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2020. GADA
- SEPTEMBRIS -

1. septembris Jaunpils vidusskolā aizritēja priecīgi
Kāpj no plaukta grāmata,
Apstājas un domā.
Labāk abi domāsim –
Lūdzu, manā somā!
…
/I.Zandere/
Kad Jaunpils novada dārzos
lepni slejas gladiolas, asteru koši
spurainās saulītes iekrāso dobes
visās varavīksnes krāsās un dāliju
pikas ir lielākas par pirmklasnieku rociņām-klāt ir septembris.
Šis gads ir bijis pavisam citāds.
Mācību gads pavasarī bija īsts
izaicinājums gan bērniem, vecākiem un pedagogiem. Neskatoties uz valstī valdošo kņadu vīrusa dēļ, pateicoties mūsu profe- Klātesošos sveic Ligita Gintere, Jaunpils
sionālajiem un atbildīgajiem peND priekšsēdētāja
dagogiem, atbalsta personālam,
atsaucīgajiem un saprotošajiem vecākiem, un bērnu patstāvībaiattālinātais mācību process Jaunpils vidusskolā noritēja veiksmīgi.
1.septembris bija priekpilns brīdis-atkal satikšanās pēc ilgāka
laika perioda, prieks un patīkams satraukums-beidzot uz skolu!
Jaunpils vidusskolā šajā gadā mācību process tiek organizēts atbilstoši jaunajiem standartiem.
Skola strādā pēc IZM izstrādātā A modeļa. Mācības izglītības
iestādē ar vai bez attālinātā mācību procesa elementiem mācību
personalizācijai, pašvadītas mācīšanās stiprināšanai vai digitālo
prasmju attīstībai. 1.–6. klašu posmā mācības izglītības iestādē
tiek īstenotas bez attālinātā mācību procesa elementiem, savukārt
7.–12. klašu posmā izglītības iestāde mācības plāno un organizē
izglītības iestādes telpās un paredz iespēju arī attālināti.
Skolēniem tiek piedāvāts plašs ārpus klases interešu pulciņu piedāvājums. Šogad to papildina jaunā sporta skolotāja Mika vieglatlētikas pulciņš. Arī šajā mācību gadā turpinās robotikas nodarbības. Par jaunumiem mācību darba organizēšanā vecākus informēja skolas direktors Jānis Liepiņš un vietniece Gita Leimane.
Skolēnu skaita statistika uz 2020./2021. m. g. sākumu.
Pirmsskolā: 89 (bija 75), sākumskolā: 83 ( bija 91), pamatskolā:
112(bija 126) vidusskolā 26 ( bija 27), kopā skolā 221 skolēni( bija
244). Kopā pavisam skolā: 310 (pagājušā mācību gadā 319)
Skolā strādā 43 pedagogi un 14 skolas darbinieki.
Jaunumi. Pirmsskolā sāk strādāt Jurģis Kukša, ekonomiku mācīs skolotāja Dace Mustafejeva, savukārt sportu no 1. -5.kl. mācīs
Miks Spass.
Projekta «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» ietvaros, skolā kā laborants – informātikas skolotāja palīgs sāk strādāt Juris Grīnfelds.

Audzinātājs un ķīmijas skolotājs Jurģis Ādams Briedis saņem ziedus

12.klases audzēkņi Jaunpils vidusskolas laukumā ieved pirmklasniekus

Vasaras periodā skolā čakli strādāts. Veikts telpu kosmētiskais
remonts pirmsskolas grupās, papildināts inventārs un veikti labiekārtošanas darbi, nomainīts žogs pirmsskolas grupas “Zemenīte”
teritorijai –6400EUR. Veikta kanalizācijas vada pārbūve un tiks
uzstādīta iekārta ūdens spiediena paaugstināšanai lielajā skolas
ēkā – 4340 EUR. Papildināts un uzlabots rotaļu laukums (Pašvaldības finansēts projekts “Darām paši”)
Gatavojoties jaunajam mācību gadam, iegādāti mācību līdzekļi
un materiāli pirmsskolas grupām – 3160 EUR. Iegādāti mācību līdzekļi un materiāli – 3800 EUR, datortehnika – 3045EUR, papildināti bibliotēku krājumi- 3400 EUR, darba burtnīcas – 4000 EUR.
Skola vienmēr aktīvi iesaistījusies dažādos projektos, taču šobrīd, atbilstoši valstī esošajiem ierobežojumiem, starptautiskās
sadarbības projekti tiek iepauzēti. Skola iesaistās Pumpura un
Latvijas skolas somas projektos, Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai projektā, veselības proturpinājums 2.lpp.

www.jaunpils.lv
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turpinājums no 1.lpp.

Skolotāja Viktorija Krīgerte kopā ar “Veselīgo supergotiņu”

Sporta skolotājs Miks Spass saņem veselīgos sveicienus no “Supergotiņas”

jektā un citos.
Jaunpils bērni ir veselīgi, jo mums taču ir pats veselīgākais un
gardākais piens, tāpēc kopā ar mums Zinību dienas svētkos bija veselības simbols -Supergotiņa. Klātesošos uzrunāja un sveica Ligita
Gintere, Jaunpils novada domes priekšsēdētaja.
Ēdīsim veselīgi, vingrosim, sportosim, dosimies pastaigās svaigā gaisā, mazgāsim rokas un rūpēsimies par savu un līdzcilvēku
veselību! Saglabāsim mierīgu prātu un spriestspēju mūsdienu izaicinājumu laikā!

Izsakām pateicību visiem par sapratni un izturību aizvadītajā
mācību gadā un vēlam priekpilnu, veiksmīgu un pozitīviem piedzīvojumiem bagātu jauno mācību gadu klātienē.
Straujiem soļiem tuvojas visu skolotāju svētki-mīļi jo mīļi sveicam mūsu skolas saimi Skolotāju dienā!
Lai izdodas!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto:B. Rasa

