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Lielā talka Jaunpils novadā
Lielajā talkas dienas rītā, gaidītā lietus vietā talciniekus sveica 

silta pavasara saulīte-vēlot darbīgu Lielo dienu. Kņada, rosīša-
nās un darba prieks bija jūtams ik uz soļa. 

Talka Rāvos

Jaunpils muzeja darbinieki un Jaunpils draudze talkā Sparvu kapos

“Draudzību” un “Dzintariņu” māju talcinieki Viesatās “Levestes spicie” jaunieši talko gar gājēju celiņu

Talcinieki Levestē

“Optimistu” talcinieki “Dzīlēs”



Jaunpils vēstis2. Maijs 2016

www.jaunpils.lv

turpinājums no 1.lpp. 

AKTUALITĀTES

ģēti koku zari un veikti citi darbi. “Dzīļu” mājās talkotāji pēc darba 
ēda zupu, cepa desiņas un par godu šai dienai tika cepti arī keksiņi. 

Mesteru ielas apkārtnē čakli strādāja Grigoru ģimene, tika sa-
kopts upes krasts, savukārt “Tālavās” manījām rosību pie laukuma 
līdzināšanas un puķu dobju rušināšanas.

Pa ceļam uz Levesti sastapām četrus “Levestes spicos” jauniešus, 
kuri vāca atkritumus gar gājēju celiņu visā tā garumā. Pašā Leves-
tes centrā talkoja gan lielie, gan mazie-tika grābtas lapas, slaucīts 
pagalms, vākti atkritumi, izzāģēti krūmi. “Tērču” iedzīvotāji iztīrīja 
arī pagraba telpas. Kopumā Levestē sastapām trīsdesmit astoņus 
čaklus talkotājus. Biedrības “Levestes spicie” vadītāja Liene Jurē-
vica un Silvija Siliņa pagatavoja īpašo talkas dienas zupu, savukārt 
Ēriks Mizga parūpējās par mūziku, tā teikt-lai lustīgāk darbs uz 
priekšu iet!

Saulīškalnā sastapām piecus pensionāru biedrības “Jaunpils” 
aktīvistus, kuri Mirdzas Žulpas vadībā jau tradicionāli veic piemi-
ņas vietas sakopšanas darbus. Saules ciema centrā darbojās sep-
tiņpadsmit lieli un mazi talkotāji. Tika uzposta bērnu laukumiņa 
teritorija un bērzu birzīte pie daudzstāvu nama, savukārt Arbidānu 
ģimene devās sakopt ceļmalas no Saules līdz pat Tukuma ceļam. 

Jaunpils novada Domes darbinieki sakopa apkārtni ap Elles kal-
nu. Valdis Zīverts sazāģēja nokritušos kokus, domes darbinieki 
grāba lapas un vāca atkritumus. Piepalīdzēja arī Zīvertu dzimtas 
jaunākie talkotāji.

Viesatu pusē ceļmalu satīrīšanā piedalījās Vilnis Rasa ar puikām 
Oļegu un Genādiju Sergejeviem.

Viesatu pagasta “Draudzību” un ‘Dzintariņu” septiņpadsmit 
māju iedzīvotāji veica rotaļlaukuma labiekārtošanas darbus-kopī-
giem spēkiem pagatavoja smilšu kastes apmales, demontēja veco 
slidkalniņu. Kalviņu ģimene tīrīja teritoriju aiz t.s. kūtiņām: tika 
izraktas latvāņu saknes un vākti atkritumi.

Gulbju saime, Viesatu pārvaldes vadītāja Vita Petrova un lab-
iekārtošanas darbinieki, Ilmārs Kovaļevskis, kā arī citi talkotāji 
rosījās Viesatu upes gravā. Četrpadsmit talkotāji tika likti darbā 
gan pie krūmu zāģēšanas, gan atkritumu vākšanas no upes un upes 
krastos. Talkas norises vēroja arī pats mazākais talkas dalībnieks 
Krišjānis, un veroties pāri ratiņu malai, mācījās darba tikumu. 
Gulbju saime gravas nogāzē iecerējusi izveidot dabas taku.

Tālāk devāmies uz Rāvu pusi. Rāvos šogad kopā bija sanākuši 
četrdesmit trīs lieli un mazi talkotāji, lai kopīgiem spēkiem izvei-
dotu atpūtas vietu pie vecā veikala. Talcinieki uz talku ieradās ar 
groziņiem, manījām arī īpašo talkas kūku. Talkas organizētāja Ed-
munda Petrova vadībā tika sakopta apkārtne, izgatavoti soli un gal-
di, veidota ugunskura vieta, puķu dobes, iekārtots rotaļu laukums. 
Kā min zemes īpašnieks Jānis Krūmiņš plānā ir arī paša veikala 
ēkas atjaunošana. Talkas saimniece Daiga Petrova bija sagatavojusi 
īpaši gardu milzu zupas katlu, sacepusi dažādus kārumus. Rāvinie-
ki jauniekārtotajā atpūtas vietā kopā sanāks uz dažādiem svētkiem, 
šeit tiks svinētas Mazās ciemu dienas, Līgo svētki un citi svarīgi 
godi.

Talkas dienā daudzi no mums rosījās savos privātmāju pagalmos 
un uzņēmumu teritorijās, kā arī daļa devās sakopt sen noskatītas 
vietas, kur roka jāpieliek, lai vide būtu sakopta-pilnos talkas maisus 
manījām Stuteles centrā un novada ceļmalās pa visu teritoriju. Pal-
dies ikvienam, kas klusāk vai skaļāk piedalījās Lielajā talkā Jaunpils 
novadā, palīdzot Latvijai zaļākai būt. 

Saudzēsim dabu, rūpēsimies par savu novadu, dāvāsim Latvijas 
simtgadē mūsu valstij sakoptu Jaunpils novadu!

Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Foto: B. Rasa

Talcinieki Saulē

Talcinieki Saulīškalnā

Talcinieki Viesatu upes gravā

Talkas “ekspedīciju” jeb došanos izbraucienā pa novadu uzsā-
kām plkst.09:00 no rīta. Vienā no Jaunpils novada Domes izslu-
dinātās publiskās talkas vietā Jaunpils pils parkā sastapām rosoties 
Dāmu kluba “Vīgriezes” dāmas. Parka otrā pusē manījām staltos 
BK “Jaunpils” basketbolistus, kuri trenera Artūra Zarembas vadībā 
tīrīja Bikstupes krastus. 

Tālāk devāmies uz Sparvu kapiem, kur Bernevicu dzimtas kapu 
vietas sakopšanas talku jau ilggadēji organizē Jaunpils muzejs un 
Jaunpils baznīcas draudze. Astoņi talcinieki rūpīgi grāba lapas un 
novāca sakritušos zarus, kuri kapu piekalnītē bija kā biezs! Baznī-
cas draudzes locekļi uzposa arī pašu baznīcu, tika izvāktas visas 
nevajadzīgās lietas, spodrināti logi un grīda.

Ezera ielas iedzīvotāji rosījās gar ezera krastiem, savukārt pen-
sionāru biedrības “Jaunpils” biedri darbojās iekštelpās. Ārpuse jau 
sakopta dažas dienas iepriekš, bet plānā vēl daudz āra darbi. 

“Dzīlēs” mājas apkārtnes sakopšanas darbos iesaistījās lielākā 
iedzīvotāju daļa-kopumā divdesmit “optimisti”. Raivo Altenburga 
vadībā tika sakopta mājas priekša, tīrīti celiņi, grābtas lapas, apzā-



www.jaunpils.lv

Jaunpils vēstis 3.Maijs 2016

turpinājums 4.lpp.

DOMES LĒMUMI

2016.gada 28. aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi
- Sakarā ar A. Puzaka ģimenes ārsta prakses neatdalāmajiem 

ieguldījumiem pašvaldības īpašumā „Jaunkalni”, dome dzēsa 
maksu par telpu īri un �ksēja ieguldījuma summas atlikumu uz 
11.04.2016.

- Ūdensvada pagarinājuma Mesteru ielā izbūves materiālu iz-
maksas EUR 5751,67 apmērā nolēma segt no pašvaldības rezerves 
fonda līdzekļiem. 

- Apstiprināja PSIA „Jaunpils KS” gada pārskatu 2015.gadam.
- Pieņēma zināšanā SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrī-

ba „Piejūra, gada pārskatu 2015.gadam.
- Apstiprināja SIA „Jaunpils Pils” gada pārskatu 2015.gadam. 
- P/a „Jaunpils” Jaunpils pils elektromontāžas darbiem, piešķīra 

�nansējumu EUR 12 081,88 no pašvaldības rezerves fonda līdzek-
ļiem.

- Apstiprināja p/a „Jaunpils” struktūrvienības Viesatu bibliotē-
kas krājuma inventarizācijas rezultātus.

- Apstiprināja grāmatas „Jaunpils teikas” pārdošanas cenu

Grāmata Izcenojumi 
(EUR)

“Jaunpils teikas” (Jaunpils novada iedzīvotājiem) 7.00
“Jaunpils teikas” (pārējiem) 10.00

Lai radītu iespēju jauniešiem iegūt dzīvei nepieciešamās pras-
mes, zināšanas, apgūt darba pieredzi un nodrošināt jauniešiem 
iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku, nolēma: 2016. gada vasaras 
sezonā no pašvaldības budžeta līdzekļiem atmaksāt 4 ( četras) sko-
lēnu darba vietas. Noteica minimālo stundu tarifa likmi, saskaņā 
ar valstī noteikto minimālās algas stundu tarifa likmi. Labiekār-
tošanas nodaļai papildus �nansējumu, skolēnu atalgojumam EUR 

685,00, piešķīra no budžeta rezerves fonda līdzekļiem. 
- Apstiprināja Noteikumus Nr. 7/2016 ”Par grozījumiem 2015. 

gada 18. jūnija Noteikumos Nr. 10 „Par skolēnu nodarbinātību va-
saras brīvlaikā Jaunpils novadā”.

- Apstiprināja Noteikumus Nr. 8/2016 ”Par grozījumiem Noli-
kumā Nr. 4 ”Par balvu piešķiršanu Jaunpils vidusskolas pedago-
giem un audzēkņiem” Jaunpils novadā

- Pamatojoties uz Jaunpils novada domes noslēgto vienošanos ar 
Nacionālo veselības centru par �nanšu līdzekļu piešķiršanu valsts 
un pašvaldības ārstniecības iestāžu nodarbināto darba samaksas 
pieauguma nodrošināšanai 2016.gadā, Jaunpils novada domes 
amatu un amatalgu sarakstā 2016. gadam struktūrvienībā Jurģu 
feldšerpunkts mainīja vadītāja mēnešalgas apmēru. 

- Apstiprināja Nolikumu Nr. 9/2016 ”Par grozījumiem 2013. 
gada 13. februāra Nolikumā Nr. 1 „Par Jaunpils novada domes 
amatpersonu un darbinieku atlīdzību”

- Lai nodrošinātu elektrības padevi tirgotājiem, apstiprināja 
maksas pakalpojumu par elektrības pieslēguma izmantošanu ga-
datirgos un ielu tirdzniecībā, nosakot EUR 2,00 par vienu tirgo-
šanās reizi. 

- Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr.10/2016 „Par grozīju-
miem Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldī-
bas budžetu 2016.gadam””

- Apstiprināja Jaunpils novada domes, gada pārskatu 2015. ga-
dam. 

- Apstiprināja Attīstības nodaļas nolikumu. 
- Apstiprināja lēmumu par nekustamā īpašuma „Līči” sadalīšanu

Kancelejas vadītāja Ita Lapsa 
Domes lēmumi izvērstā veidā un audio ieraksts pieejams novada 

mājas lapā www.jaunpils.lv

APSTIPRINĀTS 
ar Jaunpils novada domes 31. 03. 2016. lēmumu Nr.56

(protokols Nr.3,14.punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 7/2016.
„Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtību 

Jaunpils novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 10.punktu, 

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, 
Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 

“Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, 

kā arī suņa apmācībai” 13.punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības 

mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, kā arī klaiņojošo vai bezpa-
līdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanas kārtību Jaunpils 
novadā.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. mājas dzīvnieks – mājas (istabas) suns vai kaķis;
2.2. mājas dzīvnieka īpašnieks – persona, kurai pieder mājas 

dzīvnieks;
2.3. mājas dzīvnieka turētājs – persona, kuras rīcībā un aprūpē 

atrodas mājas dzīvnieks;
2.4. zaļā zona – jebkura ar zālienu apaugusi publiski pieejama 

teritorija.

II. MĀJAS DZĪVNIEKU REĢISTRĀCIJAS UN UZSKAITES 
KĀRTĪBA 

3.Jaunpils novadā mājas dzīvnieki ir jāreģistrē normatīvos aktos 
noteiktajā kārtībā pie praktizējoša veterinārārsta, kuram ir noslēgts 
līgums ar Lauksaimniecības datu centru, vai Lauksaimniecības 
datu centrā. 

III. MĀJAS DZĪVNIEKU TURĒŠANAS KĀRTĪBA
4. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina, lai 

sunim, tam atrodoties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai 
turējumā esošās teritorijas, būtu uzlikta kaklasiksna vai cits akse-
suārs, piemēram, iemauktiņi, bet bīstamam sunim būtu arī sarkana 
atšķirības lente, ar ko apzīmē bīstamu suni. Mājas (istabas) dzīv-
nieka īpašnieks vai turētājs nodrošina, ka nesterilizēts kaķis neat-
rodas ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās 
teritorijas. Sterilizēta kaķa īpašnieks nodrošina tā apzīmēšanu, ja 
kaķis atrodas lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā. 

5. Bezsaimnieka sterilizētus un atbilstoši apzīmētu kaķus atļauts 
izmitināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 
kopīpašumā esošajā vai nomātajā zemes gabalā, saskaņā ar dzīvok-
ļu īpašnieku kopības lēmumu, norādot speciālu barošanas vietu 
un norādot personu, kas atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu 
attiecībā uz bezsaimnieka sterilizēto kaķu turēšanu un labturību. 
Konkrētajā gadījumā dzīvokļu īpašnieku kopība vai tās pilnvaro-
ta persona nodrošina bezsaimnieka kaķa sterilizāciju par saviem 
līdzekļiem.
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Nekustamā īpašuma „Zvaigznes” izsole

6. Sunim bez pavadas ir aizliegts atrasties publisko vietu zaļajās 
zonās.

7. Suņa īpašniekam vai tā turētājam aizliegts ar suni atrasties 
Jaunpils vidusskolas teritorijā darba dienās laika posmā no plkst. 
7.00-18.00, pārējā laikā Jaunpils vidusskolas teritorijā sunim jābūt 
uzliktai kakla siksnai vai citam aksesuāram, piemēram, iemaukti-
ņiem, suns jāved pavadā, kā arī tam ir jābūt uzliktam uzpurnim un 
jābūt sarkanai atšķirības lentei, ja suns atzīts par bīstamu saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem.

8. Nebarot mājas (istabas) dzīvniekus daudzdzīvokļu māju kop-
lietošanas telpās un nepieļaut, ka mājas (istabas) dzīvnieki rada 
netīrību daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās un sabiedriskās 
vietās.

9. Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs, konstatējot mājas (is-
tabas) dzīvnieka pazušanu, vienas diennakts laikā, paziņo par to 
Jaunpils novada pašvaldības policijai.

IV. KLAIŅOJOŠO VAI BEZPALĪDZĪGĀ STĀVOKLĪ NONĀ-
KUŠO MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU IZĶERŠANA

10.Par klaiņojošo, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo vai bojā gā-
jušo bezsaimnieka mājas (istabas) dzīvnieku atrašanos Jaunpils 
novada teritorijā, paziņo Jaunpils novada pašvaldības policijai pa 
tālruni 29155434. 

11. Klaiņojošo mājas (istabas) dzīvnieku izmitināšanu un, ja ne-
pieciešams, izķeršanu veic persona, ar kuru Jaunpils novada paš-
valdībai ir noslēgts līgums un kura ir tiesīga to veikt normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā.

 12. Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs var izņemt mājas (is-
tabas) dzīvnieku no patversmes 14 dienu laikā no tā ievietošanas 
dienas, uzrādot mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas ap-
liecību un sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar tā ķeršanu, trans-
portēšanu un uzturēšanu.

13. Mājas (istabas) dzīvnieku var eitanizēt normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā vai atdot turējumā citai personai, ja 14 dienu 
laikā pēc dzīvnieka ievietošanas patversmē tā īpašnieks tam pie-
derošo dzīvnieku neizņem no patversmes vai dzīvnieks nav iden-
ti�cējams.

V. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NE-
IEVĒROŠANU UN TO IZPILDES KONTROLE

14. Noteikumu izpildes kontroli nodrošina Jaunpils novada paš-
valdības policija.

15. Par noteikumu 6.,7.,un 8.punktā noteikto prasību neievēro-
šanu mājdzīvnieka īpašniekam vai turētājam izsaka brīdinājumu 
vai piemēro naudas sodu līdz EUR 100, 00.

16. Par noteikumu 5. punktā noteikto prasību neievērošanu dzī-
vokļu īpašnieku kopības lēmumā norādītajai atbildīgajai personai 
izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz EUR 100,00.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
17. Noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas pašvaldības laik-

rakstā „Jaunpils Vēstis”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi Nr. 7 „Par mājas (ista-
bas) dzīvnieku turēšanas kārtību Jaunpils 
novadā” nepieciešami, lai noteiktu prasības 
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, kā arī 
klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonā-
kušo dzīvnieku izķeršanas kārtību Jaunpils 
novadā.

2. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi Nr. 7 „Par mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanas kārtību 
Jaunpils novadā” nosaka prasības mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanai, kā arī 
klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī 
nonākušo dzīvnieku izķeršanas kārtību 
Jaunpils novadā. 

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai ir �nansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums 
attiecināms uz Jaunpils novada 
administratīvajā teritorijā esošiem mājas 
(istabas) dzīvniekiem un to īpašniekiem vai 
turētājiem

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu projekts tika publicēts 
pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

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

Jaunpils novada dome atsavina atklā-
tā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ne-
kustamo īpašumu “Zvaigznes” Viesatās, 
Viesatu pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 
90900020306, kas sastāv no zemesgabala ar 
kopējo platību 0,22ha un divdzīvokļu dzī-
vojamās mājas.

Izsole notiks 2016.gada 15.jūnijā 
plkst.15.30 Domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaun-
pilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena EUR 7534,00.
Izsoles sākumcena EUR 7534,00, nodro-

šinājums EUR 753,40, dalības maksa EUR 
150,00 (�ziskām personām) vai 300,00 (ju-

ridiskām personām).
Izsoles solis - EUR 300,00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 

2016.gada 15.jūnijam plkst. 12.00 jāreģis-
trējas Jaunpils novada Domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pietei-
kuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaun-
pils novada Domes, reģ. nr.90000051932, 
budžeta kontā AS “Swedbank”, konta nr. 
LV22HABA0551020325777, bankas kods 
HABALV22, ar atzīmi “Nekustamā īpašu-
ma “Zvaigznes” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kār-
tībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: 

“Nekustamā īpašuma “Zvaigznes” izsoles 
dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atra-
šanās vietā 2016.gada 30.maijā, laiku ie-
priekš saskaņojot ar izsoles komisijas lo-
cekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. 
tālr.29209173.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
mājaslapā www.jaunpils.lv .

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašu-
mu veicama euro divu nedēļu laikā no iz-
soles dienas.



www.jaunpils.lv

Jaunpils vēstis 5.Maijs 2016

31.marts bija ter-
miņs mazo, biedrību 
iniciatīvu projektu 
iesniegšanai pašval-
dības organizētajam 
projektu konkursam 
“Darām paši”. 15.aprī-
lī projektu vērtēšanas 

komisija – Ligita Gintere, Pēteris, Baranovskis, Dzidra Krastiņa, 
Anta Skuja un Raivis Pranis, izvērtējot uzrakstīto, ar vairāku pro-
jektu autoriem tiekoties pārrunās, pieņēma lēmumu atbalstīt ie-
sniegtos projektus:

Nr.

Pro-
jekta 

iesnie-
dzējs

Pro-
jekta 

nosau-
kums

Galvenās projekta 
aktivitātes

Pie-
šķir-
tais 
Do-
mes 

�nan-
sējums

Pro-
jekta 

iesnie-
dzēja 
līdz�-
nansē-
jums

1.

Pensio-
nāru 
bied-
rība 
“Jaun-
pils”

Mēs 
- maz-
bēr-
niem

Sakārtojot vidi pa-
galmā starp daudz-
dzivokļu mājām 
“Dailes” un “Pērles”, 
tiks atjaunota un 
pilnveidota bērnu 
aktīvās atpūtas 
vieta.

735,08 346,53

2.

Bied-
rība 
“Dzīves 
un ve-
selības 
skola 
dabā”

Saspēle

Izveidota radoša 
darbnīca, kuras 
procesā muzicējot 
sadarbojas dalīb-
nieki. Rudens un 
ziemas mēnešos 
tiks organizētas 
spēļu pēcpusdienas. 
Projekta �nansē-
jums tiks izmantots 
aprīkojuma iegādei 
radošai darbnīcai

609,70 152,43

turpinājums 6.lpp.

INFORMĀCIJA

Nekustamā īpašuma „Strautiņu ferma” izsole

Sākam “Darīt paši - 2016”

Jaunpils novada dome atsavina atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekus-
tamo īpašumu “Strautiņu ferma” Saulē, 
Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, kad. Nr. 
9056004 0028, kas sastāv no zemesgabala 
ar kopējo platību 2,34 ha.

Izsole notiks 2016.gada 15.jūnijā 
plkst.15.00 domes ēkā “Ērģelniekos”, Jaun-
pilī, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā.

Objekta nosacītā cena EUR 5373,00.
Izsoles sākumcena EUR 5373,00, nodro-

šinājums EUR 537,30, dalības maksa EUR 
150,00 (�ziskām personām) vai 300,00 (ju-
ridiskām personām).

