nestrādā, neapgūst arodu. Mērķa grupā
ietilpst arī jaunās māmiņas un jaunieši, kuri neturpina
mācības 10.klasē (nestrādā un neapgūst arodu).
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No š.g. 16.līdz 20. septembra Jaunpils novada domes pieaugušo
izglītības koordinatore Renāte un projektu vadītāja Līga Anglijā,
Hemelhempstidā (Hemel Hemsptead) piedalījās Erasmus+ pieaugušo izglītības projekta Mazināt vientulību mācoties (Combat
loneliness through learning) noslēdzošajā vizītē. Vizītē piedalījās
projekta partneri Frederacja FOSa (Polija), Universidade Senior
de Evora (Portugāle), Uzņēma partneris projekta partneri Dacorum Community Action
Pirmajā dienā (16.septembrī) ieradāmies Anglijas pilsētā Hemelhempstidā (Hemel Hempstead), kurā arī atrodas Community
Action Dacorum (CAD) ofiss. Pirmajā dienā projekta dalībnieki
devās uz Rectory Lane kapsētu pilsētā Berkhamsted. 2014.gadā
tika izveidots projekts, kurā brīvprātīgie atjauno novārtā atstāto
teritoriju, lai tiktu saglabāts mantojums nākamajām paaudzēm.
Tādā veidā arī tiek atzīmēti vēsturiskie sakari ar Berkhamstedu
caur ģimenēm, kuras tur dzīvojušas, iespējams atrodot arī
kādas slavenības kapa vietu. Projekta ietvaros brīvprātīgie ir reģistrējuši un sakopuši kapakmeņus un piemi-
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nekļus, ir atjaunota piemiņas vieta, uzlabota teritorijas ekoloģija,
rīkoti pasākumi, sabiedrības informēšanas pasākumi u.c.
Otrajā dienā (17. septembrī) pārrunājām iepriekšējās dienas
labās prakses piemēru ar pārējiem projekta pārstāvjiem no Portugāles, Itālijas un Polijas. Devāmies uz Open Door kopienas
mākslas centru Berkhamstedā. Tā ir vieta, kur dažādu nodarbību
ietvaros var satikties un atrast domubiedrus, mācīties, veidot un
radīt mākslas darbus. Tur notiek mākslas, amatniecības un radošās darbnīcas, mainīga izstāžu programma, dažādi pasākumi, piemēram, literāri, ēst gatavošanas, viktorīnas vakari u.c. Open Door
izveidoja labdarības organizācija 2017.gadā un tur uzņem jebkura
vecuma un spēju cilvēkus. Komandas dalībniekiem bija neliels ieskats Ķīnas veselības QiGong (Chi Kung) nodarbībās un bija iespēja piedalīties Art Bag projektā. Dienas noslēgumā brīvajā laikā
bija iespēja apskatīt Londonu.

AKTUALITĀTES
internetā. Tajā skan gan mūzika, gan arī ir iespēja iedzīvotājiem,
brīvprātīgajām organizācijām reklamēt savas vietējās aktivitātes,
kā arī rosinot lepnuma sajūtu par Dacorum apgabalu.
Piektajā dienā (20. septembrī) tikšanās Hemel Hempstead brīvprātīgajo centrā. Tajā darbojas ļoti daudz dažāda vecuma, kā sievietes, tā vīrieši brīvprātīgi iesaistās bezpeļņas organizācijās. Tā ir
arī grupa, kas atbalsta citas brīvprātīgās organizācijas un projektus,
sniedzot gan padomus, gan pakalpojumus u.c..
Dienas noslēgumā devāmies uz CAD ofisu un izvērtējām labākos piemērus, no nedēļā redzētā un dzirdētā.
Līga Veinberga

Jaunpils vidusskolā arī šajā mācību gadā tiek turpināts Eiropas sociālā fonda projekts PuMPuRS (8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. 2019./2020.m.g.
1.semestrī projektā iesaistīti 18 skolēni, kuriem tiks nodrošinātas
individuālās konsultācijas latviešu valodā, angļu valodā, vēsturē,
informātikā, kā arī vienkāršs konsultatīvais atbalsts, 6 skolēni saņems bezmaksas papildus ēdienreizes. Projektā iesaistīti 8 pedagogi. Kopumā šajā semestrī paredzētais piesaistītais finansējums
ir 6170,03 eiro.