Durvis ver jauniešu centrs “Jauniešu Jaunpils”
Septembrī durvis ver Jaunpils jauniešu centrs jeb “Jauniešu Jaunpils”.
Centra telpas ir atvērtas jauniešiem no pirmdienas līdz piektdienai:
no plkst.13.00-19.00. Otrdienās un
ceturtdienās notiks radošās laboratorijas.
Šonedēļ jaunieši aicināti un centra aktivitāšu plāna gatavošanu-kā
arī notiks aktīva gatavošanās svinīgajai centra atklāšanai, kas notiks
š.g. 24. septembrī plkst.18:00
Savukārt jau 18. septembrī centrā
notiks pirmais pasākums-ciemos
brīvprātīgais jaunietis no Moldovas -Ņikita.
Jauniešu telpa
Smaidīgā jauniešu speciāliste Ieva Zāgmane nodarbību telpā
Centrā notiks mērķtiecīgs darbs ar
teriāltehnisko bāzi brīvā laika pavadīšanai
jauniešiem, veidojot viņu piederību nova- atbilstoši jauniešu interesēm un vēlmēm
dam, lai jaunieši justos sabiedrībai piede- novadā.
rīgi un novērtēti. Mācīšanās, pat ja tas nav
Jaunais jauniešu aktivitātes centrs “Jau- konkursa Latvijas Lauku attīstības progformālā veidā, notiek ikdienā, savstarpējā niešu Jaunpils” izveidots bijušajās Sarkana
rammas 2014. - 2020.gadam apakšpasākusadarbībā. Jauniešu aktivitāšu centrā vē- krusta telpās “Jaunkalnu” teritorijā. Telpās
ma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar
lamies sniegt jauniešiem palīdzību, sniegt nebija veikti remontdarbi kopš padomju
sabiedrības virzītas vietējās attīstības straatbalstu meklējot viņu talantus un sniegt laikiem.
tēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla
viņiem iespējas sevi pilnveidot, nodrošinot
Jauniešu centrs tika izveidots projekta ie- attīstības iniciatīvas” atbalstu.
jauniešu vajadzību pēc vietas, kur pavadīt tvaros ar Eiropas Savienības Eiropas LaukAr Jauniešu aktivitāšu centra “Jauniešu
brīvo laiku pēc skolas.
saimniecības
fonda lauku Jaunpils” izveidošanu tiks veicināta jauMēs lepojamies ar mūsu jauniešiem un a t t ī s t ī b a i
( E L F L A ) niešu iesaiste sabiedriskajā dzīvē, tiks piestrādājam, lai sekmētu jauniešu neformālās A t k l ā t a
projektu dāvātas kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas
izglītības attīstību novadā un uzlabot ma- i e s n i e g u m u iespējas, uzlabota jauniešu apmierinātība ar
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iespējām Jaunpils novadā.
Projekta kopējās izmaksas ir 16904,06
EUR
Attiecināmās izmaksas ir 15000,00 EUR
Publiskais finansējums 13500,00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums 3404,06
EUR
Šīs telpas uztur Jaunpils novada dome un
pēc projekta īstenošanas turpinās tās uzturēt un segt visus komunālos maksājumus.
Pēc projekta īstenošanas par budžeta līdzekļiem 1200.00 EUR ir iegādātas arī jaunas un modernas mēbeles un aprīkojums,

AKTUALITĀTES
kā arī realizējot domes jauniešu projektus,
to ietvaros, jaunieši ir sarūpējuši centrā cepeškrāsni un galda spēles.
Savas kompetences ietvaros par darbu ar
jaunatni atbildīga ir Sabiedrisko attiecību
un tūrisma nodaļas vadītāja Baiba Rasa, savukārt centrā strādās šīs nodaļas jaunatnes
lietu speciāliste Ieva Zāgmane.
Aicinām sekot līdzi informācijai par pasākumu norisi un aktualitātēm mājās lapā
www.jaunpils.lv un Jaunpils jauniešu sociālo tīklu profilos.
Telpas ir ieguvušas pavisam citu izska-

tu! Tās ir mājīgas un stilīgas! Paldies darbu veicējiem SIA “Kaims”, Jaunpils novada
Attīstības nodaļai, īpaši Elvai Vaivarei un
Vijai Zīvertei un visiem, kas pielika sirdi un
rokas, lai jauniešu sapnis pašiem par savu
“mājvietu” piepildītos!
Uz tikšanos “Jauniešu Jaunpilī”!
Lai radošām idejām bagāts rudens Jums
un mums!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja
Foto:B. Rasa

Vasarā Jaunpils jaunieši piedalās iedvesmojošās aktivitātēs projekta
“ES TOPU…” ietvaros
jas. MMM, gardi gan!

Vēlamies dalīties ar piedzīvoto!
PIRTS DIENA
Silvas Zāgmanes vadībā jaunieši iepazina pirtnieka profesiju,
mācījās siet slotas, paši pagatavot pirts skrubjus, apgūt pašiepēršanās prasmi un pēršanas prasmi. Apguva dažādas zināšanas par
pirts tradīcijām, kā arī kopā pavadīja jauki laiku iepazīstoties ar
citu jauniešu viedokļiem.
“Vagu” stilīgais lauku šķūnis

“IFC GRUPAS” GARĀŽA-VIETA, KUR DZIMST IDEJAS
Iepazināmies ar IFC grupas īpašnieku-Kristapu Jankovski. Garāžā-vietā, kur dzimst idejas. Dzirdējām stāstu, kad hobijs pāraug
uzņēmējdarbībā. Iemācījāmies dažus garāžas darbus-izjaucām
Audi motoru un esam zinoši pat par auto aplīmēšanu ar speciālām
plēvēm!

Jaunieši mācās siet pirts slotas

MŪZIKAS DIENA DABĀ
Jaunieši Artas un Artūra Dumbra vadībā iepazinās ar Dabas
notikumu dārzu, uzzināja kā tas tapa un kādas aktivitātes jaunā
ģimene veido savā saimniecībā.
Un ir tik pārsteidzoši atvērt pavisam vienkārša lauku šķūņa ārdurvis un ieraudzīt to, ka tas nav nemaz tik parasts! Fantastiski
iedvesmojoša vieta un brīnišķīgi saimnieki.
Mācijāmies izgatavot paši savus mūzikas instrumentus-atbilstoši laika apstākļiem tas bija lietus koks!
Dienas turpinājumā viesos ieradās mūziķis, pedagogs un iedvesmojoša personība Mārtiņš Bergmanis. Jaunieši dzirdēja pieredzes stāstu un gan muzicēja, gan uzzināja to- kā tapa Lustīgais
Blūmīzers.
Tam visam pa vidu uzzinājām daudz labu lietu par
garšaugiem, zāļu tējām un gatavojām veselīgas tortil-

www.jaunpils.lv

Kristaps Jankovskis demonstrē tehniskos darbus

RADOŠUMA UN MĀKSLAS DIENA VECLAUKU MUIŽĀ
Viesojāmies Veclauku muižā, kur kopā ar mākslinieku Aigaru Bikši iepazinām mākslas pasauli. Dzirdējām mākslinieka stāstu -māksla mans ceļš. Aplūkojām darbnīcas,
redzējām kā top skulptūras un citi radošie mākslas

turpinājums 4.lpp.
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darbi. Un iejutāmies tēlnieka ādā -gatavojot savas skulptūras-dzīvnieku pasaule modernā gadsimta apvalkā. Mums gāja jautri!
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Jaunpils sadarbībā ar Tukuma un
Engures pašvaldībām piedalīsies
kopprojekta īstenošanā jaunatnes
jomā

Mākslinieks Aigars Bikše kopā ar jauniešiem Veclauku muižā 2020. gada vasara

PĀRGĀJIENS AR PIEDZĪVOJUMIEM DABĀ
Kopā ar aktīviem puišiem-Artūru Turiku un Jāni siliņu devāmies pārgājienā. Uh, pieveicām 18 km! Izaicinājumiem bagātā diena noslēdzās vēlā pēcpusdienā pie ugunskura.
Jutāmies iedvesmoti!