Izsoles solis - EUR 300,00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 

2016.gada 15.jūnija plkst. 12.00 jāreģistrē-
jas Jaunpils novada Domes kancelejā.

Nodrošinājums jāiemaksā līdz pietei-
kuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Jaun-
pils novada domes, reģ. nr.90000051932, 
budžeta kontā AS “Swedbank”, konta nr. 
LV22HABA0551020325777, bankas kods 
HABALV22, ar atzīmi “Nekustamā īpašu-
ma “Strautiņu ferma” izsoles nodrošinā-
jums”.

Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtī-
bā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: “Ne-

kustamā īpašuma “Strautiņu ferma” izsoles 
dalības maksa”.

Izsolāmā manta apskatāma tās atra-
šanās vietā 2016.gada 30.maijā, laiku ie-
priekš saskaņojot ar izsoles komisijas lo-
cekli Zintu Mielavu, tālr.63180994, mob. 
tālr.29209173.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
mājaslapā www.jaunpils.lv .

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašu-
mu veicama euro divu nedēļu laikā no iz-
soles dienas.

3.

Jaun-
pils 
baz-
nīcas 
atbalsta 
biedrī-
ba

Jaun-
pils 
baz-
nīcas 
bukleta 
sagata-
vošana 
un 
izdoša-
na

Bukleta par Jaunpils 
baznīcu kā nozīmī-
gu kultūrvēsturisku 
objektu sagatavoša-
na un izdošana.

750,00 240,00

4.

Jaun-
pils 
ev.lut.
drau-
dze

Zvied-
rijas 
Viby 
drau-
dzes 
jaunie-
šu dele-
gācijas 
un kora 
uzņem-
šana 
Jaunpilī

Sadraudzības pasā-
kumu organizēšana. 750,00 273,00

5.

Bied-
rība 
”Opti-
misti”

“Dzīļu” 
mājas 
ziemeļu 
fasādes 
dēlīšu 
nomai-
ņa

Tiks uzlabots mājas 
vizuālais izskats un 
siltumizolācija, no-
mainot koka dēlīšus 
mājas ziemeļu pusē.

728,86 193,81

6.

Bied-
rība 
“No-
vusa 
klubs 
“Jaun-
pils’”

Bied-
rības 
“NK 
“Jaun-
pils”” 
mate-
riālteh-
niskās 
bāzes 
uzlabo-
šana

Iegādāties sacensību 
un treniņu orga-
nizēšanai serti�-
cētu novusa spēles 
inventāru.

750,00 362,56
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AKTUALITĀTES

turpinājums no 5.lpp.

Attīstības nodaļas atskaite par 2015.gada darbu

7.

Bied-
rība 
“Tēr-
ces”

“Mūs-
mājas 
-5”

Logu nomaiņa 
koplietošanas telpās 
-kāpņu telpās.

750,00 750,00

8.

Bied-
rība 
“Ros-
mes”

Pamatu 
hid-
roizo-
lācijas 
sistē-
mas 
izveide 
daudz-
dzīvok-
ļu mājā 
“Ros-
mes”

Tiks veikta daudz-
dzīvokļu mājas 
“Rosmes” pamatu 
hidroizolācija un 
lietusūdeņu novadī-
šana no pamatiem 
140m kopgarumā.

750,00 727,00

9.

Biedrī-
ba “Le-
vestes 
spicie”

Klai-
ņojošo 
kaķu 
kon-
troles 
ievie-
šanas 
pasāku-
mi.

Iekārtot vietu, 
uzbūvējot “kaķu 
namiņu”, iekārto-
jot “’kaķu tualeti” 
un “ēdamistabu”. 
Klaiņošos kaķu ste-
rilizācijas pasākumu 
organizēšana.

750,00 201,82

10.

Jaun-
pils 
cukura 
diabēta 
biedrī-
ba

Velna 
pēda 
zilā 
aplī.

Zilais aplis – cukura 
diabēta biedrības 
simbols. Rūšu strau-
ta malā pretī mājai 
“Laimas” iekārtota 
atpūtas vieta un 
puķu dome – zilais 
aplis.

750,00 630,00

11.

Bied-
rība 
“Kul-
tūras 
labora-
torija”

Rotaļu 
prieks!

Pilnveidots un pa-
pildināts skolas teri-
torijā esošais rotaļu 
laukums ar šūpolēm 
un rāpšanās sienu.

750,00 187,50

12.

Bied-
rība 
Ūdens-
roze

Cep un 
vāri, ēd 
ar kāri!

Izveidota virtuve 
ar elektrisko plīti, 
tvaika nosūcēju, 
traukiem un citiem 
virtuves piederu-
miem, nodrošinot 
biedrības aktivitāšu 
daudzveidību.

750,00 187,00

13.

Bied-
rība 
“Jaun-
pils 
RAC 
“Rats””

Gud-
rais 
lauci-
nieks

Noorganizēti apmā-
cību-pieredzes ap-
maiņas izbraukuma 
semināri esošajiem 
un topošajiem mazā 
biznesa pārstāvjiem. 
Izveidota izvērsta 
Jaunpils novada 
uzņēmēju datubāze.

750,00 474,88

Konkursa mērķis ir veicināt Jaunpils novada iedzīvotāju atbildī-
bu par savu dzīves vidi un uzlabot vietējo dzīves kvalitāti. 

Šobrīd tiek slēgti līgumi ar projekta īstenotājiem.
Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 1. maijs– 2016. gada 1. ok-

tobris 
Viena projekta īstenošanai Domes �nansējums var tikt piešķirts 

līdz EUR 750,00;
Projektiem jāpiesaista līdz�nansējums un/vai pašieguldījums 

naudas, mantas vai 
brīvprātīgā darba veidā vismaz 20% apmērā no kopējām projek-

ta izmaksām.  
Tiks vērtēti īstenotie projekti. Labākā projekta grupas pāŗstāvji 

tiks aicināti piedalīties apvienības “Sabiedrība ar Dvēseli -Latvi-
ja” 2016.gada projektu konkursa noslēguma pasākumā 2017.gada 
18.martā Lielvārdē. Kopš 2015.gada Jaunpils novads ir apvienības 
“Sabiedrība ar Dvēseli -Latvija” biedrs.

Apvienība izdod arī ikgadējo žurnālu, ar kuru elektroniskā veidā 
var iepazīties Latvijas pašvaldību savienības mājas lapā www.lps/ 
profesionālās apvienības/ Sabiedrība ar dvēseli – Latvija.

Vija Zīverte
Projekta koordinatore,

Attīstības nodaļas vadītāja

Šī gada sākums ir laiks, kad aktīvi strā-
dājam pie priekšdarbiem, lai iesniegtu pro-
jektu pieteikumus un īstenotu projektus 
jaunajā ES fondu plānošanas periodā, t.i. 
sagatavotas un prezentētas idejas par valsts 
nozīmes kultūras pieminekļu atjaunoša-
nas pasākumiem, pašvaldības ceļu posmu 
atjaunošanai, nozīmīgām pārmaiņām sko-
las teritorijā – 2-4 gadīgo grupas piebūves 
projektēšana un būvniecība, skolas sporta 
infrastruktūras uzlabošana un pārbūve, te-
ritorijas pārbūve optimālai transporta un 
gājēju kustībai bijušās darbnīcas apkārtnē. 

Šobrīd notiek tehniskās apsekošanas 
atzinuma dokumentu izstrāde Jaunpils 
ūdensdzirnavu ēkām, lai iesniegtu projek-
tu �nansējuma gūšanai valsts programmā 

Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un 
restaurācijas programmā. Ir veikta cenu 
aptauja, lai uzsāktu energoauditu pārskatu 
un Tehniskās apsekošanas atzinumu izs-
trādi pašvaldības ēkās “Ērģelnieki” (Spor-
ta nams), “Kalna skola” un “Jaunviekaļas”, 
kas ir nepieciešams lai iesniegtu projektu 
ES speci�skā atbalsta mērķa sasniegšanā 
(SAM) energoefektivitātes paaugstināša-
nai pašvaldības ēkās. Projekta iesniegšana 
– 31.maijs.

Notiek projekta dokumentācijas gata-
vošana Es fondu darbības programmai, lai 
saglabātu, aizsargātu un attīstītu nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, kā arī at-
tīstītu ar to saistītos pakalpojumus. Tā kā 
projekta noteikumi prasa iesniegt koppro-

jektu, kurā sadarbojas vairākas pašvaldības, 
tad šobrīd notiek Kopīgas stratēģijas vei-
došana par nozīmīgo valsts nozīmes kultū-
ras pieminekļu tālāku attīstību ilgtermiņā 
(Jaunpils pils, Jaunpils dzirnavas, Kandavas 
pulvertornis.) Projektu ideju atlase vēl nav 
izsludināta.

Turpinās tehniskās dokumentācijas iz-
strāde pašvaldības ceļiem, lai iesniegtu pro-
jektu ES Lauku ceļu attīstības programmā.

Šajā gadā jau iesniegti projekti:
- “Industriālā mantojuma atjaunošana 

tūrisma attīstībai”- projektā paredzēti ie-
guldījumi dzirnavu iekārtas un pašu dzir-
navu telpu nelielā remontā, lai radītu jaunu 
tūrisma piedāvājumu “No grauda līdz mai-
zei’. Projekts iesniegts Latvijas – Igaunijas 
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turpinājums 8.lpp.

Jaunpils vizuālā identitāte un mārketings

programmā sadarbībā ar Rīgas plānošanas 
reģionu, Kurzemes plānošanas reģionu un 
diviem Igaunijas plānošanas apgabaliem.

- Programmas Eiropa pilsoņiem apakš-
programmā Eiropas vēstures piemiņas pa-
sākumi projekts sadarbībai ar 

Nove Hrady (Čehija), MTÜ Selts Raekü-
la (Igaunija), Social Innovation Fund (Lie-
tuva), Dacorum CVS (Lielbritānija), Cen-
trum Inicjatyw UNESCO (Polija).

- 5 projekti programmā Erasmus+ sadar-
bības veicināšanai izglītojoties gan jaunie-
šīem, gan pieaugušajiem.

Kandavas Partnerība izsludinājusi pro-
jektu iesniegšanu LEADER programmā 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstī-
šanai. 21.aprīlī gan Viesatās, gan Jaunpilī 
notika semināri par projektu iesniegšanas 
un īstenošanas jautājumiem. tika attīstības 

startēģijas izstrādē 2016.- 2020.gadam, uz 
kuras pamata šajā periodā arī mūsu novada 
uzņēmēji, biedrības, pašvaldība varēs pie-
saistīt LEADER programmas �nanses savu 
ieceru attīstībai (skat. Informāciju www.
kandavaspartneriba.lv). 

Jau sesto gadu Dome organizēja mazo 
projektu konkursu „Darām paši”, piešķirot 
kopējo līdz�nansējumu EUR 10 000. Uz-
sākta projektu īstenošana.