Projekta dalībnieki Open Door kopienas mākslas centru Berkhamstedā

Trešā diena (18. septembrī) no rīta devāmies uz Repair Shed At
St’Lukes (darbnīca Svētā Lūka skolā). Speciālajā skolā bērniem ar
īpašām vajadzībām, darbojas arī seniori no 50 gadu vecuma (gan
vīrieši, gan sievietes) darbmācības kabinetos ar nepieciešamajiem
darbarīkiem. Senioriem tas ir liels ieguvums, jo viņi atrodas sabiedrībā, iemācas, ko jaunu, jūtas laimīgāki darot un labojot. Kā
arī pati darbnīca sevi finansiāli uztur, attiecīgi ražojot, uzlabojot
un pārdodot izveidotos produktus un var sniegt pakalpojumus,
iedzīvotājiem piedāvājot salabot dažādas lietas. Ieguvumu gūst arī
bērni, kuri mācās šajā skolā, jo redz, ko dara seniori, var socializēties ar viņiem.
Atlikušo dienu pavadījām pilsētā Tring, apmeklējot College ezera dabas rezervātu, Tring’s Linking Lives (draudzīgs pakalpojums,
kas paredzēts jebkura vecuma cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama
papildu draudzība un atbalsts) un Dabas Vēstures muzeju. Projekta komandu pārsteidza dažādie veidi ,kādus šī organizācija izdomā, lai iesaistītu cilvēkus sabiedrībā un mazinātu viņu vientulību.
Ceturtā dienā (19. septembrī) devāmies uz māju, kas līdzinās
veco ļaužu pansionātam, tikai šeit istabas un sadzīve ir iekārtota maksimāli mājīgi. Mājā ir 8 guļamistabas pirmajā stāvā un divi
nelieli dzīvokļi otrajā stāvā (ar krēslu pacēlāju pie kāpnēm). Kad
apskatījām šo namu, devāmies uz vietējās pilsētas radio studiju (radio Dacorum). Radio Dacorum ir sabiedrībā izveidota radio stacija, kas tiek pārraidīta visu diennakti
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Septembrī Lauku atbalsta dienests apstiprināja projekta iesniegumu „Jauniešu aktivitāšu centra „Jauniešu Jaunpils” izveide”, kas
tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta attiecināmās
izmaksas ir 15000 eiro, t.sk., publiskais finansējums 13 500 eiro,
pašu līdzfinansējums 1500 eiro. Līdz ar šī projekta apstiprinājumu
plānojam 2020.gada rudenī atklāt Jaunpilī Jauniešu centru.

Vasarā attīstības nodaļa sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļu īstenoja 3 dienu vasaras nometni jauniešiem projekta „Jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības sistēmas uzlabošana Jaunpils novadā”. Projekta mērķis ir veicināt Jaunpils novada jauniešu politikas attīstības programmas 2019.-2022. 5.prioritātes „Jauniešu nodarbinātība, uzņēmīgus” īstenošanu. Projekta
ietvaros tiks izstrādāti priekšlikumi un ieteikumi jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības sistēmas uzlabošanai Jaunpils novadā. Projekta ilgums 6 mēneši, 08.07.2019. -22.12.2019. Projekta
finansējums 3499,80 eiro.
***
Erasmus+ projekts “CLEAR (Creative Learning Environments:
Adapted and Renewed) : Spaces for learning” ir 11 mēnešus ilgs
stratēģiskās partnerības projekts, kura mērķis ir veidot ciešu sadarbību, lai tālāk izpētītu un attīstītu radošo mācību
vidi, kura vienotu un iedrošinātu jauniešus. Šajā jaunajā

turpinājums 6.lpp.
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mācību piedzīvojumā iesaistījušies izglītotāji no 4 valstīm : Nīderlandes, Latvijas, Itālijas un Spānijas.
Pirmais projekta posms norisinajās laikā no 9.septembra līdz
14.septembrim Spānijas pilsētā Valjadolidā. Latviju pārstāvēja trīs
Jaunpils vidusskolas skolotājas – Anita Marčinkus, Viktorija Krīgerte, Ineta Skricka, Jaunpils novada domes projektu koordinatore
Ieva Zāgmane un projektu vadītāja Elva Vaivare. Pirms došanās
uz Spāniju tika veikta arī sagatavošanās – izvēlētas un pārbaudītas
divas radošās mācību metodes, kuras prezentēt pārējiem semināra
laikā.
Pirmās projekta dienas vakarā mums bija iespēja tuvāk iepazīties, pastāstot par savām pēdējām pieredzēm un gūtajām mācībām
dažādās jomās.
Nākošajā dienā devāmies uz mācību centru “PRAE”, kurš atrodās ļoti skaistā, sakoptā un zaļā vietā ar plašām mācību un darba
vides iekārtošanas iespējām. Šajā dienā tuvāk iepazinām mācību
centru un iespējas tajā, dalījāmies savā pieredzē kā dažādi izglītotāji – pieaugušo izglītotāji, pedagogi, apmācību vadītāji. Diena bija
piesātināta ar notikumiem un aktivitātēm – dažādi uzdevumi bija
jāpaveic visiem kopā, grupās un pāros. Otrā projekta diena deva
daudz emociju un jaunu zināšanu par radošu mācību darbu.
Trešajā semināra dienā mums bija lieliska iespēja redzēt, piedzīvot un pārbaudīt četras pilnīgi dažādas radošās mācību metodes,
kuras bija sagatavojuši projekta dalībnieki. Katra no aktivitātēm
bija unikāla – sākot ar “Izlaušanās istabu” pilnīgi slēgtās telpās līdz
radošajām aktivitātēm dabā, lai labāk iepazītu sevi un pārējos sev
apkārt!
Ceturtā semināra diena nesa jaunus piedzīvojumus - devāmies
uz Valjadolidas centru, lai uz savas ādas izjustu vēl vienu no metodēm – “Ikdienas teātri”, kura laikā jāprot strādāt ar visām savām

maņām – jāspēj saskatīt, saklausīt, sajust, sasmaržot apkārt notiekošais, jāprot runāt un secināt, vēlāk attēlojot piedzīvoto neliela
uzveduma veidā. Šī bija viena no interesantākajām mācību metodēm, jo lika pilnībā atbrīvoties un paļauties uz savām maņām,
lai nonāktu pie nepieciešamā rezultāta! Visi projekta dalībnieki
pilsētu bija redzējuši vairāk vai mazāk vienādu, kas atspoguļojās
uzvedumos – visu grupu nelielie teātri bija gandrīz vienādi!
Pēdējā projekta dienā tika pārrunāti nākotnes plāni saistībā ar
projektu – plānotas nākošās aktivitātes un domāts par iepazīto radošo mācību metožu izmēģināšanu savā vidē.
Projekts sniedza mums ļoti daudz iespēju – valodas prasmju
nostiprināšanu un pilnveidošanu, iespēju apmainīties ar pieredzi,
zināšanām un jaunajiem iespaidiem, kā arī deva lielu motivāciju
turpmākajam darbam.
Jaunpils vidusskolas skolotāja
Viktorija Krīgerte