Pārgājiena dalībnieki 2020. gada vasarā

Projekta turpinājumā divas pozitīvas dienas mūs sagaida vēl
septembrī!
18 septembrī SPORTISKĀ KUSTĪBU DIENA tepat Jaunpilī un
26. septembrī noslēgsim šo piedzīvojumu ciklu ar noslēguma aktivitāti DZĪVĀS BIBLIOTĒKAS Struteles “Kārkliņu” mājās.
“Es topu ...” ir uzņēmis apgriezienus un mēs-Jaunpils jaunieši
-esam tapuši zinošāki! Aicinām visus projekta dalībniekus piedalīties noslēguma aktivitātē-ballīte būs un pārsteigumi arī!
Kopumā projekts veidots, lai izvestu jauniešu cauri iedvesmas
stāstiem, pieredzes un praktiskas darbošanās piedzīvojumam jautrā, aktīvā un neformālā vidē.
Projekts sastāv no septiņām aktivitāšu dienām, kur katra no
dienām ir veltīta kādai tēmai un ir kombinācija starp teoriju un
praktisku darbošanos, vietējo un savu resursu apzināšanos kopā
ar iedvesmojošām personībām. Svarīgi ir arī tas, ka aktivitātes ir
sagatavotas pamatojoties uz jauniešu vēlmēm un interesēm.
“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).
Kopējās projekta izmaksas 4.600 EUR
Uz satikšanos! Papildus informācija par projektu
Baiba Rasa
Projekta koordinatore, Jaunpils ND Sabiedrisko
attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
tel. 20204694, epasts: baiba.rasa@jaunpils.lv
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“TEJ tīkla ilgtspējas nodrošināšana”
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra tika izsludinājusi
atklātu projekta konkursu ,,Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī.” Tukuma novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs piedalījās šajā
konkursā un iesniedza projektu “TEJ tīkla ilgtspējas nodrošināšana.” Projekts tika apstiprināts. Tā īstenošanas laiks - 3.08.2020. 20.10.2021 Projekta finansējums - 4300 eur.
Projekta vispārējais mērķis - stiprināt un turpināt jau esošu Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu parlamentu sadarbību un
izveidot ilgtspējīgu skolu parlamentu sadarbības modeli.
Galvenās aktivitātes: rīkot kopīgas tikšanās, saliedēšanās pasākumus, pieredzes apmaiņas, identificēt problēmjautājumus, organizēt vienotus apmācību ciklus, organizēt kopīgus interešu izglītības un atpūtas pasākumus.
Projektā iesaistītās pašvaldības: Tukuma, Engures un Jaunpils
novadu pašvaldības.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”
Paldies Tukuma multifunkcionārajam centram par sadarbību!
Jaunpils jauniešu vārdā sūtam mīļus sveicienus tā darbiniecei
Ilzei Jansonei -Peipiņai! Un, protams, viņas kolēģiem!
Uz drīzu satikšanos!
Baiba Rasa,
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: Juris Grīnfelds

Seko Jaunpils novada Domei Twitter kontā

@Jaunpilsnovads

www.jaunpils.lv
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Vasarā biedrībā “7 balles” kopā pulcējās Jaunpils novada audžuģimenes
Visas dienas garumā bērni un jaunieši gan paši, gan kopā ar audžuvecākiem
darināja dažādas radošas lietas.
Vecāki kopā ar novada sociālā dienesta darbiniekiem un īpašo ciemiņu
Āriju Martukāni pārrunāja aktualitātes,
savukārt saimnieki Anete, Kaspars, Reinis, Matīss kopā ar lieliem un maziem
dalībniekiem cītīgi darbojās radošajās
darbnīcās.
Paldies audžuģimenēm par sirdsdarbu!
No sirds pateicamies “Maxima” par
īpašo atbalstu pasākuma organizēšanā!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāja
Foto:B. Rasa

Pasākuma atklāšana 17.07.2020. Biedrībā “7balles” Struteles “Graudiņos”

Domes sēdes informācija
Atskaite par padarītajiem
darbiem augustā
Šajā atskaites periodā veiktie
darbi:
1. “Ārsta prakses” nekustamajā īpašumā “Jaunkalni” atjaunošanas lielie darbi ir pabeigti un
pašlaik notiek labiekārtošanas
darbi.
2. Nekustamā īpašuma “Lodes” atjaunošanas darbu veicējs
iepirkumā izraudzīts SIA “Gate
L”. Noslēgts līgums ar Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomi par aizdevuma ir piešķiršanu. Līdz ar to, atjaunošanas
darbi var sākties.
3. Vairāki pašvaldības autoceļi tika greiderēti. Uz Raibaļu
ceļa aizpildījām bedres ar auksto asfaltu.
4. Labiekārtošanas nodaļa
turpina pļaut zāli, kas šogad
īpaši labi aug. Veic dažādus
darbus arī nekustamajā īpašumā “Jaunkalni”. Strādāja skolas
bērni- ravēja puķu dobes un
sakopa apkārtni, kā arī apguva

IZSOLES

iemaņas dažādos darbos. Vēl
esam atjaunojuši šūpoles Līvmaņa parkā un atvestas, un tiks
uzstādītas šūpoles sporta laukumā aiz baznīcas.
5. Ir pabeigta ugunsdzēsības
signalizācijas ierīkošana Sporta
nama un domes telpu daļā.
6. Tirgus būdas durvis ir ieliktas.
7. Sagādāta Viesatu pārvaldes
un kultūras nama apkurei nepieciešamā malka.
8. Notika vairākas nekustamo
īpašumu izsoles.
9. Jauns darbinieks izvēlēts
Attīstības nodaļā.
2020.gada 27.augusta sēdē
pieņemti šādi lēmumi:
Apstiprināts lēmums “Par nedzīvojamās telpas Nr.30 „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils
novads, nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par
nekustamā īpašuma „K.Barona
pamatskola” izsoles rezultātu
apstiprināšanu un atkārtotas iz-

Par nekustamā īpašuma “Spāres” otro
izsoli
Jaunpils novada dome pārdod atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Spāres”, Jaunpils pagastā,

www.jaunpils.lv

soles rīkošanu”.
Apstiprināts lēmums “Par
nekustamā īpašuma „Spāres”
izsoles rezultātu apstiprināšanu
un atkārtotas izsoles rīkošanu”.
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā īpašuma „Dižozoli” izsoles rezultātu apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā īpašuma „Auļi” izsoles
rezultātu apstiprināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par
zemes gabala „Gaisma” atsavināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par nekustamā īpašuma „Selgu zeme”
atsavināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi
nekustamā īpašuma „Liepas”
zemes vienības sadalei”.
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi
nekustamā īpašuma „Eži” zemes vienības sadalei” .
Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi
nekustamā īpašuma „Līči” zemes vienības sadalei”.

Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 008 0402,
sastāvošu no viena zemes gabala ar kopējo
platību 0,3002 ha individuālās dzīvojamās
mājas būvniecībai.
Par Nekustamo
īpašumu ir

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi
nekustamā īpašuma „Kaulaiņi”
zemes vienības sadalei”.
Apstiprināts lēmums “Par
pašvaldības zemes gabalu nodošanu iznomāšanai”.
Apstiprināts lēmums “Par
Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna grozījumu ierosināšanu”.
Apstiprināts lēmums “Par papildus finansējumu nekustamajam īpašumam “Jaunkalni””.
Apstiprināts lēmums “Par
grozījumiem amatu un amatalgu sarakstā”.
Apstiprināts lēmums “Par
mācību procesa īstenošanu
2020./2021.mācību gadā”.
Apstiprināts lēmums “Par
saistošajiem
noteikumiem
Nr.9/2020 “Grozījumi 2020.
gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””.

noslēgts zemes nomas līgums: iznomāti
0,3002 ha, līguma termiņš
30.05.2050., nomas maksa 28.00 eiro
gadā. Nomnieks ir pirmpirkuma tiesīga
persona (nomas objekta apjoms ir vienāds
ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu).
turpinājums 6.lpp.
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Nomnieks drīkst piedalīties izsolē vispārējā kārtībā.
Izsole notiks 2020.gada
14.oktobrī plkst. 10.00 Jaunpils
novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā,
Jaunpils novadā.
Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 1489,00.
Izsoles dalības nodrošinājums EUR 148,90, dalības
maksa EUR 150,00 -privātpersonām, EUR 300,00 -juridiskām personām, izsoles solis –
EUR 100,00.
Dalībniekam, lai piedalītos
izsolē, līdz 2020.gada 13.oktobrim plkst.12:00, jāreģistrējas
Jaunpils novada domes kancelejā.
Nodrošinājums
jāiemaksā
līdz pieteikuma iesniegšanai ar
pārskaitījumu Jaunpils novada
domes, reģ. Nr.90000051932,
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777,
Bankas
kods HABALV22 ar atzīmi
“Nekustamā īpašuma “Spāres”
otrās izsoles nodrošinājums”.
Dalības maksa jāiemaksā
identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma “Spāres” otrās
izsoles dalības maksa”.
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.
gada 28.septembrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr.
29209173 vai izpilddirektoru
Pēteri Baranovski, mob.tālr.
26436651.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties mājaslapā: www.
jaunpils.lv un Jaunpils novada
domes kancelejā līdz 2020.gada
14.oktobrim.
Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro
līdz 2020.gada 29.oktobrim.

Par nekustamā īpašuma
“Kr.Barona pamatskola” otro
izsoli
Jaunpils novada dome pārdod otrā atklātā mutiskā izsolē
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ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu “Kr.Barona pamatskola”, Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 9056 002
0303, sastāvošu no viena apbūvēta zemes gabala ar kopējo
platību 1,519 ha un uz tā esošām četrām būvēm.
Par Nekustamo īpašumu nav
noslēgts nomas līgums.
Izsole notiks 2020.gada
12.novembrī plkst. 10.00 Jaunpils novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.
Objekta sākumcena EUR
14850,00.
Izsoles dalības nodrošinājums EUR 1485,00, dalības
maksa EUR 150,00 -privātpersonām, EUR 300,00 -juridiskām personām, izsoles solis –
EUR 500,00.
Dalībniekam, lai piedalītos
izsolē, līdz 2020.gada 11.novembrim plkst. 12:00, jāreģistrējas Jaunpils novada domes
kancelejā.
Nodrošinājums jāiemaksā
līdz pieteikuma iesniegšanai ar
pārskaitījumu Jaunpils novada
domes, reģ. Nr.90000051932,
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777,
Bankas
kods HABALV22 ar atzīmi
“Nekustamā īpašuma “Kr.Barona pamatskola” otrās izsoles
nodrošinājums”.
Dalības maksa jāiemaksā
identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma “Kr. Barona pamatskola” otrās izsoles dalības
maksa”.
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.
gada 28.septembrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr.
29209173 vai izpilddirektoru
Pēteri Baranovski, mob.tālr.
26436651.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties mājaslapā: www.
jaunpils.lv un Jaunpils
novada domes kan-

celejā līdz 2020.gada 12.novembrim.
Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro
līdz 2020.gada 26.novembrim.
Par nekustamā īpašuma
“Piesaules” izsoli
Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nekustamo
īpašumu „Piesaules”, Jaunpils
pagastā, Jaunpils novadā, kad.
Nr. 9056 008 0056, sastāvošu no
viena zemes gabala ar kopējo
platību 10,8 ha. No tiem 7,0 ha
ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, 1,09 ha – meža zeme,
0,4 ha- zeme zem ūdeņiem, 1,9
ha purvs.
Par Nekustamo īpašumu ir
noslēgts viens zemes nomas
līgums : iznomāti 5,5 ha, līguma termiņš 31.12.2021., nomas
maksa 1,5 % no zemes gabala
kadastrālās vērtības gadā.Nomnieks nav pirmpirkuma tiesīga
persona (nomas objekta apjoms
nav vienāds ar izsolāmā Nekustamā īpašuma apjomu). Nomnieks drīkst piedalīties izsolē
vispārējā kārtībā.
Izsole notiks 2020.gada
14.oktobrī plkst. 10.15 Jaunpils
novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā,
Jaunpils novadā.
Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 64 000,00.
Izsoles dalības nodrošinājums EUR 6400,00, dalības
maksa EUR 150,00 -privātpersonām, EUR 300,00 -juridiskām personām, izsoles solis –
EUR 1000,00.
Dalībniekam, lai piedalītos
izsolē, līdz 2020.gada 13.oktobrim plkst. 12:00, jāreģistrējas
Jaunpils novada domes kancelejā.
Nodrošinājums
jāiemaksā
līdz pieteikuma iesniegšanai ar
pārskaitījumu Jaunpils novada
domes, reģ. Nr.90000051932,
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA 0 5 5 1 0 2 0 3 2 5 7 7 7 ,
Bankas kods HA-

septembris

BALV22 ar atzīmi “Nekustamā
īpašuma “Piesaules” izsoles nodrošinājums”.
Dalības maksa jāiemaksā
identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma “Piesaules”
izsoles dalības maksa”.
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā 2020.
gada 28.septembrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr.
29209173 vai izpilddirektoru
Pēteri Baranovski, mob.tālr.
26436651.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties mājaslapā: www.
jaunpils.lv un Jaunpils novada
domes kancelejā līdz 2020.gada
14.oktobrim.
Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro
līdz 2020.gada 29.oktobrim.
Par nekustamā īpašuma
“Selgu zeme” izsoli
Jaunpils novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli nekustamo
īpašumu „Selgu zeme”, Jaunpils
pagastā, Jaunpils novadā, kad.
Nr. 9056 007 0160, sastāvošu
no diviem zemes gabaliem ar
kopējo platību 2,8545 ha. No
tiem 0,7453 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme.
Par Nekustamo īpašumu nav
noslēgts zemes nomas līgums.
Izsole notiks 2020.gada
14.oktobrī plkst. 10.30 Jaunpils
novada domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaunpilī, Jaunpils pagastā,
Jaunpils novadā.
Objekta nosacītā cena (sākumcena) EUR 16 300,00.
Izsoles dalības nodrošinājums EUR 1630,00, dalības
maksa EUR 150,00 -privātpersonām, EUR 300,00 -juridiskām personām, izsoles solis –
EUR 500,00.
Dalībniekam, lai piedalītos
izsolē, līdz 2020.gada 13.oktobrim plkst. 12:00, jāreģistrējas
Jaunpils novada domes kancelejā.