Mūžizglītības pasākumu īstenošanu 
Dome ir deleģējusi organizēt biedrībai 
“Rats”, kura arī to veic gan piesaistot jau-
nas iedzīvotāju grupas dalībai izglītojošos 
pasākumos (soc.riska ģimenes, pārtikas 
paku saņēmējus), gan turpinot sadarbību 
ar pašvaldības iestādēm (Sociālais dienests, 
muzejs, skola), Latvijas Lauku konsultāci-
ju un izglītības centru, Latvijas pašvaldību 

mācību centru, Latvijas pieaugušo izglītī-
bas apvienību. Ir izsniegtas licences izglī-
tības programmu “Vispārējā angļu valoda”, 
“Projektu izstrāde un vadība NVO”, “Esmu 
mamma”, “Kustību ilūzijas radīšanas iespē-
jamība attēlos”, “Esi draudzīgs dabai no 7 
līdz 15 gadus veciem izglītojamiem” .

Domei un “Ratam” sadarbojoties turpi-
nās Viesatu un Levestes ciemu attīstības 
plānošanas pasākumu organizēšana. “Rata” 
sezona tuvojas īsam pārtraukumam vasarā, 
kaut gan vairāki kursi turpināsies arī vasa-
rā. “Projektu vadības pamati” .

Sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību un tū-
risma nodaļu turpinās darbs pie Jaunatnes 
darba stratēģijas izstrādes un pašvaldības 
marketinga stratēģijas īstenošanas. 

Nodaļas vadītāja Vija Zīverte

2014. un 2015. gadā Jaunpils pašvaldība 
piedalījās Norvēģijas �nanšu instrumenta 
�nansētā projektā “Lietpratīga pārvaldība 
un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabo-
šana”. Par vienu no būtiskākajiem projekta 
ieguvumiem atzīstams tas, ka aktīvi pieda-
loties T1 sanāksmēs visu projektā iesaistīto 
pašvaldību –darbinieki un vadība smēlās 
pieredzi no kolēģiem gan Latvijā, gan Nor-
vēģijā un izstrādāja pašvaldības mārketinga 
stratēģiju. Pēc mārketinga teorijas arī paš-
valdība tiek apskatīta no tirgus aspekta pu-
ses un tās lietotāji ir iedzīvotāji, apmeklētāji 
un uzņēmēji.

Izstrādājot mārketinga stratēģiju, tiek 
de�nēts, ka Jaunpils ir novads Latvijā, 
kurā mērķtiecīgi tiek vairota vietas pie-
vilcība caur trim pamatvērtībām: vietējo 
sabiedrību, dzīves un ekonomisko vidi un 
mērķtiecīgi tiek veidota vietas pievilcība un 
novads popularizēts: kā labākā vieta, kur 
dzīvot, mācīties, strādāt, audzināt bērnus, 
atpūsties, nodarboties ar uzņēmējdarbību, 
apmeklēt un baudīt dabas unikalitāti un 
kultūrvēsturisko mantojumu. No kā izriet, 
ka galvenie uzdevumi ir: veidot un vairot 
Jaunpils atpazīstamību, pasvītrot Jaunpils 
individualitāti un atšķirīgumu no citām 
pilsētām un novadiem, pārliecināt vēlamās 
mērķauditorijas par iespējām dažādu eko-
nomisko, politisko, sociālo un personīgo 
mērķu sasniegšanā.

Viens no prioritārajiem virzieniem ir vie-
tas piederības veicināšana visām vecuma 
grupām visās fokusgrupās, kuru plānots īs-
tenot ar dažādām aktivitātēm, kā arī lepnu-
ma sajūtas par savu novadu/mājām apzinā-
ta veidošana un viedokļa popularizēšana. 
Ar sociālo tīklu palīdzību saiknes veidoša-
na ar ārvalstīs un citās pilsētās dzīvojošiem, 

kā arī darbs ar citās pilsētās studējošiem 
un strādājošiem jauniešiem, piesaistot no-
vadam. Iedzīvotāju iesaiste NVO sektorā, 
brīvprātīgajā darbā, amatiermākslas kolek-
tīvos, pasākumu organizēšanā, iedzīvotāju 
forumos, projektos, talkās, sanāksmēs, sa-
pulcēs, pārvaldē, lēmumu pieņemšanā utt. 
Vietas, labo darbu, cilvēku, notikumu un 
pasākumu popularizēšana un informācijas 
un fotogrā�ju operatīva izplatīšana e-vidē, 
masu medijos. Veicināt vietējo uzņēmēju 
un veiksmīgu esošo/bijušo jaunpilnieku-
uzņēmēju, populāru cilvēku atzīšanu un 
popularizēšanu, iesaistīšanu novada dzīvē, 
pasākumos, kā arī pašvaldības sadraudzī-
bas projektu īstenošana, pilnvērtīgi izman-
totas Jaunpiļu alianses piedāvātās iespējas 
u.c. pasākumi.

Izstrādājot Jaunpils pašvaldības mārke-
tinga stratēģiju, tika lemts, ka nav iespējams 
izdalīt atsevišķas rīcības katrai pašvaldības 
lietotāju grupai, tāpēc attiecībā uz visām 
lietotāju grupām ir kopīgi plānošanas ele-
menti. 

Īstenojot mārketinga aktivitāšu realizāci-
ju, Jaunpils pašvaldība darbosies divos vir-
zienos: realizēs aktivitātes, kas sekmē nova-
da attīstību un mērķtiecīgi veidos labvēlīgas 
attiecības ar visām iesaistītajām pašvaldības 
lietotāju grupām-iedzīvotājiem, apmeklētā-
jiem un uzņēmējiem. 

Kas ir Jaunpils?
Mārketinga stratēģijas izstrādes ietva-

ros tika veikta iedzīvotāju un viesu ap-
tauja par Jaunpils novadu. Aptauja tika 
izveidota vietnē www.visidati.lv/aptau-
ja/1120571960/, šajā vietnē anketu aizpildī-
ja 53 respondenti, savukārt 80 respondenti 
anketu aizpildīja rakstveidā, 45 respondenti 
tika aptaujāti pa telefonu. Vidējais respon-

dentu vecums ir 42,9 gadi. 

Respondenti tika aicināti nosaukt trīs lie-
tas, vietas, ar ko viņiem saistās Jaunpils. No 
šiem trim atribūtiem tika veidots trīsstūris, 
asociāciju trijotnes tika savilktas kopējā 
tīklojumā, kur spēcīgākie, biežāk nosauktie 
tēla atribūti veido kodolu. Analizējot iedzī-
votāju un apmeklētāju minētās atbildes, se-
cinām, ka cilvēku apziņā Jaunpils asociāciju 
pirmajā vietā pārliecinoši ierindojas Jaun-
pils pils un Jaunpils siers, savukārt otrs bie-
žāk minētais atribūts ir mājas-gan simbo-
liski, gan SIA “Līvas grupa” ražotās mājas, 
kā arī cilvēki-uzņēmīgi un strādīgi.

Strādājot pie novada vizuālās identitātes, 
svarīgi bija noskaidrot – cik spēcīga ir ie-
dzīvotāju vietas piederības izpausme, ana-
lizējot iegūtos aptaujas rezultātus, secinām, 
ka 69% lepojas, ka ir Jaunpils novada ie-
dzīvotāji, pozitīvs vērtējums uzskatāms arī 
12% atbildes norādot, drīzāk, jā. 5 % min 
atbildi - cits, minot skaidrojumu, ka vairs 
neesmu iedzīvotājs, lepojos, ka šeit ir mana 
darbavieta, ļoti, ļoti lepojos. Grūti pateikt 
ir 5% un tikai 9% atbild drīzāk nē. Tātad 
varam secināt, ka iedzīvotāji lepojas, ka ir 
Jaunpils novada iedzīvotāji.

Atsevišķi tika noskaidrots, vai lepojaties, 
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ka esat Jaunpils pagasta iedzīvotājs un Vie-
satu pagasta iedzīvotājs. 66% respondentu 
lepojas, ka ir Jaunpils pagasta iedzīvotāji, 
7% drīzāk lepojas, tikai 10 % nelepojas, 
grūti pateikt ir 7%, savukārt 2% min atbildi 
cits, minot, ka vairs nav iedzīvotāji un le-
pojas ļoti.

59 % no Viesatu pagasta iedzīvotājiem 
lepojas, ka dzīvo pagastā, 2% drīzāk lepo-
jas. 13% skaidri pauž viedokli, ka nelepojas, 
savukārt 20% ir grūti pateikt. 3% atbild cits, 
minot, ka ir labi, ka pagasti ir kopā.

Kopumā varam secināt, ka iedzīvotājiem 
ir izteikta vietas piederība, tomēr pastāv 
draudi, ka mērķtiecīgi neveidojot vietas 
piederību, iedzīvotāju lepnums par savu 
vietu var samazināties. Tāpat analizējot ie-
gūtās atbildes, secinām, ka pašvaldība līdz 
šim strādājusi pareizā virzienā, jo bieži ir 
novērots, ka cilvēki –sakot, ka nelepojas ar 
savu novadu, to argumentē ar vietējās varas 
politikas un izpildvaras darba neapmieri-
nātību.

Aptaujā tika noskaidrots, ka iedzīvotā-
ji un apmeklētāji Jaunpilī lepojas ar: Pir-
majā vietā ierindojot Jaunpils pili-vairāk 
85%,Jaunpils Pienotava un sieri 82%, Vi-
duslaiku svētki vairāk kā 50%, Sia “Līvas 
grupa”, kultūra un pašdarbība, karnevāls 
pilī, Sporta nams vairāk kā 40% un tika 
minētas arī atbildes-apskates objekti, uzņē-
mēji un personības, kā Ligita Gintere, Gun-
valdis Sproģis, Agris Smelteris. Salīdzinoši 
mazs skaits minēja atpazīstamas personī-
bas-jaunpilnieces- Baiba Sipeniece Gavare 
un Kristīne Zadovska. 

Turpinot aptaujas rezultātu apkopojumu, 
varam redzēt, ka pozitīvo rādījumu ir vai-
rāk kā negatīvo. Iedzīvotāji un apmeklētāji 
60% min, ka nelepojas ar nesakoptām mā-
jām un graustiem, vairāk kā 40% min ceļus, 
parādās arī neapmierinātība ar gaismām 
un infrastruktūru kopumā. Tiek minēta 
arī neapmierinātība ar Jaunpils vidusskolas 
darbu, drošību, centra attieksmi pret no-
malēm, kā arī neapmierinātība ar domes 
darbību.

Tā kā vietas pievilcība un piederības sa-
jūtas veidošanas pamatā ir dažādi komuni-
kācijas kanāli, viens no nozīmīgākajiem ir 
dažādu pasākumu organizēšana ar mērķi 
pasvītrot Jaunpils novada unikalitāti. Tika 
noskaidrots, kādi pasākumi visspilgtāk ir 
saglabājušies atmiņā. Viduslaiku svētki ie-
rindojas pirmajā vietā, seko gadatirgi, Vie-
satu kultūras nama 40. gadu jubileja, Mazo 
ciemu dienas, Muzeju nakts u.c. Jāmin, ka 
pašvaldības aģentūra, kuras paspārnē dar-
bojas kultūras darba organizētāji mērķtie-
cīgi strādā uz pasākumu ieviešanu ģime-

nēm ar bērniem, kā arī uz kultūras tūrisma 
pasākumiem nedēļas nogalēs. Jaunpils un 
Viesatu kultūras namu aktivitātes balstās 
gan uz iedzīvotāju, gan apmeklētāju pie-
saisti. 