Jaunpils vidusskolā skolnieki apgūst sporta dejas

Šogad Jaunpils vidusskolā jau septembrī ir aizsākušās sporta
deju nodarbības 5.-7.klašu skolēniem.
Sporta deju nodarbības notiek biedrības „Jaunpils vidusskolas
atbalsta biedrības” Leader projekta „Zelta kurpīte” ietvaros. Projekta Nr. 19-08-AL14-A019.2204-000001. Projekta kopējā summa
– EUR 2500,00, no kuriem EUR 2250,00 ir ELFLA finansējums.
Šogad biedrība iesniedza projektu „Zelta kurpīte” biedrībai
„Kandavas partnerība” un saņēma ELFLA atbalstu sporta deju nodarbībām Jaunpils vidusskolā.
Pavisam kopā paredzētas 25 nodarbības.

Pensionāru Biedrībā „Jaunpils”...

• 2. oktobrī notika mūsu biedrības kopsapulce, kurā atkārtoti
ievēlēja valdi ar 3 valdes locekļiem : Kārli Ķergalvi, Birutu Šteinu
un Austru Sipenieci ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi. Pēc
statūtu 8.5 punkta valdi ievēl uz 3 gadiem. Pēc statūtu 9.1 punkta
katru gadu jāievēl revidentu un šogad ievēlēja Denisi Vitenbergu.
Sapulcē piedalījās novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, kura sveica visus seniorus ar „Senioru dienu”,
vēlot veselību un dzīvesprieku,iepazīstināja klātesošos
ar aktuālo novadā un aicināja piedalīties iedzīvotāju
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Nodarbības vada profesionāls sporta deju treneris Aleksandrs
Aļošins. Aleksandram Aļošinam ir C-kategorijas sporta speciālista (sporta trenera) sertifikāts ar tiesībām strādāt sporta jomā par
treneri sporta dejās. Darba pieredze kā sporta deju trenerim jau
no 1999.gada.
Skolnieki šajās 25 bezmaksas nodarbībās apgūs 4 sporta dejas –
lēno valsi, ča ča ča, kvikstepu un džaivu. Projekts noslēgsies marta
beigās ar deju konkursu „Zelta kurpīte”.
Jaunpils vidusskolas atbalsta biedrība dibināta 2015.gadā ar
mērķi veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz izglītības,
zinātnes, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanu
Jaunpils vidusskolā un Jaunpils novadā, kā arī veicināt Jaunpils
vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, skolotāju un
audzēkņu tālākizglītību.
aptaujā par iespējamo Jaunpils pievienošanu citām administratīvām teritorijām, izpildot „Aptaujas anketu”. Lūgums atsaukties
šim aicinājumam. Izpilddirektors Pēteris Baranovskis pastāstīja
par paveiktajiem darbiem un uzklausīja klātesošo priekšlikumus.
Pārtraukumā baudījām bagātīgu kafijas pauzes galdu par godu senioru dienai. Paldies Oskaram ar komandu!			
Pēc tam SIA TZMO (Eiropā vadošas higienas preču ražotāja meitas uzņēmums Latvijā) pārstāvji mūs iepazīstināja ar firmas higienas precēm un to pielietojumu, kā
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arī visiem klātesošiem dāvāja savu preču
paraugus un bukletus un sveica „Senioru
dienā”. Pensionāru telpās var saņemt bukletiņus un , ja būs ienterese par šīs firmas
produktiem, iespējams nākošgad projekta
ietvaros aicināsim viņus pie mums.
• Ar 2. oktobri , katru trešdienu , Jaunpils sporta nama zālē plkst. 9:00 nodarbības
uzsāk vingrotāju grupa Ingas Fridrihsones
vadībā. Atsaucieties un izmantojiet šo lielisko izdevību stiprināt savu veselību pilnīgi

par velti!
• 1. novembrī plkst.17:00 Slampes kultūras namā „Zelta rudens” draugi aicina uz
pasākumu „Starp Miķeļiem un Mārtiņiem”.
Pieteikties līdz 28. oktobrim. Brauksim ar
19 –vietīgo autobusu.
• 25. septembrī pie mums pieredzes apmaiņā viesojās Skrīveru novada senioru
pārstāvji. Iepazīstinājam ar savām telpām,
darbību, Kārlis Ķergalvis interesanti pastāstīja par Jaunpils vēsturi, Vija Zīverte par

Jaunpils biedrībām un to darbību, Renāte
Zīverte un Līga Butkeviča par Erasmus+
projekta norisi Anglijā un sarīkoja atjautības viktorīnu ar balvām no Anglijas. Tad
viesi apmeklēja „Amatu māju”, kur Velga
Pavlovaka visus apbūra, apskatīja Jaunpils
baznīcu, Elles kalnus un iegriezās Jaunpils
pienotavas veikaliņā. Noslēgumā nācām
pie secinājuma, ka nākošgad brauksim iepazīt Skrīveru pusi .
Informāciju sagatavoja Austra Sipeniece

„Rata” kursu un semināru sākotnējais piedāvājums 2019./2020.g. sezonā
Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Laiks

Ģitārspēle iesācējiem

Artūrs Dumbris

Pirmdienās 14:00 (15 eiro mēnesī)