www.jaunpils.lv
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Nodrošinājums
jāiemaksā
līdz pieteikuma iesniegšanai ar
pārskaitījumu Jaunpils novada
domes, reģ. Nr.90000051932,
budžeta kontā A/S „Swedbank, konta Nr. LV22HABA0551020325777,
Bankas
kods HABALV22 ar atzīmi

AKTUALITĀTES

“Nekustamā īpašuma “Selgu
zeme” izsoles nodrošinājums”.
Dalības maksa jāiemaksā
identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma “Selgu zeme”
izsoles dalības maksa”.
Izsolāmā manta apskatā-

ma tās atrašanās vietā 2020.
gada 28.septembrī, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles
komisijas locekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. tālr.
29209173 vai izpilddirektoru
Pēteri Baranovski, mob.tālr.
26436651.

Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties mājaslapā: www.
jaunpils.lv un Jaunpils novada
domes kancelejā līdz 2020.gada
14.oktobrim.
Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama euro
līdz 2020.gada 29.oktobrim.

Muzeja ziņas septembrī
Es ceru, ka katram mums aizvadītā vasara sagādājusi daudz
siltu brīžu kopā ar ģimeni, daudz skaistu tikšanos, atklājumu
tālākos vai tuvākos ceļojumos. Septembris ir tāds ieskrējiena
mēnesis rudenī un rudens darbos arī Jaunpils muzejā.
Izstādes muzejā. Vēl līdz 20. septembrim apskatāmas divas

brīnišķīgas izstādes Jaunpils izstāžu zālēs. Nemaz nav tik bieži,
kad muzejā skatāmas izstādes,
kuru autoriem ir viena uzvārda
sakritība. Šoreiz tas ir mūsu talantīgais novadnieks Edmunds
Andersons ar savas jubilejas izstādi un ne mazāk talantīgā un
radošā dobelniece Evija Andersone. Evija kopā ar varkali Juri Kambaru katrs ar saviem izteiksmes veidiem pauž savu skatījumu uz pasauli. Evija izmanto stila
un grima mākslu, kas fiksēta fotogrāfijā. Varkaļa Jura Kambara
dzimtā metālliešanas prasme gājusi cauri paaudžu paaudzēm. Saskaņā ar savu moto: “Tiekties pēc visa dabiskā un skaistā”, viņš no
dažādiem metāliem – sudraba, vara, misiņa un bronzas – kaļ un
lej sevis izdomātus, unikālus interjera priekšmetus. Savukārt radīt
dažādas rotas Juris iedvesmojies no vēstures liecībās atrastajiem
paraugiem.

Visu septembra mēnesi Jaunpils muzeja ekspozīciju zālē būs
skatāma izstāde “Skološanās senatnē” no Jaunpils muzeja krājuma.
Izstāde ir aicinājums iepazīt senu un ne tik senas skolas grāmatas
no Jaunpils muzeja krājuma, bet arī piedzīvot senu skolēnu disciplinēšanas metodi – tupēšanu uz zirņiem.
Jaunieguvumi.
Vasaras
mēnešos muzeja krājums
papildināts ar vairākām liecībām. Paldies Ritai Birģelei,
kas mūsu muzeja krājumu ar
dažāda rakstura vēsturiskām
liecībām papildina vairāku
gadu garumā.
Paldies Ērikam Kazminam
un Pēterim Baranovskim.
Tie ir ļoti patīkami brīži, kad
jaunpilnieki ar kādu priekšmetu ierodas muzejā, jo tad pa īstam
var sajust to kopīgo rūpi par Jaunpils novada kultūrvēstures saglabāšanu. Viena no muzeja pamatfunkcijām ir sava krājuma
priekšmetu saglabātība. Mūsu novadnieks E. Kviesis restaurēja
“Jaunkalnu” pagrabā atrasto seno zāļu skapīti, kas šobrīd atguvis
savu sākotnējo spozmi un gaida izstādīšanas brīdi tradicionālajā
muzeja jaunieguvumu izstādē.
NEDARBNĪCA. 24. un 25. augustā Turaidas muzejā notika
iniciatīvas NEDARBNĪCA vasaras sesija, kurā piedalījās muzeja
vadītāja Ligija Rutka. Sesijas mērķis bija pilnveidot muzeju speciālistu profesionālās kompetences un sekmēt izpratni par pašvadītu
mācīšanās procesu savā darba vidē, savā muzejā, veicināt sadarbību ar citu muzeju kolēģiem, iepazīstot Turaidas muzejrezervāta
vērtības, kultūrtelpas īpatnības un darba pieredzi.
Informāciju sagatavoja muzeja vadītāja Ligija Rutka un
krājuma vadītāja Zinta Arika.

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…
• Vasara pagājusi ar vairākām aktivitātēm, kas realizētas Eiropas sociālā fonda
projekta “Vesels Jaunpils novadā” ietvaros
– nūjošanas pasākums apkārt Būšnieku
ezeram un iepazīstoties ar Ēdoli, kur piedalījās 27 dalībnieki, mūsu iecienītās lektores
Dainas Reinfeldes 8 stundu lekciju kursu
Viesatu kultūras namā “Veselības dažādās
dimensijas, tās saglabāšanas un uzlabošanas iespējas senioru vecumā”, kur piedalījās
34 dalībnieki.

www.jaunpils.lv

• 20.-21. augustam bijām ekskursijā uz
Sēliju, kur tikāmies ar mūsu draugu biedrību no Skrīveriem, iepazināmies ar viņu
darbu un apskatījām Skrīveru ievērojamākos apskates objektus, tālāk iepazināmies
ar Neretu, apmeklējot arī Jāņa Jaunsudrabiņa bērnības vietas un arī ar viņa dzimtas atdusas vietu. Otrā dienā izstaigājām
Gārsenes pils
skaistu parku
un apskatījām pili,
senlietu
krātuvi

– interesantas gides vadībā. Tālāk ceļš veda
uz Pilskalnes Siguldiņu, kur ierīkotas vairākas dabas takas, Dvieti, kur ierīkots Paula
Sukatnieka piemiņai vīna dārzs un ekskursijas noslēgumā apmeklējām Jāņa Raiņa
bērnības māju Tadenavā. Pēc remonta šeit
iekārtots netradicionāls muzejs, kurā ir interesanti gan bērniem un arī pārējiem.
• 5. septembrī devāmies ekskursijā uz
“Rainā sētu” Jaundubultos, Ādažu ūdensapturpinājums 8.lpp.
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turpinājums no 7.lpp.