Lai noskaidrotu iedzīvotāju pašvērtēju-
mu un apmeklētāju vērtējumu par novada 
ļaužu rakstura īpašībām, respondenti tika 
aicināti izteikt 3 pozitīvās un 3 negatīvās 
rakstura īpašības. Pozitīvās īpašības: strādī-
gi, atsaucīgi, izpalīdzīgi, čakli, draudzīgi un 
radoši, savukārt negatīvās-pirmajā vietā ar 
augstu balsu pārsvaru ierindojas skaudīgi, 
aiz sevis tālu atstājot tādas īpašības kā –ne-
novīdība, klačoties mīloši, pļāpas, iedomīgi 
un slinki.

Sākot darbu pie zīmolvedības izstrādes, 
svarīgi bija noskaidrot, iedzīvotāju un ap-
meklētāju viedokli par tiem vārdiem, ku-
riem vajadzētu būt jaunizveidotajā sauklī.

Respondentu minētie atslēgas vārdi Jaun-
pils novada sauklim ir Jaunpils, pils, cilvē-
ki, darbs, par jauniešiem, varēt. Analizējot 
atbildes, īpašu ievērību izpelnījas vārdu 
savienojums - Gadsimtu spēks - paldies tā 
autoram!

Sākot strādāt pie zīmolvedības koncepta, 
B. Rasa, V. Zīverte un I. Lapsa tikās ar mār-
ketinga eksperti Renāti Cāni, kura uzsvē-
ra, ka Jaunpils pašvaldībā līdz šim lietotais 
sauklis un vizuālā identitāte pils, ir savieno-

ti veiksmīgi. Manas mājas –mana Jaunpils, 
kā uzsvēra R. Cāne, vārds “mājas” līdz šim 
nav bieži sastapts un simbols ir ļoti spēcīgs, 
kuru veiksmīgi var integrēt dažādās jomās. 
Runājot par Jaunpils vērtībām, simboliem, 
raksturu u.c. atribūtiem, tiek uzsvērts “RA-
DĪTS JAUNPILĪ” ne tikai to attiecinot uz 
ražojumiem, bet uz visu, ko var piedzīvot, 
sajust, visu, kas radīts ne tikai apēšanai vai 
lietošanai, bet arī radītās tradīcijas, māks-
la, kultūra, vide, daba, bērni, jaunieši un 
viss lielais bagātību vezums, kas sastopams 
mūsu Jaunpils novadā.

Darbs pie vizuālās identitātes un mār-
ketinga stratēģijas turpinās, lai veiksmīgi 
to turpinātu plānots uzsāk sadarbību ar 
profesionālu zīmolvedības konsultantu, kā 
arī nemitīgi tiek organizētas dažādas darba 
grupas un sanāksmes, kurās aicinām pie-
dalīties visus interesentus. Ja arī tev ir kāda 
ideja, ieteikums, nāc ciemos uz Jaunpils 
novada Domi, zvani 20204694 vai atraksti 
baiba.rasa@jaunpils.lv. 

Pētījuma  par Jaunpils novada  teritori-
jas sociālo potenciālu un aptaujas rezultātu 
par novada vizuālo identitāti   prezentācija 
notika 11. maijā plkst.16:00 Jaunpils pils 
Zaļajā zālē.

Baiba Rasa
Sabiedrisko Attiecību un tūrisma nodaļas 

vadītāja
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Lai gan Jaunpils pils lielgabals, iezīmējot tūrisma aktīvo sezonu, 
rīb aizvien biežāk, pils saime līdz ar gada �nanšu pārskata sagata-
vošanu vēl atskatās uz paveiktajiem darbiem 2015. gadā un norāda 
uz plānotajiem šajā -2016. gadā. SIA “Jaunpils pils” gada pārskats 
2015.gadam tika apstiprināts 28. aprīļa Domes sēdē. 

Paveiktais 2015.gadā
SIA ir izdevies turpināt pēdējo gadu tendenci - palielināt neto 

apgrozījumu, kas 2015. gadā ir 374 671 EUR (pieaudzis par 10 % 
salīdzinājumā ar iepriekšējo - 2014. gada, pārskata periodu). SIA 
2015. gadu ir noslēdzis ar 9 339 EUR lielu peļņu, kas tiek izmantota 
iepriekšējo pārskata gadu zaudējumu segšanai. 

Apgrozījuma pieaugumu ir izdevies noturēt, galvenokārt, patei-
coties kvalitatīviem, daudzveidīgiem pakalpojumiem, stabilai, pro-
fesionālai komandai, kā arī aktīvai klientu piesaistei ar dažādām 
mārketinga aktivitātēm.

Ienākumu attēlojums pa pakalpojumu grupām
Vislielāko ienākumu daļu – 56% veido ēdināšanas pakalpojumi 

jeb krogs, kas arī attiecīgi ražošanas izmaksās veido lielāko izdevu-
mu daļu. Līdzīgās daļās ir ienākumi par izmitināšanas pakalpoju-
miem ( 14%) un ekskursijām (13%), pēc tiem seko telpu īre - 8 %.

Apskatot kopējo apmeklētāju statistiku pa gadiem, var redzēt, 
ka arī apmeklētāju skaits ir pieaudzis par vairāk kā 4 tūkst. ( 8%). 
Šogad tie ir 54 319 viesi. Lielākā daļa no tiem ir latvieši, tikai 9% 
ir ārzemnieki. Visvairāk ārvalstu apmeklētāji ir bijuši no Lietuvas 
( 69%, 3310 pers.), pēc tam - Krievija (17%, 802) un Igaunija ( 5%, 
224). Vistālākie viesi ir ieradušies no Japānas. 

Apmeklētāju statistika pa gadiem
Atskatoties uz galvenajām aktivitātēm, var norādīt, ka notiek ak-

tīvs darbs un ikdienas komunikācija ar apmeklētājiem sociālajos 
medijos: „Draugiem.lv”, „Twitter.lv”, „Facebook.lv”, tiek turpināta 
uzsāktā sadarbība iepriekšējos gados ar dažādiem interneta, dru-
kātajiem medijiem un pārdošanu veicinošiem portāliem - “Cher-
ry.lv”, “Pērkamkopā”, kā arī sadarbība ar dāvanu karšu pārdošanas 
portāliem – “Dāvanu serviss” un “Visas dāvanas”. 

Kā jaunums, mārketinga aktivitātēs – dalība 2 kāzu izstādēs – 
“Wedding Day – 2015” un “Mīlestība”.

Pils pārstāves kāzu izstādē – “Wedding Day – 2015”
Ienākumiem augot, uzņēmums var atļauties veikt vairāk remont-

darbus un iegādāties pamatlīdzekļus. Vislielākie ieguldījumu veikti 
tieši virtuves telpu, inventārā pielāgošanai gan pieaugošā piepra-
sījuma vajadzībām, gan Pārtikas un veterinārā dienesta prasību 
izpildei - izremontētas virtuves tehniskās telpas – dārzeņu cehs, 
koridors, duša, garderobe, un iegādāta aukstumkamera, galdauti, 
trauki u.c.

Pakalpojuma uzlabojumi veikti arī viesnīcā - izremontēta vies-
nīcas Zilā istaba, iegādāti aizskaru un gultas pārvalku komplekti 
Zilajā un Imanta istabā, gultas veļa, krēslu komplekti un troņkrēsls.

Zilā istaba pēc remonta
Ieguldījumi veikti arī pils un tās apkārtnes labiekārtošanā: uzbū-

vēts tiltiņš uz salu, atjaunotas pils apkārtnes puķu dobes un apstā-
dījumi, kā arī atjaunotas viduslaiku spēles, papildināts un daudz-
veidots tērpu piedāvājums. 

Plānotais 2016.gadā 
Jau gada pirmajā pusē, sekojot tendencēm un pieprasījumam, 

ir izveidota jauna ekskursijas programma ģimenēm - “Pirmie soļi 
galmā”, kurā pils gide izrāda seno Jaunpils pili, iepazīstina ar dāmu 
un bruņinieku dzīves likumiem un tikumiem, parāda viduslaiku 
ieročus, pastāsta leģendas par Jaunpils pils spoku, kā arī pārbauda 
mazo dāmu un topošo bruņinieku viesošanās laikā iegūtās iema-
ņas. Katrs no viņiem saņem arī attiecīgu apbalvojumu. Ekskursijā 
viesi dodas viduslaiku tērpos un noslēgumā piemiņai izkaļ savu 
veiksmes monētu. Par godu viesiem šauj senais lielgabals. Tās il-
gums 1 stunda 20 minūtes, ieteicama bērniem no 4 līdz 12 gadiem.



Jaunpils vēstis10. Maijs 2016

www.jaunpils.lv

INFORMĀCIJA

turpinājums no 9.lpp.

Lepojamies-Sintija Ješkova labākā starp 53 jaunsargiem

Jaunpils vidusskolas 5. klase iepazīst pašvaldības darbu

Jaunsargu 4.līmeņa noslēguma testu re-
zultātu kopsavilkumā, starp 53 jaunsargiem 
Sintija Ješkova iegūst 1. vietu ar 98,5 punk-
tiem no 100.

17. aprīlī Aizsardzības ministrs Rai-
monds Bergmanis apmeklēja jaunsargu 4. 
līmeņa testu nometni, kas notika Dobelē 
Zemessardzes 51. kājinieku bataljona teri-
torijā.

Nometne norisinājās vairākas dienas, 
tika pārbaudītas jauniešu teorētiskās zinā-
šanas, �ziskā sagatavotība, ierindas mācība, 
orientēšanās, lauka kaujas iemaņas, pirmās 
palīdzības sniegšanas iemaņas, darbība ar 
dažādiem ieročiem t.s. granātas mešana, 

šaušana ar pneimatisko ieroci. Pēc sekmī-
gas testu nokārtošanas jaunsargi saņem 
apliecību, kas sniedz priekšrocības atlasē 
dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Jāmin, ka no Dobeles vienības tikai jaun-
pilniece Sintija Ješkova no R. Bergmaņa sa-
ņēma īpašu dāvanu-grāmatu.

Paldies instruktoram Andrim Pērkonam 
un Sintijai Ješkovai par Jaunpils vārda po-
pularizēšanu!

Apsveicam ar sasniegto rezultātu!
 

Baiba Rasa 
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas 

vadītāja Foto: B. Rasa

 Ekskursija “Pirmie soļi galmā” 
Turpmākajos mēnešos plānojas arī viesnīcas daudzvietīgo nu-

muru un citu pils telpu kosmētiskais remonts. 
Domājot par turpmāko un lielākiem projektiem, līdz ar jauno 

Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodu 
sadarbībā ar PA “Jaunpils” un Jaunpils novada Domes Attīstības 
nodaļas darbiniekiem tiek meklēti risinājumi nepieciešamajam 
pils jumta remontam. 