Ģitārspēle

Artūrs Dumbris

Pirmdienās 15:00; 16:00 (15 eiro mēnesī)

Angļu valodas klubiņš

Lolita Dreiberga

Otrdienās 16:30-17:30 (8 eiro viena reize)

Angļu valoda pieaugušajiem iesācējiem Lolita Dreiberga

Otrdienās 17:30-19:00 (10 eiro viena reize)

Angļu valoda pieaugušajiem ar
priekšzināšanām

Lolita Dreiberga

Otrdienās 19:00-20:30 (10 eiro viena reize)

Radošā laboratorija visiem vecumiem

Ieva Zāgmane

Otrdiena un ceturtdiena 14:00-18:00
(Ziedojumi materiāliem)

Kundalini joga

Māra Majore

Ceturtdienās 18:00-20:30

Angļu valoda bērniem

Sarmīte Slavska

Piektdienās 14:00; 14:50; 15:40
(3 eiro viena reize)

Klavierspēle

Marta Zvirbule

Sestdienās
(10 eiro viena reize, mācības individuāli)

Grāmatvedības organizācija,
(pašnodarbinātie, mazie uzņēmumi)

Inga Pumpure

Piektdiena, sestdiena 1;2 novembris plkst.:
16:00-20:00;10:00-14:00
(40 eiro)

Projektu izstrāde un vadība NVO
iesācējiem

Vija Zīverte

Pirmdienās 28.oktobrī; 4.novembrī; 25.
novembrī, 9.decembrī plkst.:18:15-21:00
(35 eiro)

Grāmatvedība un lietvedība biedrībām

Latvijas pilsoniskā alianse
Kultūras ministrijas projektu konkursa
ietvaros Rīgas reģiona NVO kapacitātes
stiprināšanai

2020.g.23.janvārī

Datu apstrāde un analīze (Excel)

SIA Buts
Eiropas sociālais fonds Macibaspieaugusajiem.lv

Otrdienās oktobrī, novembrī un decembrī
plkst.:18:00-20:40, (135 eiro)
Projekta ietvaros 27 eiro;
Mācību vieta Jaunpils vsk.

Konferenču un semināru apkalpošana

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Eiropas sociālais fonds Macibaspieaugusajiem.lv

Pirmdienās un trešdienās 17:20-20:40
Projekta ievaros 40 eiro

Kursi velosipēda apliecības iegūšanai
pieaugušajiem

Autoskola „Autoamatnieks”

2020. gada pavasaris

Dārzkopja gads

Dažādi lektori

1x pusgadā

Motivācijas programma bezdarbniekiem

Dažādi pasniedzēji
jaunpilsrac@gmail.com
26563460
turpinājums 8.lpp.
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turpinājums no 7.lpp.

Biedrība Jaunpils reģionālās attīstības centrs “Rats”
(Jaunkalni, 2.stāvs)
Pakalpojumu izcenojums 2019/2020
Telpu noma (semināru telpa līdz 30 cilvēkiem)

7,5 eiro stundā

Telpu noma (telpa līdz 8 cilvēkiem)

3,5 eiro stundā

Virtuves noma (telpa līdz 10 cilvēkiem)

5,50 eiro stundā

Darba vieta (viena darba vieta pie galda)

15,00 eiro mēnesī

Projektora noma

4,00 eiro stundā

Kopēšana, printēšana (melnbalts)

A4 viena puse 0,10; abas puses 0,20 centi

Printēšana (krāsains)

A4 viena puse 0,80; abas puses 1,60 centi

Laminēšana

A4 0,45 centi; A3 0,60 centi

* auto stāvlaukums, internets, pieeja virtuvei, labierīcībām
* par telpu izmantošanu vietējiem iedzīvotājiem tiek piemērotas atlaides
jaunpilsrac@gmail.com; 26563460

BIG BAG maisi

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” piedāvā iespēju iegādāties 1,1m3 maisus bioloģiskajiem atkritumiem
Par maisu:
• ietilpība – 1,1m3 (pieļaujamais svars –
1t);
• maisi paredzēti TIKAI bioloģiskajiem
atkritumiem:
- lapām;
- zālei;
- augļu un dārzeņu atlikumiem u.tml.
• maisos nedrīkst likt cita veida atkritumus:
- asus zarus (tie var saplēst maisu);
- sadzīves atkritumus;
- brūvgružus;
- azbestu saturošus atkritumus;
- riepas;
- šķidros atkritumus;
- karstus pelnus u.c.
!!! Maisa izvešana nenotiks, ja tā saturā
tiks konstatēti cita veida atkritumi
Maisu iegāde:

• maisus var iegādāties SIA “AAS “Piejūra”” birojos:
- Tukumā – Rīgas ielā 1;
- Talsos – Anša Lerha-Puškaiša ielā 6
• viena maisa cena - 50 EUR/gab (ar
PVN)
Cenā iekļauts:
- maiss bioloģiskajiem atkritumiem;
- ievietotais saturs (bioloģiskie atkritumi).
Maisa izvešana:
• kad maiss ir piepildīts, klientam ir jāpiesaka tā izvešana, zvanot uz tālr.nr.: + 371
63123306
• piepildītajam maisam jābūt novietotam
vietā, kur:
- var brīvi piebraukt specializētais transports ar manipulatoru;
- maisa iecelšanai netraucēs elekrtopārvades līnijas, koki, ēkas, žogs vai citi šķēršļi.
• maisa izvešana notiks 30 dienu laikā
pēc pieteikuma saņemšanas
Kontaktinformācija:
Jautājumu un/vai neskaidrību gadījumā,

aicinām sazināties ar SIA “AAS “Piejūra”
E-pasts: info@piejuraatkritumi.lv
Tālr.nr.: +371 63123306