gādes muzeju, izstaigājām baltās kāpas taku
Saulkrastos un noslēgumā vārījām kopējo
zupas katlu pie mūsu Valdiņas Saulkrastos.
• 27. septembrī plkst.10:00 piedalīsimies
ar labdarības loteriju Miķeļtirgū, pils laukumā. Lūdzu gatavojiet rudens veltes tirgoša-

nai, jo iegūtos līdzekļus izmantojam daļēju
izmaksu segšanai mūsu ekskursijām.
• 9. oktobrī plkst.16;00 Viesatu kultūras
namā svinēsim mūsu biedrības oficiālo dibināšanas 10 - gadi. Pieteikties pie koordinatoriem, vai trešdienās pensionāru telpās,

iemaksājot dalību 3 EUR.
• Ar oktobra mēnesi atsāksim vingrošanas nodarbības Jaunpils sporta zālē. Dalībniekiem interesēties pie Mārītes Kazminas
– tel 26572217.
Informāciju sagatavoja Austra Sipeniece

Esi aktīvs! 26. septembrī uz Jaunpili aicināti lieli un mazi!
Iepazīsim un atklāsim, kustēsimies un lustēsimies.
Tiekamies viduslaiku sētā “Niedru lija” 26.septembrī plkst. 10:00!

Aicinātas gan klases, gan ģimenes- piedzīvot jaunu, aktīvu
sporta aktivitāti! Pārgājiens ir
plānots ikvienam, kas vēlas izzināt kaut ko jaunu, būt aktīviem,
būt kopā. Lai piedalītos pārgājienā, nav nepieciešama kāda
īpaša sagatavotība, nav nepieciešams īpašs inventārs. Ja, kāds
vēlas izmēģināt nūjošanu, to ir
iespējams savienot ar pārgājienu. Ja kāds vēlas nokļūt galamērķī ātrāk, var izmantot ve-
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losipēdu. Tajā varēs piedalīties
draugu kompānija, draudzīgās
kaimiņu komandas, komandas
biedri, darba kolektīvi. Ik viens,
kurš vēlas piedalīties savādākā
sportošanas aktivitātē - PĀRGĀJIENĀ.
Šī pārgājiena neatņemam sastāvdaļa, kas darīs to UNIKĀLU, ir viedierīču lietošana,
kas ir izcīnījušas savu
vietu mūsu ikdienā.
Piedaloties pārgā-

jienā, lai to darītu interesantu
un aizraujošu, viedtālrunī –
speciāli izveidotā programmā,
būs jāveic dažādi uzdevumi
un būs iespēja uzzināt daudz
jaunas, nezināmas informācijas par Jaunpils novadu. Taču,
noliekot viedtālruni kādā kabatā vai somā, ieturot pauzi,
būs iespējams piedalīties arī
dažādās mazās sportiskās aktivitātēs - kā
futbola sitieni, flor-

bola un basketbola aktivitātes.
Izmantojot, izveidoto aplikāciju, interesenti varēs doties šajā
aizraujošajā pārgājienā, ne tikai
norādītajā kopīgajā Pārgājiena
pasākuma dienā, bet jebkurā
sev piemērotā laikā. Klases varēs doties, kā mazajā klases
ekskursijā, komandas - kā saliedēšanas pasākumā, ģimenes
pavadīt kopīgas brīvdienas!
Mēs nezinām, kas mūs vēl
sagaida rudenī, bet PĀRGĀ-

www.jaunpils.lv
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JIENA, varēs doties jebkurā
gadījumā – iespējams ievērot
distanci, iespējams atrrasties
dabā un galvenais – piedalīties
sportiskā aktivitātē!
Aizraujošs, aktīvs un izglītojošs pārgājiens aptuveni 3
stundu garumā, kas norisināsies Jaunpils novada skaistākajās un interesantākajās vietās.
Pārgājiens ļaus izbaudīt skatus,
uzzināt daudz interesantu faktu

AKTUALITĀTES

par Jaunpils, Kurzemes un Latvijas vēsturi, kā arī pavadīt laiku
ar sev tuvajiem sportiskā veidā.
Pārgājiens tiks veidots tā, lai
interese būtu gan lieliem, gan
maziem dalībniekiem. Pārgājiens norisināsies ar došanos no
punkta uz punktu veicot dažādu uzdevumus, gan atraktīvus,
gan izglītojošus, viedtālruņos.
Pārgājienā risināmie uzdevumi
būs dažādos līmeņos sadalīti

jautājumi, uz kuriem atbildi un
paroles neatradīs internetā.
Pasākuma vadošā komanda:
Gatis Dzeguze – “Stipro skrējiens”, “Sieviešu dienas rallijs”,
“Rīgas sporta nakts” “Lāčplēša
kross”, pārgājienu sērija “Ejam”
idejas autors un organizators
Kristaps Rozenvalds – FK
Jaunpils treneris.
Sandris Grīnfogels – FK
Jaunpils futbola turnīru orga-

nizators
Andris Fridrihsons - Jaunpils
novada domes veselības veicināšanas speciālists, fizioterapeits
Artjoms Lipaks – Questory
Interaktīvo, online spēļu veidotājs.
Pasākuma norise no pl. 10:0017:00 Pārgājiens bezmaksas
Tālr.29 47 95 21 vai gatis.dzeguze@gmail.com

Basketbola klubs “Jaunpils” aktualitātes
Vasara jau ir noslēgusies, bet mēs esam
aktīvi darbojušies jau sākot ar augusta mēnesi. Uzsākām treniņa procesu, kas liks
pamatus mūsu gaidāmajai sezonai. Pirmās
spēles varētu būt oktobra sākumā, bet par
tām noteikti vēl ziņosim atsevišķi.
Augusta beigās, jau trešo gadu pēc kārtas, organizējām individuālo basketbolu
iemaņu nometni mūsu jaunajiem basketbolistiem. Trīs dienu garumā jaunie talanti
smēlās zināšanas no vieslektoriem.
Pirmajā dienā mūs pagodināja Edgars
Grigorjevs, kurš ikdienā strādā par fiziskās
sagatavotības treneri Latvijas spēcīgākās
līgas komandā “Latvijas universitāte”. Trenera vadībā treniņi tika aizvadīti stadionā,
kur uzsvars tika likts uz vingrinājumu pildīšanas tehniku un kvalitāti. Edgars vairākas reizes uzsvēra, ka darot vingrinājumus
nekvalitatīvi var ne tikai negūt vēlamos rezultātus, bet arī iedzīvoties dažādās nevajadzīgās traumās.
Otrajā dienā pie mums viesojās Uvis