Jaunpils pilij -715
Šis gads ir jubilejas gads Jaunpils pilij, jo ir pagājuši 715 gadi kopš 

Livonijas ordenis nolēma šeit uzbūvēt bruņinieku pili 14.gadsimta 
sākumā. Līdz ar to šogad Viduslaiku svētki, kas būs 13. augustā, 
notiks par godu pils 715. gadu jubilejai. Radošā grupa jau darbojās, 
lai svētki būtu aizraujoši, interesanti un iespaidīgi. 

Jaunpils pils 1301.g.( J.K. Broces attēls pēc Jirgena Helmsa hronikas) 
Pils saime ir gandarīta, ka klientu vidū ir aizvien vairāk Jaunpils 

novada iedzīvotāju un vēlas, atgādināt, ka Jaunpils novada iedzīvo-
tājiem ir piemērotas atlaides pils telpu nomai: Lielā zāle (līdz 150 
personām) - 100.00 EUR ( pārējiem 600.00 EUR), Kroga zāles (līdz 
70 personām) - 70.00 EUR ( pārējiem 450.00 EUR ), Zaļā, Medību 
un Torņa kamīnzāle 45.00 EUR ( pārējiem 300.00 EUR ). 

Sekojiet līdzi Jaunpils pils aktivitātēm gan sociālajos tīklos, gan 
www.jaunpilspils.lv!

Lai silta un saulaina vasara!
Inga Krūtaine 

SIA “Jaunpils pils” reklāmas speciāliste
Foto: Jaunpils muzeja arhīvs, Inga Krūtaine

19. aprīļa rīta puse Jaunpils novada Domē 
aizritēja mazliet skaļāk kā ikdienā ierasts, 
jo sociālo zinību mācību stundas ietvaros 
pie darbiniekiem viesojās zinātkārie Jaun-
pils vidusskolas 5. klases skolēni. Šajā rei-
zē skolēnu uzdevums bija pilnveidot savas 
zināšanas par pašvaldības darbu un tikties 
ar speciālistiem. Vizītes ietvaros Sabiedris-
ko attiecību vadītāja Baiba Rasa prezentēja 

pašvaldības darbu kopumā, izglītojot jau-
niešus par domes struktūru, pašvaldības 
darbinieku ikdienas pienākumiem, budže-
tu un plānotajām aktivitātēm nākotnē. Jā-
uzteic, ka šīs klases skolēnu zināšanas un 
izpratne par pašvaldību ir vērtējamas kā 
augstas. 

Skolēni apmeklēja Nekustamo īpašumu 
nodaļu un Bāriņtiesu. Domes administrā-

cijā iepazinās ar sekretāri Ditu Elleri un 
jaunatnes un tūrisma speciālisti Lāsmu 
Zariņu, kuras darbu pašvaldībā uzsākušas 
pavisam nesen. Jaunieši tikās ar grāmatve-
žiem un izpilddirektoru, kā arī apmeklēja 
pavisam nesen-martā atklāto Valsts un paš-
valdību vienoto klientu apkalpošanas cen-
tru un uzzināja, kādi pakalpojumi iedzīvo-
tājiem ir pieejami. 
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Jaunpils vidusskolā notiek starptautisks seminārs 
globālajā izglītībā “Pasaule ienāk klasē”

Attīstības nodaļas darbinieki, tūdaļ lika 
jauniešu pie darba un tapa idejas par tām 
vēlmēm, kuras jaunieši vēlētos redzēt sko-
las apkārtnē. Jāmin, ka šobrīd aktīvi tiek 
uzsākta Jaunpils vidusskolas sporta infra-
struktūras attīstības plānošana. Notikušas 
jau pirmās darba grupas sanāksmes, taču 
līdz projekta izstrādei vēl daudz darāmā.

Paldies jauniešiem par izturību un pal-
dies skolotājai Inetai Miķelsonei par mā-
cība procesa dažādošanu un veiksmīgu 
sadarbību!

Veiksmi mācībās un saulainu pavasa-
ri vēlot

Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas 

vadītāja. Foto: Baiba Rasa Jaunpils vidusskolas 5. klases audzēkņi domes sēžu zālē 19.04. 2016.

Sadraudzības skolu viesi viduslaiku ekskursijā 
Jaunpils pilī-gaidot lielgabala šāvienu.

Maija mēnesī Jaunpils vidusskolas saimei 
darba pilnas rokas, jo no 3.-7. maijam no-
tika starptautisks seminārs “Pasaule ienāk 
klasē”. Jaunpilī ieradās draugi no Tallinas 
Mahtras pamatskolas (Igaunija), Kražantes 
pamatskolas (Lietuva), Maskavas vidussko-
las Nr.2098 (Krievija). 

4. maijā viesi devās iepazīt Latvijas gal-
vaspilsētu Rīgu, savukārt 5. maija rīts ie-
sākās ar draugu piedalīšanos atklātajās 
stundās, notika Māmiņdienas koncerts 
pirmsskolas bērnu grupiņās un seminārs 
“Pasaule ienāk klasē”.

Viesi iepazinās ar Jaunpils kultūras man-
tojuma bagātībām Jaunpils Amatu mājā, 
svinīgā pieņemšanā tikās ar novada Domes 
priekšsēdētāju Ligitu Ginteri, devās ekskur-
sijā pa Jaunpils pili un vakariņās baudīja 
Jaunpils Pils kroga īpašo viduslaiku mie-
lastu.

6. maijā jaunieši un pedagogi devās ie-
pazīt Ķemeru nacionālā parka dabas ta-
kas, savukārt vakarā plkst. 18:00 apmeklēja 
Jaunpils vidusskolas pašdarbnieku koncer-
tu Jaunpils pilī.

Konferences programmā bija iekļautas 
dažādas izglītojošas un uz pieredzes apmai-
ņu orientētas aktivitātes, kas saistās ar glo-
bālo izglītību. Tika apskatītas tādas tēmas 
kā atkritumu otrreizējā izmantošana. Jaun-
pils vidusskolas 11.klases audzēkņi projek-
ta e-twinning ietvaros skolotājas Valentīnas 
Rubīnas vadībā vadīja nodarbību 4. klases 
skolēniem un viesiem par lietu otro dzī-
vi jeb mākslas un radošie darbi no otrreiz 
lietojamiem priekšmetiem. Jauniešiem 
notika arī interaktīva nodarbība-“Iepazīsti 
Jaunpili”, kuras laikā viņi devās ekskursijā 
pa novadu, jaunieši fotografēja un veidoja 

kolāžas. Savukārt pedagogi dalījās pieredzē 
prezentējot savu pieredzi gan moderno 
metožu izvēlē atbilstoši tematikai, gan 
aktuālāko izglītības jomā. Jāteic, ka mūs-
dienās aktuālākais ne tikai pie mums, bet 
visā pasaulē ir tas, ka jauniešu dzīvē strauji 
ienāk informācijas tehnoloģijas, kuras ne-
noliedzami ir jāizmanto, taču ļoti svarīgi ir 
saglabāt personīgo kontaktu un personisko 
izaugsmi.

 Jaunpils vidusskolas direktors Jānis Lie-
piņš un �zikas skolotāja Ilze Inkina dalī-
jās pieredzē par interaktīvajām metodēm 
dabaszinību un �zikas stundās, savukārt 
angļu valodas skolotāja Valentīna Rubīna 
iepazīstināja kolēģus no sadraudzības sko-
lām par Jaunpils vidusskolas aktivitātēm 
e-twinning programmā, kuras ir uzsāktas 
tieši šogad. 

Pedagogi no sadraudzības skolām pre-
zentēja sava darba aktualitātes un dalījās 
pieredzē ar metodēm, kā padarīt mācīšanas 
un mācīšanās procesus interesantākus, mo-
dernākus un bērniem saistošākus.

Kamēr pedagogi diskutēja par aktualitā-
tēm izglītības saturā, jaunieši tikās ar Jaun-
pils vidusskolas skolēnu parlamentu un 
katrs prezentēja savu skolu. 

 Pēc konferences viesi devās mājup 
ar emociju un iespaidiem bagātu ceļojumu 
somu, savukārt mēs, mājinieki, vēlēsim 
drošu mājupceļu un cerēsim uz drīzu atkal-
redzēšanos.

Paldies par atsaucību semināra organizē-
šanā: Altenburgu, Gavariņu, Juzupu, Smel-
teru, Rautsepu, Pahmurkinu, Paegliņu, 
Jankovsku, Jotčiku, Kuzmicku, Krastiņu 
ģimenēm un Ievas Spures ģimenei, kā arī 
visiem, kas palīdzēja semināra organizēša-

nas darbos. 
Paldies Jaunpils vidusskolas pedagogiem 

un audzēkņiem par Jaunpils vārda nešanu 
pasaulē!

Lai ilga un stabila draudzība ir pamats 
veiksmīgai pieredzes apmaiņai, lai pasaule 
ienāk klasē arvien biežāk!

Baiba Rasa
Jaunpils novada Domes

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas 
vadītāja
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Lepojamies! Jaunpils skolēniem 5. vieta - Sportland 
pirmie soļi basketbolā

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”

Biedrības „Levestes spicie” darbība MAIJĀ

Mazie basketbolisti

Sportland sadarbībā ar Latvijas Bas-
ketbola savienību šādas sacensības rīko 
otro gadu, veicinot bērnu nodarbošanos ar 
sportu, palielinot basketbola popularitāti 
ģimenēs un skolās, kā arī rosinot bērnos 
interesi par sportisku dzīvesveidu.

Visiem pus�nālu un �nāla dalībnie-
kiem balvās tika basketbola ekipējums, 
„Sportland pirmie soļi basketbolā” t-krekls 
un citas atbalstītāju balvas.

Konkursā “Sportland pirmie soļi bas-
ketbolā” katrā komandā bija 12 skolēni – 
sešas meitenes un seši zēni. Bērni sacentās 
aizraujošās stafetēs, kā arī āķīgu prāta vin-
grinājumu un radošo uzdevumu izpildē. 
Notika arī līdzjutēju konkursi, kuros bija 
iespēja savai klases nopelnīt papildus punk-
tus.

Sacensībās pirmo klašu skolēniem 
„Sportland pirmie soļi basketbolā” �nāl-
sacensībās šajā reizē pārliecinoši uzvarēja 
Jelgavas 4.vidusskolas komanda “Tīģerēni”, 
kuri piecos vingrinājumos no desmit no-
pelnīja visaugstāko punktu skaitu, savukārt 
-mūsējie -Jaunpils vidusskolas “Ašie brašie” 

stabili ierindojās piektajā vietā. Lepojamies 
ar jums!

Paldies trenerim Aināram Plezeram, 
audzinātājai Tamārai Juzupai un brašo 

jaunpilnieku galvenajām atbalstītājām un 
līdzjutējām- bērnu mammām!

Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību tūrisma nodaļas 

vadītāja

• 22. aprīlī Skrīveros notika Zemgales 
pensionāru apvienības konference, kurā 
piedalījās Labklājības Ministrijas parla-
mentārā sekretāre K. Korna, Saeimas Soci-
ālo un darba lietu komisijas vadītāja A. Bar-
ča, Saeimas deputāti Andris Siliņš, Andris 
Bērziņš. 