Jaunpils muzeja īsziņas
Aijas Princes gleznu izstāde “Veltījums
Dzejniekam”
Rudens savu krāsu bagātību ienesis arī
Jaunpils muzeja izstāžu zālē ,kurā
no 20. septembra skatāma izstāde ar
nelielu noslēpumu tās nosaukumā. Mākslinieces izstāde tapusi, iedvesmojoties no O.
Vācieša dzejas. Dzejoļu rindas lasāmas arī
pie autores darbiem. Visbiežāk noskaņas
tvertas Zemgales pusē, Dobelē, kas ir mākslinieces dzīvesvieta. Gleznā iemūžināts arī
vēsturiskais Ojāra Vācieša muzeja nams.
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Dabas krāsu pasaule ir tā, kas apbur gleznotāju, izraisa apbrīnu, un sniedz iespēju
gremdēties pārdomās. Mākslinieces Aijas
Princes pirmā izstāde tika sarīkota Dobelē
1989. gadā. Tai sekojošas izstādes visā Latvijā un ārvalstīs. Aijas Princes darbi atrodas
muzeju krājumu un privātkolekcijās. Izstāde Jaunpils muzejā būs skatāma līdz 11. novembrim.

17. oktobrī plkst 14.00
Jaunpils muzejs un bibliotēka aicina
uz Mākslas un
dzejas stundu,
kurā
būsim
kopā ar izstādes autori Aiju
Princi. O. Vācieša dzeju la-

www.jaunpils.lv
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oktobris

sīs aktrise Ārija Stūrniece. Darbosies dzejas
grāmatu apmaiņas plaukts un kopīgi baudīsim dzejiski māksliniecisko kliņģeri.
Kārļa Ieviņa gleznas izstādē Tukumā.

AKTUALITĀTES
Lai veicinātu sabiedrības zināšanas par
diplomātiju, ārpolitiku un ārlietu dienestu darbību, un sakarā ar Latvijas ārlietu
dienesta simtgadi, 19. septembrī Tukuma
mākslas muzejā atklāja izstādi “Diplomātijas māksla”. Izstādē apskatāma arī Jaunpils
novadnieka Kārļa Ieviņa gleznas no Jaunpils muzeja krājuma. Kārlis Ieviņš pēc Z.A.
Meierovica ieteikuma 1918. gadā izveidoja
Latvijas informācijas biroju Stokholmā, kas
vēlāk kļuva par Latvijas pārstāvniecību,
kurā K. Ieviņš pildīja konsula pienākumus
līdz 1921. gadam. Izstādes atklāšanas viesis
bija Juris Thars – K. Ieviņa darbības apzinātājs un popularizētājs Latvijā un Jaunpilī.

Pateicība par ieguldījumu.
2019. gada augustā Latvijā tika plaši
atzīmēta Baltijas ceļa
trīsdesmitgade. Jaunpils muzejā bija skatāma izstāde, kas vēstīja par notikumiem
Latvijā un Jaunpilī
un veidoja pārmaiņu ceļu mūsu valstī.
Jaunpils muzejs saņēmis Kultūras ministrijas pateicības rakstu “Par nozīmīgu ieguldījumu Baltijas ceļa
trīsdesmitgades programmas veidošanā”.
Informāciju sagatavoja
Ligija Rutka un Zinta Arika

Pasākumu plāns 12.10.2019 - 30.11.2019.
PASĀKUMI

Laiks

Apraksts

Vieta

17.10 14.00

Mākslas un dzejas stunda ”Veltījums Dzejniekam”’
Mūsu viesi:
Izstādes autore – māksliniece Aija Prince
Ojāra Vācieša dzeju lasīs- aktrise Āŗija Stūrniece
Darbosies dzejas grāmatu maiņas plaukts
Baudīsim dzejiski māksliniecisko kliņģeri

Jaunpils muzejs

19.10. No 08:00

Piedzīvojumu orientēšanās spēle “Radīts Jaunpils novadā”. Spēles laikā būs
Jaunpils novads
jāatrisina dažādi atjautības uzdevumi, jāveic dažādas aktivitātes aktīvo uzdeReģistrācija Jaunpils pils
vumu punktos un izmantojot automobili vai kādu citu spēkratu jāapceļo Jaunpils laukums
novada ievērojamākās “pieturvietas”.
Spēles dalībniekiem nodrošināts plaša klāsta balvu fonds. Spēles noslēgumā,
dalībniekiem iespēja atpūsties Jaunpils Bebru ielas pirtī. Vietu skaits ierobežots,
sava dalība pirtī jāpiesaka iepriekš, pa telefonu 22435086.
Piesaki savu komandu, aizraujoši pavadi brīvo laiku ar draugiem un ğimeni, uzzini daudz ko jaunu no pagātnes līdz mūsdienām un atrodi savu dārgumu lādi!
Reğistrēšanās spēlei un vairāk informācijas par pasākumu:
www.raditsjaunpilsnovada.lv

20.10. 11.00 - 14.00

Seminārs “Amatniecība Latvijā”, lektore Velga Melne

Jaunpils Amatu māja

26.10.