Helmanis, kurš sešas reizes pārstāvējis Latvijas basketbola izlasi Eiropas čempionātos.
Treneris vairāk uzsvaru lika uz spēli groza
apakšā. Tāpat kā pirmajā dienā, jaunajiem
basketbolistiem uzsvēra to, ka ļoti svarīga ir
kvalitāte ar kādu tiek izpildīti vingrinājumi
un vienmēr jābūt gataviem cīnīties ar 100%
atdevi.
Pēdējā nometnes dienā mūs apciemoja Raimonds Feldmanis, kurš ir ļoti aktīvs
Latvijas basketbola saimes pārstāvis. Vairākus gadus stažējies NBA klubā un šobrīd
strādā par treneri ar 3x3 Latvijas basketbola
izlasi, kas cīnās par vietu olimpiskajās spēlēs. Trenera galvenie uzsvari bija uz individuālo meistarību ar bumbu. Pildot dažādus
vingrinājumus, jaunieši pilnveidoja savu
uzbrukuma arsenālu.
Kopumā nometnei ir daudz labu atsauksmju un gribam pateikt liels paldies Jaunpils
novada domei, jo šī nometne ir viens no
“Darām paši” 2020 projektiem.
BK Jaunpils līdz sezonas sākumam atlicis

aptuveni mēnesis, šajā laikā plānojam aktīvi trenēties, kā arī aizvadīt pāris pārbaudes
spēles. Kā jau katru gadu mūsu sastāvs ir
nedaudz pamainījies, jo vairāki spēlētāji ir
pakāpušies vienu solīti augstāk un novēlam
viņiem panākumus augstākā līmenī! Gaidām sezonu un tiekamies Jaunpils sporta
namā!!!
Arnis Jēkabsons

Dzimtu stāsti laukos

Š.g. 9.jūlijā un 6. augustā biedrība “Jaunpils reģionālās attīstības centrs “Rats” “ organizēja tikšanās projekta “Dzimtu stāsti
laukos” ietvaros. Tikšanās dalībnieki dalījās
ar savu pieredzi un padarīto vasaras mēnešu laikā. Cits veicis dzīvesstāsta interviju,
cits rakstījis savu dzīvesstāstu, cits izskatījis
ģimenes dokumentus un fotogrāfijas. Vairāki aktīvi izmantojuši Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālā arhīva materiālus,
www.periodika.lv, ko iepriekšējās tikšanās
laikā ieteica izmantot Viesatu bibliotēkas
vadītāja Sandra Šteina. Dzimtas stāstu pētnieki secināja, ka digitālajā arhīvā pieejami
avīžraksti pat no 1800 gadiem.
Augusta tikšanās laikā vairāki dalībnieki
piekrita iemūžināt sevi video ierakstā, lai

Dzimtu stāsti laukos dalībnieces Jaunpils “Ratā” 2020. gada vasara

šādu ierakgan savā
arhīvā,
dinātu

stu saglabātu
ģimenes
gan mucitus

pētīt savu dzimtas stāstu un vietas vēsturi.
Projekta noslēgumā dzimtas stāstu pētnieki
apkopos un iesies savus stāstus saglabāšanai ģimenes arhīvā, vai nodošanai muzejā
turpinājums 10.lpp.

www.jaunpils.lv
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turpinājums no 9.lpp.

vai bibliotēkā un biedrībai, domājot par nākotnes projektiem vai grāmatu iespiešanu.
Aprīkojumu, iesiet savus dzimtas stāstus,
izmantot varēs arī tie, kuri tikšanās reizēs
nepiedalījās, bet patstāvīgi veic pētīšanu.
Ar grūtībām, ko saskaras projekta dalībnieki, kautrēšanās un negribēšana sniegt

intervijas, neesot ko stāstīt. Reizēm gan, kas
vecākajām paaudzēm liekas pašsaprotami
jaunākās paaudzes vairs nezina un interesantas var šķist visikdienišķākās sadzīves
lietas no senākiem laikiem. Arī fotoattēli
palīdz atcerēties gan ģimenes notikumus,
gan tā laika notikumus tuvējā apkārtnē.
Projekts norisinās Jaunpils novada do-

septembris

mes projektu konkursa “Darām paši” ietvaros.
Ar semināra un tikšanās videomateriāliem var iepazīties youtube.com/JaunpilsRAC
Jaunpils reģionālās attīstības centrs
“Rats”, jaunpilsrac@gmail.com
Facebook.com/JaunpilsRAC

Jaunpils piedalās projektā par nemateriālā mantojuma
saglabāšanu

Ziemeļu Ministru padomes Nordplus
pieaugušo izglītības projekta ietvaros partneri no trīs valstīm un četrām organizācijām pusotra gada laikā apgūs un dalīsies
ar pieredzi nemateriālā mantojuma saglabāšanā. Vadošais partneris Zviedrijas Ostrobotnijas izglītības un kultūras asociācija
(Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn), Somija; Norvēģijas
lauku sieviešu apvienība, Norvēģija (Norges Bygdekvinnelag); Kultūras projektu
koordinācijas centrs, Kuldīga un Jaunpils

reģionālās attīstības centrs “Rats”.
Galvenais projekta mērķis ir iepazīties ar
metodēm, kā ar mācību palīdzību nodrošināt nemateriālā mantojuma saglabāšanu un
aizsardzību. Projekta laikā katrs partneris
uzņems projekta dalībniekus un apmeklēs
partnerorganizācijas. Studiju apmeklējumi
ļaus ieinteresētajiem cilvēkiem mijiedarboties, redzēt, kā strādā citi, lai nosargātu nemateriālo kultūras mantojumu un mācītos.
No šīm vizītēm tiks izstrādāts aprakstošs
materiāls par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas metodēm kataloga veidā, iekļaujot video, fotoattēlus un tekstu.
Nemateriālais mantojums ir mutvārdu

tradīcijas, tradīcijas, rituāli, zināšanas, zināšanas par dabu un visumu, zināšanas un
iemaņas par tradicionāliem amatiem.
Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu
un sadarbības tīklu veidošanu. Programmā piedalās Baltijas valstis: Latvija, Lietuva, Igaunija un Ziemeļvalstis: Dānija (arī
Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī
Ālandu salas), Īslande, Norvēģija, Zviedrija. Projekta pieteikumus projektu sagatavošanās vizītēm jāiesniedz līdz oktobrim,
bet projekta pieteikumus pieņem līdz katra
gada februārim.
Renāte Zīverte

IZMAIŅAS JAUNPILS APTIEKAS DARBA LAIKĀ
Pirmdiena			
08.00-15.00
Otrdiena			
08.00-15.00
Trešdiena			
08.00-15.00
Ceturtdiena		
08.00-15.00
Piektdiena		 08.00-15.00
Sestdiena		
Brīvs
Svētdiena		
Brīvs
10
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Pasākuma plāns
Pasākumi

Amatu mājā

Radošā laboratorija jauniešiem.
Ziedojums/bezmaksas

22.,24.,29.09
01.,06.,08.,13.,15.,20.,22.10

13:00-19:00

Jauniešu centrs

Grāmatas” Zemgale, kur Tavi varoņi” atvēršanas svētki
Ieeja ar ielūgumiem

24.09.

16:00

Jaunpils laulību zālē

Dzimtu stāstu iesiešana, lekcija

24.09.

17:00-19:30

“Rats”

Jauniešu centra “Jauniešu Jaunpils
“atklāšana

24.09.

18:00

Jauniešu centrs

Nūjošanas nodarbība. Bezmaksas

24.09.

18:30-19:30

Tikšanās Pils laukumā

Piedzīvojumu pārgājiens “Atklājējs”
Bez maksas

26.09.