 Uz daudziem delegātu jautājumiem par 
netaisnībām pensiju aprēķināšanā, valdī-
bas pārstāvji centās rast skaidrojumu, bet 
pārsvarā atbilde skanēja- “naudas ir tik, cik 
ir!” Uz ko Ķeguma pensionāru biedrības 
vadītājs Harijs Jaunzems izteica jautājumu 
visu vārdā: par visu varas pārstāvju atbildī-
bu, kāpēc “viņi neredz kur pazūd nauda!” 
Atbildi nesaņēmām! Domāsim, ko vēlējam!

 Ar konferences rezolūciju var iepazīties 
pensionāru biedrības telpās. Viens no rezo-
lūcijas punktiem ir, lai neiekasētu iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli no pensijas, kas pār-
sniedz 235 EUR mēnesī, jo no 2014. gada 

valsts noteiktais nabadzības riska slieksnis 
ir 291 EUR. Arī ikkatrs, kurš vēlas, lai šī ne-
taisnība tiktu labota, aicināts internetā por-
tālā “ManaBalss.lv.” parakstīt šo iniciatīvu. 
Jāsavāc 10 tūkstoši parakstu, lai šī iniciatīva 
tiktu iesniegta Saeimā. Deputāti tad lems- 
atbalstīt vai noraidīt.

• Projektu konkursā “Darām paši” ap-
stiprināts biedrības projekts “Mēs – maz-
bērniem”,( rotaļlaukuma atjaunošana un 
labiekārtošana daudzdzīvokļu māju “Pēr-
les” un “Dailes” pagalmā) projekta vadītāja 
Mārīte Kazmina. 

• 8. maijā piedalījāmies pavasara gada-
tirgū ar labdarības loteriju. Aicinām atbal-
stīt, jo ieņemtie līdzekļi tiks izmantoti bied-
rības aktivitātēm. 

• 16. maijā plkst. 10:00 piedalīsimies 
nūjotāju pasākumā Viesatu dabas takā. 
Pasākumu organizē Tukuma pensionāru 
veselības grupa “Možums”. Pieteikties līdz 

14. maijam. Kam nav nūjas, ar nūjām no-
drošināsim.

• 20. maijā Teterevu fonds ielūdz mūsu 
organizācijas pārstāvjus uz 5 gadu darbības 
pasākumu “Ne adatai kur nokrist” Vidze-
mes koncertzālē Cēsīs.

• 21. maijā Labklājības Ministrija 
sponsorē braucienu uz koncertuzvedu-
mu Šlokenbekas muižā, kurš sāksies plkst. 
21:30. Pieteikties pie koordinātoriem, jo 
transports kursēs pa novada apdzīvoto vie-
tām no kurām būs braucēji.

• 21. maijā plkst. 18:00 Jaunbērzes kul-
tūras namā Dobeles seniori ielūdz uz “Ce-
riņu balli”. Vakara gaitā – somiņu parāde! 
Brauksim ar saviem transportiem. Pieteik-
ties līdz 16. maijam.

Informāciju sagatavoja 
Austra Sipeniece

17.05. otrdiena   17.00-19.00
19.05. ceturtdiena  17.00-19.00
20. MAIJĀ PLKST: 20.00 KINO UN KARAOKES VAKARS 
Gan lieliem, gan maziem interesentiem

24.05. otrdiena   17.00-19.00
26.05. ceturtdiena  17.00-19.00
31.05. otrdiena   17.00-19.00
2.06. ceturtdiena   17.00-19.00
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turpinājums no 13.lpp.

Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. 
Sekojiet līdzi informācijai!

Jaunpils Amatu māja  28301408
Jaunpils bibliotēka   63182195
Jaunpils kultūras nams   29296334
Jaunpils muzejs   63162128, 20223423
Jaunpils pils   26101458
Viesatu bibliotēka   28352654
Viesatu kultūras nams   28717075

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI !
PSIA “Jaunpils KS” Paziņojums

Pašvaldības SIA “Jaunpils KS” paziņo, ka sākot ar šā gada maija 
mēnesi katra mēneša 3. trešdienā notiks izbraukuma komunālo 

maksājumu iekasēšana VIESATĀS, JURĢOS UN SAULĒ.
9.00 JURĢOS

10.00 VIESATĀS
11.00 SAULĒ

Tāpat iespēju robežās iedzīvotājiem lūgums veikt 
komunālo maksājumu apmaksu norēķinu kontā:

 - LV79HABA0551015620348 A/S Swedbank
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turpinājums 16.lpp.

Viesatu kultūras nama ziņas
17.aprīlī Viesatu vidējās paaudzes deju kolektīva dejotāji pirmo 

reizi startēja Tukuma novada un starpnovadu deju kolektīvu skatē 
Tukuma kultūras namā, kur ieguva II pakāpi -35.8 punktus, kas ir 
ļoti labs rādītājs kolektīvam, kas skates programmu apgūst pirmo 
gadu. Paldies vadītājai Vikijai Platacei un visiem dejotājiem.

Viesatu vidējās paaudzes deju kolektīvs pēc skates
30.aprīlī Viesatu amatierteātris “Pupuķis” piedalījās Tukuma 

novada un starpnovadu amatierteātru 1.kārtas skatē Džūkstes kul-
tūras namā, kurā ieguva I pakāpi ( 41.5 punktus), un tika izvirzīts 
doties uz nākamo kārtu Tukuma kultūras namā 14. maijā. Paldies 
atraktīvajiem aktieriem un vadītājai Vinetai Matvijukai.

Viesatu amatierteātris “Pupuķis” un viņu atbalstītāja Ligita Gintere pēc 
skates

22.aprīlī notika bērnu sadraudzības vakars ”Sirdī prieks”. Iera-
dās ap 200 apmeklētājiem. Bērnu kolektīvi bija no Remtes, Irlavas, 
Džūkstes, Lestenes, Jaunpils, Zantes un, protams, mājinieki - abi 
bērnu deju kolektīvi.

Viesatu vecāko bērnu deju kolektīvs
Pēc koncerta bija disenīte, darbojās radošās darbnīcas sadarbī-

bā ar Viesatu bibliotēku. Speciāli veidotajā Princešu namiņā notika 
arī priekšā lasīšana, kad bērni varēja gan paši lasīt, gan klausīties 
kā cits lasa. 

Radošās darbnīcas un to vadītājas Sandra Šteina un Ilze Rasa
14.maijā plkst. 20.00 notiks Pašdarbnieku sezonas noslēguma 

koncerts, kuram gatavojas gan lielie, gan mazie pašdarbnieki. Pēc 
koncerta balle kopā ar grupu “Brīvdiena” (Ieeja ballē 3.50 ). Galdi-
ņu rezervācija pa tel. 28717075.

Savukārt, 27.maijā plkst.20.00 visi aicināti uz Ģimeņu skrie-
šanas maratonu. Sākums pie autobusa pieturas. Distances garums 
būs 500 m, skriet var visa ģimene vai pārstāvis no tās. Īpaši aicinā-
tas māmiņas ar bēbīšiem ( ar ratiņiem).

Skriešanai aicinām izvēlēties pēc iespējas interesantākus tērpus 
(piem. dakterīši, zvēriņi u.c tēli) radošākajiem, aktīvākajiem dalīb-
niekiem pārsteiguma balviņas!

Visi laipni aicināti.
Informāciju sagatavoja:

Viesatu kultūras nama vadītājas v. i Inga Kalviņa
Foto: Agita Rulle

Muzeja ziņas
Prieks par otra veiksmi vai panākumiem dara visumam 

zināmu: arī ar mani var notikt kaut kas tikpat labs. Priekā ir 
spēks. Un panākumam un veiksmei ir cits siltums un gaišums, 
ja tas darīts ar prieku. Tādi prieka un veiksmes darbi aprīļa mē-
nesī bija aplūkojami Jaunpils izstāžu zālē – sākot ar keramiķu 
un audēju darbiem un, protams, Mākslas dienu no slēguma iz-
stādē “Brīvību mācoties” ar brīnišķīgajiem jaunpilnieču pirma-
jiem darbiem.

Brīvību mācoties
“Interesanta lieta ir uzdrīkstēšanās. Nedrīkst, nedrīkst, un tad - 

uz priekšu. Pēkšņi dziļi krūtis skan cits vārdiņš: drīkst! Ir brīnišķīgi 
atrast sevī gluži citu, līdz tam nepazītu spēku, kas lūpās apmaina 
vārdus “nevaru, neizdosies” pret citiem, daudz pilnākiem ar dzīves 
enerģiju un krāsu.”( M. Laukmane). Ar šiem precīzi noformulēto 
dzejnieces domu tika ievadīts pirmo Jaunpils mākslas dienu nos-
lēguma pasākums “Brīvību mācoties”. Tēlotājas mākslas studijas 
“Aija “dalībnieces no Dobeles un Jaunpils novadiem veselu mēnesi 
priecēs apmeklētājus Jaunpils izstāžu zālē. Tas ir prieks, pārstei-
gums un perfekti nostrādāti darbi, kas redzami šajā izstādē. Svēt-
dienas pēcpusdienā pateicības vārdi un ziedi tika veltīta ne tikai 
vadītājai Aijai Princei, bet arī pašām māksliniecēm.
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Tradicionālā pasākuma kopbilde

Talkas dienā
Kā ik gadus Sparvu kapos satikās lieliskā komanda no Jaunpils 

draudzes, muzeja un mūsu galveno darbu vadītāju Gitu. Saulainais 
laiks bija kā radīts šai nodarbei, pēc kuras tika sakopts ne tikai Ber-
nevicu dzimtas piemiņas kalniņš, bet arī pārējā teritorija. Paldies 
dūšīgajiem talciniekiem par veikumu. Šoreiz noslēgumā baudījām 
talkas dienas zupu Kartavkalna pakājē. Par to paldies sakām Dailai 
un Oskaram. Un vēl – brīnumi notiek. Teiku par Kartavkalna pīli 
dzīvē mēs saņēmām kā pateicību par veikumu. Kartavkalna pīle 
izspurdza no savas ligzdas, atstājot mūsu apbrīnam bagātīgo perē-
jumu lielajā celmā.

Jaunieguvumi
Muzejs pateicas par zinātniskā materiāla papildinājumu. Tās ir 

vēsturisku materiālu kopijas par Jurģu pamatskolas skolotāju Mēt-
raines skolā Irmu Remesi, kurus mums atsūtīja un uzticēja Anita 
Romka no Jaunmārupes. Savukārt mūsu muzeja uzticamais draugs 

Ēriks Kazmins muzejam dāvāja senas grāmatas. Ar kalendāriem 
mūsu krājumu papildināja Madara Siliņa.