Leģendu nakts
Bezmaksas pasākumi no plkst.: 19:00 – 24:00:
• Nervu kutināšana “sikspārņu pagrabā”;
• Aijas Princes izstāde.
Maksas pasākumi no plkst.: 19:00 – 24:00:
• Vēderprieki pils krogā;
• Sveču marmorizēšana;*
• Ķirbju dizainu darbnīca.*Maksa par izvēlēto ķirbi vai sveci.
19:30 izstādes “Skati un baudi” atklāšana
22:00 “Rudens balle” Jaunpils pilī, spēlēs grupa “Jūrkant”
Ieejas biļete
Iepriekšpārdošanā: 6 EUR (līdz 20.10.19.)
Pasākuma dienā: 7 EUR
Biļešu iegāde un galdiņu rezervēšana Jaunpils pilī un MC DUS “Jaunpils”
Kontaktinformācija: 29296334

Jaunpils pils

26.10. 22:00

Rudens balle (Grupa „Jūrkant”)

Jaunpils pils Lielā zāle

turpinājums 10.lpp.
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turpinājums no 9.lpp.

26.10.

Izstādes sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību Latvijā “Skati un baudi” atklāšana un
nacionālā ēdiena degustācija

Jaunpils muzejs

05.11.

Tikšanās ar žurnāla “Ilustrētā Junioriem” redakcijas pārstāvjiem

Jaunpils bibliotēka

07.11.

Lasītāju klubiņa “Lasītprieks” tikšanās

Jaunpils bibliotēka

09.11.

Vokālās grupas “Vocalica” jubilejas koncerts

Jaunpils pils Lielā zāle

09.11.

Amatieru teātra “Pupuķis”desmit gadu jubileja, plkst.: 19.00

Viesatu kultūras nams

09.11.

Valsts svētku balle

Viesatu kultūras nams

11.11.17:00

Lāčplēšu diena, lāpu gājiens

Viesatu birzīte

11.11.

Lāčplēša dienas gājiens “Gaismas ceļš”

Skola - Jaunpils pils laukums

18:00

11.11.

Atceramies Lāčplēšus” - Tēvzemes stunda veltīta Lāčplēša dienai Rubuļu kapsētā. Rubuļu kapi

13.11.

8:45

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas ietvaros, 3.klase viesosies bibliotēkā

Jaunpils bibliotēka

15.11

14:00

Dārzkopju cildināšanas diena

Jaunpils muzeja izstāžu zāle

16.11. 18:00

Latvijas 101. gadadienas pasākums

Jaunpils pils Lielā zāle

16.11

Valsts svētku balle

Jaunpils pils Lielā zāle

18.11.

Latvijas proklamēšanas gada diena, koncerts

Viesatu kultūras nams

23.11.

Svecīšu vakars Viesatu pagasta kapos
14:30 Rāvu kapos
16:00 Vēžu kapos

Viesatu pagastā

24.11.

Svecīšu vakars Jaunpils pagasta kapos
14:00 Vītiņu kapos
15:30 Lauku kapos

29.11.
No 10:00-12:00

Jaunpils novada Lūgšanu brokastis. Reģistrācija no plkst.09:30
Pasākums no 10:00-12:00
Sarunas no 12:00-13:00
Ieeja ar ielūgumiem. Ziedojums

Jaunpils pils Liela zāle

30.11

Jaunpils un Viesatu pašdarbnieku balle

Jaunpils pils Lielā zāle

21:00

Laiks

Apraksts

Jaunpils pagastā

17:00 Meža kapos

IZSTĀDES

Vieta

JAUNĀS
01.11. - 31.12.

Jura Neimaņa Ex libris izstāde

Jaunpils bibliotēka

08.11. - 09.11

Rakstniekam Kārlim Skalbem-140

Viesatu bibliotēka

08.11. - 21.11.

Atceramies Lāčplēšus. Vēsturiska izstāde par Brīvības cīņu cīnītājiem Jaunpilī

Jaunpils muzeja Ekspozīciju zāle*

11.11. - 31.12.

Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde

Jaunpils muzeja Izstāžu zāle*

18.11.- 20.12

Fotoizstāde “ Fotogrāfija stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību”

Viesatu kultūras nama Mazā zāle

TURPINĀS
20.09.-11.11.

Aijas Princes gleznu izstāde “Veltījums Dzejniekam”

Jaunpils muzejs Izstāžu zāle

26.10.-31.12.
Izraēlas vēstniecības Latvijā ceļojošā Izstāde “Skati un baudi”
Jaunpils muzejs Izstāžu zāle
*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS
Laiks

Apraksts

Vieta

01.11., 08.11., 15.11.,
22.11., 29.11.
12:00 -17:00

Keramikas nodarbība Dalības maksa

Jaunpils Amatu māja

3.11. 11:00

Šūšanas nodarbība “Jaka no pleda” un LAD projektā iegādāto mašīnu prezentācija

Jaunpils Amatu māja

10.11 un 24.11.
10:00-14:00 /
14:00-16:00

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem
Pasniedzēja Aija Prince
Dalības maksa

Jaunpils bibliotēka
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12.11. un 26.11.

Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” nodarbības

Jaunpils bibliotēka

20.11.

Izbraukuma bibliotēka ~ 10:30 Strutele (pie “Jaunsētām”)
~ 10:50 Saule (centrā)
~ 11:10 Leveste (pie veikala)
~ 11:30 Jurģi (pie “Ozoliņiem”)
~ 11:45 Jurģi (“Kalnpriedaiņi”)
Informācijai un pasūtījumiem: tel. 63182195 vai 20299152, e-pasts: biblioteka@
jaunpilspils.lv

Strutele, Saule,
Leveste, Jurģi

24.11.11:00
Adīšanas nodarbība “Citādas zeķes” Baiba Pilāne
Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, lūdzu sekot līdzi informācijai!