10:00-17:00

Jaunpils novadā, tikšanās viduslaiku sētā “Niedru lija”

Jauniešu projekta “Es topu…” noslēguma pasākums ‘Dzīvās bibliotēkas”
Bez maksas

26.09.

17:00

“Kārkliņos”

Skriešanas nodarbība. bezmaksas

30.09.

18:00-19.00

Skolas sporta stadions

Atvērto durvju diena “Ratā”

01.10.

17:30-19:30

“Rats”

Pensionāru biedrībai “Jaunpils” 10
gadu jubileja. Ieeja ar ielūgumiem.

09.10.

16:00

Viesatu kultūras namā

Keramikas nodarbības.

17.,24.09.; 1., 8., 15.10.

12:00-17:00

Jaunpils Amatu māja

Miķeļdienas gadatirgus

27.09.

10:00-14:00

Pils laukums

18:00

Viesatu kultūras namā

Dziedāšanas svētki Viesatās 10. gadu 17.10.
jubilejas koncerts
Balle grupa “Brekšu Pekši”

20:00
MUZEJS
IZSTĀDES

jauna

“Skološanās senatnē”. Senākas skolas 01.09.-30.09.
vēsturiskie mirkļi.

Jaunpils muzeja ekspozīciju zāle*

jauna

“Kurzemē- bites dzēliens saldus”.
Kurzemes rokdarbnieču cimdu
izstāde. Izstādē ar saviem darbiem
piedalās Jaunpils cimdu adītājas.

23.09.-08.12

Jaunpils muzeja izstāžu zāle*

turpinās no
augusta

E. Andersona jubilejas izstāde.

Līdz 21.09.

Jaunpils muzeja izstāžu zāle.*

turpinās no
augusta

E. Andersones un J.Kambara izstāde
“Pirmavots”.

Līdz 23.09.

Jaunpils muzeja izstāžu zāle.*

turpinās no
augusta

“Dziedināt, dziedēt”. Jaunpils pirmās Līdz 30.09.
aptiekas 180.jubilejai un medicīnas
tradīcijām Jaunpilī veltīta izstāde.

Sikspārņu pagrabs (zem muzeja)

Ekspozīcijas
“Jaunpils muižas muižiņas”

pastāvīgi

“Pilskunga kabinets”

pastāvīgi

www.jaunpils.lv

Ekspozīciju zāle
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“Uz bruņinieku pagrabu bruņinieka
meklējumos”

pastāvīgi

septembris

Bruņinieku pagrabiņš

Kultūras nams
Pasākumi
Rudens balle “Zelta kniede”

31.10.

20:00

Jaunpils pils

Literāri muzikāls pasākums “Sevī
ieklausoties”
Piedalās: dzejnieces Aija Celma, Inta
Špillere, Zane Zonberga
Muzikālais pavadījums: ”DIVAS
26.09.
BALSIS” Baiba un Dainis Turki un
Jaunpils zēnu ģitāristu trio - Ernests Grigors, Rihards un Edvards
Kozlovski

12:00

Jaunpils bibliotēka

Lasītāju klubiņa “Lasītprieks” tikšanās un jauno grāmatu apskats

14:30

Jaunpils bibliotēka

Bibliotēka
Pasākumi

8.10.
Izstādes

“Ceļosim visi kopā uz Burtu zemi”
1.-30.09.
Zinību dienai veltīts grāmatu izstāde

Jaunpils bibliotēka

“Kaut kas vēl augstāk”
Dzejas dienām veltīta grāmatu
izstāde

1.-30.09.

Jaunpils bibliotēka

“Lasītākie latviešu detektīvi”

1.10.-31.10.

Jaunpils bibliotēka

Nodarbības
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.
20299152, e-pasts: biblioteka@
jaunpilspils.lv

7.10.

Gleznošanas nodarbības

27.09.
11.10.
25.10.

Lielā Talka arī šogad aicina pievienoties akcijai
“World Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules talkai, kas
notiks 19. septembrī. Šajā dienā visa pasaule vāks
atkritumus un sakops apkārtējo vidi, risinot arī
jautājumu par cigarešu izsmēķu problēmu.
Latvijas novadi vides sakopšanu paveica jau
pavasara Lielajā talkā, lai
rudenī
varētu stādīt Laimes
kokus,
kļūstot par Latvijas
ieguldījumu
12

Strutele, Saule,
Leveste, Jurģi

10:00 pieaugušie; 14:00
bērni

Jaunpils bibliotēka

pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.
Aicinām arī Jaunpils novadā stādīt savus Laimes
kokus!
Pašvaldība Laimes kokus –skaistās hortenzijas
stādīs 19.09. pl. 12:00.
Aicinām ģimenes iesūtīt savu Laimes koku foto!
baiba.rasa@jaunpils.lv
UZ TIKŠANOS 19. SEPTEMBRĪ!

www.jaunpils.lv
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Ja tu spēj saskatīt skaistumu, tad
tikai tāpēc, ka skaistums ir tevī pašā.
Jo pasaule ir kā spogulis, kurā katrs redz
sevi pašu.
/P. Koelju/

Sirsnīgi sveicieni un laba vēlējumi septembra
gaviļniekiem!
Veselību, dzīvesprieku un mīlestību!
Jaunpils novada dome

Pateicība

Jurģu iedzīvotāji izsaka pateicību pašvaldības izpilddirektoram
Pēterim Baranovskim par sadarbību ar autoceļu uzturētāju, kā
rezultātā Jurģos ir uzklāts pret putekļu segums.
Tu saules ceļš un labā avots biji,
Kam rimstot tecēt, mūsu sirdīs paliek
Joprojām mīlestības vilnis balts.
(K. Apškrūma)

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem,
Nadeždu Ariko, Gundaru Baumani-Baumu, Dzintru
Gailišu, Birutu Smelteri, Aidu Šēferi, Aivaru Didrihsonu,
Zigmundu Ķenkaru pēdējā gaitā pavadot.
Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst.
Mīļas rokas ziedus noklās,
Un tev silti vienmēr būs.
(A. Straube)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Agrim
Smelterim māmiņu mūžībā pavadot.
SIA “Līvas Grupa” kolektīvs

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 18.09.2020. 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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Bet virši vēl smaržo silā,
Alkšņos – vīgriezes nenopļautās.
Un vasaras kurpītes zilās
Vēl nenoautas.
P.Jurciņš

Mūsu Lienei visdziļāko līdzjūtību
izsaka pensionāru Biedrība
“Jaunpils” vīru Aivaru Didrihsonu
pēkšņi zaudējot.

Ziemeli, pieklusti šobrīd mazliet,
Balts cilvēks uz baltu mūžību iet.
(V. Aizupe)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Aivara Didrihsona tuviniekiem.
Kaimiņi

Lai tēva mīlestība paliek dziļi sirdī
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Par avotu, kur mūžam spēku smelt. Dinai, no tēva uz mūžu atvadoties.
(Z. Vijupe)
Bijušie deju kolēģi Jaunpilī
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).
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