Jaunumi ekspozīciju zālē
Aizvadītajā gadā Latvijas muzejus apmeklējis rekordskaits cil-

vēku – vairāk nekā trīs miljoni, kas ir līdz šim lielākais muzeju ap-
meklētāju skaits. Izņēmums nav arī Jaunpils muzejs. Veicot pagā-
jušā gada statistikas uzskaiti, mūs iepriecēja fakts, ka muzeja indi-
viduālo apmeklētāju skaits palielinājies par pustūkstoti. Tomēr mēs 
nemitīgi domājam par iespējām, lai piesaistītu muzejam jaunus 
apmeklētājus. Šī gada muzeja darba prioritāte un mērķauditorija ir 
ģimenes ar bērniem. Visa 2016. gada garumā muzejs centīsies būt 
ģimeņu draugs un sadarbības partneris, piedāvājot šai mērķgrupai 
pasākumus, izstādes, radošas un izzinošas aktivitātes. Vecāki varēs 
pievienoties bērnu aktivitātēm vai veltīt laiku nopietnākai muzeja 
izstāžu ekspozīciju izpētei. Par atpazīstamu viduslaiku bruņinieka 
pavadoni kļuvis mākslinieka A.Millera izgatavota koka zirga �gū-
ra, kas jau šobrīd rada daudz prieka gan lielajiem, gan mazajiem. 
Raksta tapšanas laikā jau izsludināts konkurss par mūsu bērīša vār-
du.

Jaunpils vidusskolas 5. klases skolēni un skolotāja D.Adiņa apmeklē izstādi 
“Bārbijas un Keni uzvelk latviešu tautastērpus”

Jaunpils vidusskolas piecgadīgo un sešgadīgo grupu audzēkņi jau zirgā
Visi aicināti un gaidīti Muzeju nakts pasākumā 21. maijā, 

kurā aktivitātes vienos nosaukums “Pieklauvē, atver, ieklausies 
Jaunpilī!

Informāciju sagatavoja Ligija Rutka, Zinta Arika
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Jaunpils Muzeju nakts 2016. gada 21. maijā
 Pieklauvē, atver, ieklausies 

Jaunpilī 

Moto: „DURVIS”

Informācija par pasākuma norisi:

Visas dienas garumā pagalmā Agne-
ses Melbārdes un Nacionālā teātra aktrises Zanes Dombrovskas 
kopekspozīcija “7 Dienas”

Norises 
laiks 

Norises vieta Aktivitāte

19.00 Pie pils liel-
gabala

Durvju atvēršana, pasākuma 
atklāšana

19.30 Jaunpils 
baznīcā

Mācītāja Jāņa Saulītes uzruna pie 
baznīcas

19.40 Jaunpils 
baznīcā

Atjaunotās Jaunpils baznīcas ērģeles 
tuvplānā. Ērģeļu apskate kopā ar 
ērģeļbūves meistaru Jāni Kalniņu.

20.00 – 
20.30

Jaunpils 
baznīcā

Ērģeļu ieskandināšana. Ērģelnieces 
Ineses Paičas koncerts

No 19.40 “Durvis, durvis…
Un aiz katrām durvīm - burvis”
Orientēšanās spēle “Durvju 
detektīvs”

Izstāžu zāle Ingas Pērkons gleznu izstāde “Va-
saras krāšņums”

Izstāžu zāle, 
pils galerija

Jaunpils dārzkopju pavasara ziedu 
izstāde

Pils ezera 
saliņa

Brīvdabas lasītava ar radošajām 
pieturvietām
Lasāmpietura kopā ar dzejnieku Jāni 
Kalnbergu
Radošā darbnīca Ievas Zāgmanes 
vadībā

Zaļā zāle Radošā animācijas �lmu darbnīca 
kopā ar Artu Berezovsku

20.00 Pils pagalmā 
(lietus 
gadījumā 
– pils Lielā 
zāle)

Durvis uz bērnību
Lestenes bērnu teātra “Rakari” 
izrāde “Nekaunīgais zirnis”, vadītāja 
Iveta Papendika

21.00 Skanošais ezers
Jaunpils ģitārspēles pulciņš un 
draugi, vadītājs Artūrs Dumbris

22.22 Pils pagalmā Ekskluzīvi pasākuma apmeklētājiem 
Zanes Dombrovskas koncertpro-
gramma “7Dienas”

 Atvērto durvju naktī Jaunpilī Jūs ciemos gaidīs
Jaunpils evaņģēliski luteriskā baznīca un atjaunotās ērģeles līdz 

plkst. 01.00
Jaunpils Amatu māja un tikšanās ar rokdarbniecēm un piedalī-

šanās nakts darbiņos 
Jaunpils pils krodziņa gardumi un īpašais Muzeju nakts pār-

steigums **
Pirmo reizi tiks atvērta Jaunpils bibliotēkas Brīvdabas lasītava. 

Ja vēl neesi tās lasītājs, būs iespēja par tādu kļūt
Atvērtās viesnīcas durvis aicinās izbaudīt mīkstos pēļus. Rezer-

vācija pa telefonu 2944 2539 **
Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate līdz plkst. 01.00
** par maksu
Programmā iespējamas izmaiņas

Amatu mājas ziņas
Vai var izmērīt roku darbu? Jeb cik 

garš ir Struteles bruncis “Pilskundziņu” 
mazajām dejotājām

Vai kāds ir parēķinājis cik daudz darba 
prasa, lai uzaustu tautisko brunču audumu 
viena kolektīva dalībniecēm? Kāds izskatās 
darbs kopumā, kad tas izņemts no stellēm?

Tāds jautājums radās, kad Jaunpils au-
dēju darbnīcā tapa pēdējais divdesmit piek-
tais metrs Struteles brunču auduma maza-
jām “Pilskundziņu” kolektīva meitenēm. 
Tad arī joka pēc audēju kopas dalībnieces 
nesa to ārā un skatīja dabā. Trepes uz seno 
Jaunpils parku bija par īsu, bet audekls par 
garu. Tad nu rēķinājām tālāk -austs divus 
mēnešus pa vakariem, kopējais svars 8,5 kg, 
atspole skrējusi starp velkiem šurpu turpu 
velkot aiz sevis septiņus košus varavīksnes 
krāsas pavedienus vairāk kā 38 400 reizes 
veidojot metru pa metram. Tās ir roku, 
kāju un prāta kustības. Brīnumi! Nav pat 

radusies nepatika pret vienmuļo darbu, bet 
gan enerģija un prieks par padarīto. 

Velga Pavlovska, Jaunpils Amatu mājas 
vadītāja

Foto: Mārtiņš Barons

Jaunpils audējas mēra Struteles brunča audumu
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turpinājums no 17.lpp.

Rūpējoties par drošības nodrošināšanu novadā, 
Jaunpils Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība aicina 

iedzīvotājus veikt līdzmaksājumu

Kustību festivāls Jaunpilī
29. aprīlī Jaunpils pilī pulcējās rekord-

liels dejotāju skaits – vairāk kā 1000 lieli un 
mazi dejotāji, kuri ierībināja Jaunpils pils 
skatuvi festivālā „Jaunpils 2016”.  

Jaunieši pavadīja dienu gan kustoties, 
gan darbojoties  radošajās darbnīcās, spēlē-
ja vides izglītības spēles un mācījās pareizi 
sašķirot atkritumus, izbaudīja muzikālā te-
ātra priekšnesumus.

Bērnu un jauniešu kustību festivāls 
„Jaunpils 2016” kļuvis par gada nozīmīgā-
ko notikumu ne tikai Jaunpils novadā, bet 
teju visā Latvijā. Festivāla organizētāji uz-
sver, ka apvienot kustības mākslu ar videi 
draudzīgu un „zaļu” dzīvesveidu, ir pats 
labākais veids, kā atpūsties aktīvi, turklāt 
iespēja papildināt savas zināšanas par vidi 
un kļūt par īstu dabas draugu!

Pie dejotājiem ciemojās „Zaļā josta”, ai-
cinot izzināt dažādu atkritumu veidu pār-
strādes iespējas, kā arī kopā ar Ezīti Jostiņu 
mācījās pareizi šķirot dažāda veida atkri-
tumus. Izmantojot dažādus, arī otrreizējos 
materiālus, bērni tika aicināti piedalīties 
bezmaksas radošajās darbnīcās: sveču mar-
morizēšanā, vizītkaršu un atklātnīšu dari-
nāšanā, pērtiķīšu izgatavošanā, kā arī spēlēt 
viduslaiku spēles. Ar veselīgiem gardu-
miem dalībniekus cienāja Jaunpils pienota-
va, kā arī jaukus pārsteigumus un balviņas 

aktīvākajiem dejotājiem bija sarūpējušas 
„Swedbank” lielās lelles.

Pie mazākajiem festivāla dalībniekiem 
ciemojās Muzikālais teātris “Varavīksne” ar 
programmu “Dakteris AIKĀSĀP un drau-
gi”.

Pasākuma izskaņā visi dalībnieki aici-
nāti uz vakara diskotēku.

Šogad festivālā piedalījās vairāk kā tūk-
stotis dejotāju. Dalībnieki bija dažādās ve-
cuma grupās-sākot ar pašiem mazākajiem-
pirmsskolas vecuma dejotājiem un beidzot 
ar vidusskolas grupām. Tālāko ceļu uz fes-
tivālu Jaunpilī mēroja dejotāji no Ludzas, 
Valmieras, Neretas un citā vietām. 

Pasākums noritēja pozitīvā gaisotnē, 
priekšnesumus vērtēja žūrija, kas sešu stun-
du laikā noskatījās 89 dinamiskus priekšne-
sumus. Jāteic, ka jauniešu kustēšanās prieks 
patiešām ir apbrīnojams, deju kompozīci-
jas un horeogrā�ja bija dažāda līmeņa-gan 
iesācēji, gan jau profesionāļi. Sevi un citus 
salīdzināt interesanti bija visiem.

Pasākuma organizētāji saka paldies vi-
siem atbalstītājiem:

 ”Zaļā josta”, AS “Swedbank”, AS “Jaun-
pils Pienotava”, Sia “Jaunpils pils”, IK “Nied-
res O”, biškope Judīte Valaine, SIA “MC”, 
AS “Kurzemes CMAS”, Baltic candles, ka-
fejnīca “Līvas”, Lestenes maiznīca”, “Berga 

foto”, jaunpils vidusskola un Jaunpils nova-
da Dome.

kā arī visām palīdzīgajām rokām, kas 
nepagurušas strādāja līdz vēlam vakaram: 
radošo darbnīcu organizētāji, pašvaldības 
policija, brīvprātīgie policijas palīgi un citi 
palīgi.

Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas 

vadītāja
Foto: B. Rasa, V. Krīgerte

Sakot paldies par atbalstu 2015. gadā, Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība aicina visus iedzīvotājus neaizmirst par 
drošību arī 2016. gadā un aicina ziedot ikgadējo summu biedrības atbalstam un transporta uzturēšanai: no dzīvokļa tie ir 

10 eiro, no viensētas -50 eiro, no zemnieku saimniecības un uzņēmuma.

Rekvizīti:
Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība

Reģistrācijas numurs: 40008178439, AS “SEB banka” SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV56UNLA0050021847444

Paldies par atsaucību!
Rūpēsimies par savu drošību kopā!

Ugunsdzēsēju biedrības vārdā Māris Lagzdiņš, tel. mob.26183231

Pamatojoties uz 2004. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumiem nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”29. punktu un 
hidrometeoroloģisko prognozi, kopš 2. maija tiek noteikts ugunsnedrošais laika posms visā Latvijas teritorijā.
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