Jaunpils Amatu māja

Pirms apkures sezonas parūpējies par sava mājokļa ugunsdrošību!
Iestājoties rudenīgam un vēsākam laikam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) saņem arvien vairāk izsaukumus uz ugunsgrēkiem, kas ir saistīti
ar apkures lietošanu – netīrītiem dūmvadiem, bojātu un nepareizu apkures ierīču
lietošanu. Tādēļ, sākoties apkures sezonai,
VUGD aicina iedzīvotājus iztīrīt dūmvadus, pārbaudīt apkures ierīces un uzstādīt
dūmu detektorus!
Šogad ar apkuri saistītos ugunsgrēkos
jau 12 cilvēki gājuši bojā
Kā liecina VUGD apkopotā informācija,
2018.gadā kopumā tika reģistrēti 472, bet
šogad – 262 ugunsgrēki, kuru iespējamais
iemesls bija neiztīrīti dūmvadi, nepareizi
izbūvētas vai bojātas apkures sistēmas, kā
arī to ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi.
Ar apkures lietošanu saistītos ugunsgrēkos pērn gāja bojā 17 cilvēki, bet cieta 43
cilvēki. Savukārt šogad ar apkures problēmām saistītos ugunsgrēkos gājuši bojā jau
12 cilvēki, bet cietis – 21, turklāt jāņem
vērā, ka šā gada apkures sezona ir tikai sākusies, tādēļ drūmā statistika visticamāk
vēl tikai pieaugs. Ugunsgrēkus, kuros cieš
vai iet bojā cilvēki un tiek bojāts īpašums,
var novērst, regulāri veicot dūmvadu tīrīšanu un apsekojot apkures ierīču tehnisko
stāvokli.
Pirms katras apkures sezonas jāveic
dūmvada tīrīšana
Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas
kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas,
laikus nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina apkures ierīces darbības efektivitāti, bet
sliktākajā – var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu. Tas var radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, ārējo apvalku
ieskaitot, tādejādi paverot ceļu karstajām
dūmgāzēm un liesmām uz degtspējīgām
sienu, griestu un jumta konstrukcijām, kas
var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas
ēkas aizdegšanos.

www.jaunpils.lv

Ugunsdzēsēji glābēji 2018.gadā 601 reizes devās uz izsaukumiem, kuros dūmvados dega sodrēji, bet šogad šādi izsaukumi
bijuši 378 reizes.
VUGD atgādina, ka pirms apkures sezonas sākuma ir jātīra sodrēji no dūmeņiem
un krāšņu un pavardu dūmkanāliem, ko
vislabāk izdarīs atbilstoši apmācīts vai sertificēts skursteņslauķis, taču, ja privātmāju
saimnieki zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu,
viņi to var veikt arī paši. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem
iztīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz
1.novembrim). Savukārt ilgdedzes cietā
kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1.novembra līdz nākamā gada
1.martam). Līdzās tam reizi piecos gados
jāveic arī visas apkures sistēmas tehniskā
stāvokļa novērtējums, ko var veikt sertificēts speciālists.
Tās apkures iekārtas un ierīces, kurās par
kurināmo izmanto gāzi – tīra un tehnisko
apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic
ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi. Ja apkures ierīce atslēgta ilgāk
par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas
dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude.
Netīrītas ventilācijas sistēmas veicina
liesmu ātrāku izplatīšanos
Ekspluatējot mehāniskās ventilācijas sistēmas, uz gaisa vadu iekšējām sienām notiek putekļu un tauku daļiņu nosēšanās.
Šo putekļu un tauku aplikumi gaisa vadu
iekšpusē traucē sistēmas darbībai, neļaujot
caurplūst nepieciešamajam gaisa daudzumam. Aizsērējušie gaisa vadi kondicionēšanas un ventilācijas sistēmās rada aizdegšanās iespēju. Putekļu un tauku slānim aizdegoties, kopā ar gaisa plūsmu uguns liesmas

var ātri izplatīties. Lai to novērstu, ventilācijas sistēmas, kas nosūc degtspējīgās gāzes,
tvaikus vai putekļus, aprīko ar aizsargierīcēm un ekspluatācijas laikā jāpārbauda un
jāattīra ne retāk kā reizi piecos gados, bet, ja
objektā ir gāzes aparāts, – ne retāk kā reizi
trijos gados.
Pēc remontdarbiem jāveic rūpīga apkures sistēmas pārbaude
Ja pirms apkures sezonas mājoklī veikti
remonta darbi, pārliecinieties, vai telpās un
bēniņos attālums no dūmeņa ārējās virsmas līdz jebkuram degtspējīgam materiālam, kas izmantots sienas, griestu vai jumta
konstrukcijās vai dekoratīvos nolūkos, nav
mazāks par 10 cm, savukārt attālums no
dūmvada nav mazāks par 30 cm, bet no
dūmeņa tīrīšanas lūkas – nav mazāks par
20 cm.
Malkas plītij nepieciešama regulāra atjaunošana
Ja ir malkas plīts, tad jāatceras, ka arī tā
laika gaitā nolietojas – var izdegt cepeškrāsns metāla apšuvums un plīts virsmā parādīties spraugas, caur kurām nāk dūmgāzes.
Lai šādas plītis padarītu ikdienas lietošanā
drošas, tām periodiski nepieciešama atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas,
nomainot izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas.
Dūmu detektori glābj dzīvības!
2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu prasības
– visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) būs jābūt uzstādītiem autonomiem
ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus būs jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Ikviens
iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu drošību
un to, lai ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības! Tādēļ VUGD aicina neatlikt
rūpes par savu, tuvinieku un līdzcilvēku
turpinājums 12.lpp.
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dzīvībām un jau šodien uzstādīt mājoklī
dūmu detektoru!
Plašāk par dūmu detektoriem un to uzstādīšanu lasīt: www.vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/ugunsdrosiba/5573-par-du-

mu-detektoriem
VUGD aicina neatlikt rūpes par savu
drošību un iztīrīt skursteni, kā arī paaicināt
sertificētu speciālistu pārbaudīt apkures ierīču un iekārtu tehnisko stāvokli!
Plašākai informācijai:

oktobris

Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa
Tel. 27098250, 67075871,
prese@vugd.gov.lv

Jaunpils jauniešu darboties prieks un radošums izskan tālu ārpus
novada robežām Latvijā un Briselē
Jaunpils jaunieši diskutē kā padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas,
pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas jeb par
11. ANO mērķi
Jaunpils novada jaunieši pirms dažiem
gadiem kopā ar LPS īstenotajām ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas darbībām-īstenoja aktivitātes, kas būtiski izmainīja jauniešu pieredzi, vērtības un zināšanas un skatījumu uz pasauli.
Pirmais solis bija iepazīties ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, un jaunieši
kopā nevalstisko organizāciju veidoja paši
savu ilgtspējīgas attīstības mērķu koka puzli. Viņi izveidoja vienu zīmējumu par katru
mērķi un katru mērķi atspoguļoja pēc savas izpratnes. Koka puzle pa šiem gadiem
viesojusies gan skolās, gan bērnu dārzā, gan
dažādos pasākumos, tā aizvien turpina nest
zināšanas, vērtības un izpratni par šiem nozīmīgajiem jautājumiem.
Jaunpils jauniešos mīt krietna radošuma deva un nerimstoša zinātkāre –izzināt
un radīt. Un tā sekoja otrs solis -pretim
zināšanām par ANO mērķiem- animācijas
studijas bērnu pulks izveidoja multiplikācijas filmu “Mani piedzīvojumi ilgtspējīgas
attīstības mērķu labirintā”. Animācijas filma aizvien pieejama LPS YouTube kanālā,
uzraksti ir latviešu valodā ar subtitriem angliski.
Šogad 25. septembrī, paralēli LPS rīkotajam semināram par ANO ilgtspējīgas attīstības 11. mērķi, Jaunpils jaunieši centās rast
atbildes uz jautājumiem -kā padarīt pilsētas
un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas,

bā, procesā iesaistot gan garāmgājējus, gan
viesus un tūristus.
Tagad dodoties rudens pastaigā pa Jaunpili, no sirds izlēkāties un izspēlēties var ne
vien rudens peļķēs Jaunpils parkā, bet rotaļīgi tepat pie Sporta nama Ziemeļu sienas
jaunajā “Ielu spēļu” stūrītī.
Paldies Ketijai Keitai, Kintijai Korai Krastiņām un Ievai Zāgmanei, kā arī atbalstītājiem!
Jaunpils jauniešu radīts-lai lustīgi rotaļu
brīži jums un jūsu mazajiem ķipariem kopā
ar Homēru, Pūku, Sivēnu u.c. varoņiem.
“Ielu spēles” gaida tieši Tevi!

pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas.
Jaunpils vidusskolas 9. klase audzinātājas
Daces Adiņas vadībā diskutēja par to, kā
nodrošināt drošu, iekļaujošu un pieejamu zaļo un sabiedrisko zonu vispārēju pieejamību, jo īpaši sievietēm un bērniem, veciem cilvēkiem un personām ar invaliditāti.
Jaunieši šovasar realizēja iniciatīvu projektu –“Ielu spēles” jeb “Street games”-ar
videi saudzīgām krāsām, otu un radošām
idejām atdzīvinot Sporta nama vienkāršo
ķieģeļu sienu –padarot to dzīvu, košu un
pieejamu visai sabiedrībai. I. Zāgmanes un
K. K. Krastiņas vides projekts notika kustī-

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 11.10.2019.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa,
t. 63180957, 20204694,
e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.
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Jaunpils jaunieši darbojoties projektā atzina, ka reizēm nevajag lielu finansējumu,
bet gan izdomu un darīšanu. Skolēni diskutēs gan par šo mērķi, gan turpinās izzināt
citus ANO mērķus.
Novada jaunieši ar patiesu interesi iesaistās dažāda veida aktivitātēs un soli pa solim
kopš bērnu dārza vecuma atver zināšanu
durvis plašajā pasaulē. Aktīvi pasaules un
Eiropas pieredzē ar jauniešiem dalās novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere
uzsverot, ka jau no bērnu dienām jādomā,
ko katrs pats var ikdienā darīt, lai situāciju
mainītu par labu savai vietai, novadam, valstij un mūsu planētai.
Baiba Rasa
Jaunpils novad domes
Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: B. Rasa

VISS AKTUĀLĀKAIS
www.jaunpils.lv
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Laime ir laiks. Piepildīts
laiks. Laime ir skaņām,
krāsām un smaržām
piepildīts laiks.
/Imants Ziedonis/

Jaunpils novada dome
nozīmīgās jubilejās
sveic oktobra
gaviļniekus!

Septembrī novadā
dzimušas divas
meitenītes un divi
puisēni.
Sveicam vecākus!
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).

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
(V. Egle)

Jaunpils novada dome
izsaka līdzjūtību
piederīgajiem,
Ziedoni Kaļininu,
Eduardu Butkeviču
mūžībā pavadot.
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