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Viduslaiku svētki “Kad vīri spēkojas”

turpinājums 2.lpp.

8. augustā Jaunpils pilī tika svinēti viduslaiku svētki “Kad vīri 
spēkojas”. Šogad tie notika, atceroties četrus Jaunpils pilskungus un 
viņu kāri pēc cīņas un savstarpējās spēkošanās. 

Šogad svētkos īpašie viesi bija Reku dzimtas pēcteči Matias fon 
der Reke un Konstantīns fon der Reke no Vācijas. Viņi līdzi bija at-
veduši dāvanu – Jaunpils pilī dzimušā Jakoba Ernsta fon der Rekes 
dzimtas koku, kuru pēc tam uzdāvināja Jaunpils muzejam. 

 Matias fon der Reke un Konstantīns fon der Reke
Pirmo reizi Jaunpilī viesojās bruņinieki zirgos, kas ne tikai de-

monstrēja dažādus bruņinieku pārbaudījumu paraugdemonstrēju-
mus, bet cīnījās viens ar otru. Paralēli cīņām zirgos norisinājās arī 
bruņinieku tuvcīņas pils pagalmā. 

 Bruņinieki zirgos
Visas dienas garumā visapkārt pilij mazie bruņinieki varēja 

piedalīties turnīrā un saņemt arī medaļas. Arī pārējie pārbaudīja 
spēkus dažādās viduslaiku aktivitātēs! 

Drosmīgākie apmeklētāji spēkojās piedaloties alus un kvasa 
dzeršanas, ēšanas un loku laušanās sacensībās. 

 Alus dzeršanas sacensības 
Kamēr citi spēkojās �ziski, citi intelektuāli - spēlējot šahu, 

dambreti un kuģu lādēšanu jeb gremdēšanu. 

Kuģu kaujas 
Gan lielie, gan mazie darbojās pils guvernanšu radošajās darb-

nīcās, apmeklēja pils ģērbējas ģērbtuvi un kalēja darbnīcu. Ķēķu 
saimnieces darbnīcā viesojās viesi no Latgales, pie viņiem varēja 
baudīt rudzu miltu pankūkas.

Pils dāmas kalēja darbnīcā 
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AKTUALITĀTES/DOMES LĒMUMI

2015.gada 27. augustā Domes sēdē 

Tepat blakus pilij uz saliņu, dāmas ļāvās skaistuma procedūrām 
pie Lilijas Bērziņas un skaistuma lietiņu gatavošanai no dabiskām 
zālītēm pie Gunas Misānes.

 Guvernanšu darbnīca 
Vakarpusē, Radošo projektu teātra aktieru grupa izrādīja V. 

Šekspīra izrādi „Liela brēka, maza vilna”. Īpašās viešņas tajā bija 
līnijdeju grupa “Vīgriezes”.

Jaunpils muzeja izstāžu zālē bija skatāma Aijas Princes izstāde 
“Ar mīlestību...”, bet ezera krastā bija aplūkojama Mārtiņa Sproģa 
metāla skulptūru ekspozīcija. Svētkos viesojās arī grupa “Pulsa 
efekts”, Trušu pilsētiņas iemītnieki un Džūkstes “Skudru staļļu” 
zirgi. Pils rakstveža lomā iejutās aktieris Aldis Siliņš.

Pils spoka vēstījums
Svētku noslēgumā pils spoks bija atstājis vēstījumu pils saimei, 

kurā aicināja parūpēties par drošību un atgriezt Dzirnavu ezerā 
ūdeni. Lai piesaistu ūdeni, pils direktore Kristīne Liepiņa, muze-
ja vadītāja Ligija Rutka, skolniece Kristīne Sergejeva un Jaunpils 

novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, simboliski katra aiz-
dedza ugunskrusta atzaru par vienu četriem pasaules pamatele-
mentiem jeb četrām stihijām, kas sevī ietver - zemi, ūdeni, gaisu 
un uguni. 

 Iedegtais ugunskrusts 
Klātesošajiem nepalika neievērota fakts, ka, kā atbilde uz jaun-

pilnieku vēlmē, tālumā ierībinājās pērkons. 

Bruņinieku tuvcīņas 
Šogad viduslaiku svētki ir nosvinēti un, neskatoties uz to, ka tie 

norisinājās vienā no šīs vasaras karstākajām dienām, tajos piedalī-
jušies 1553 dalībnieki. 

Jaunpils pils saime ir gandarīta par svētkiem un atgādina, ka 
nākamgad otrajā augusta nedēļā visi būs mīļi gaidīti uz Jaunpils 
pils 715 gadu svinībām!

Informāciju sagatavoja:
Inga KrūtaineJaunpils pils Reklāmas speciāliste

Foto: Inga Krūtaine

Pagarināja līgumu ar IK „Niedres O” par telpu nomu Jaunpils 
vidusskolā

Apstiprināja skolēnu ēdināšanas cenas Jaunpils vidusskolā ar 
2015. gada 1. septembri:  

Ēdiena veids Cena / euro
Aukstās uzkodas (salāti) 0,75
Kompleksās pusdienas (otrais ēdiens, zupa vai otrais 
ēdiens, saldais)

1,60 

Izvēles pusdienas 1,80

Kartupeļi, salāti 0,85
Zupa 0,75
Saldais 0,75
Launags 0,60
1,5 gad.-4 gad.ēdināšana 2,00
5 gad.-6 gad. ēdināšana 1,60

Ar 2015. gada 1. septembri apmaksās kompleksās brīvpusdie-
nas 100% apmērā Jaunpils vidusskolas 6. klašu  audzēkņiem Jaun-
pils vidusskolas ēdnīcā mācību gada ietvaros. Finansējumu piešķī-
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Ievērībai!

Projekta “Vides pieejamības nodrošināšana 
Jaunpils pils tualetēs” realizācija

ra no budžeta rezerves fonda līdzekļiem. 
Dome sniegs �nansiālu atbalstu (EUR 3000,00) Jaunpils 

Evanģēliski luteriskai draudzei, sakarā ar ērģeļu uzstādīšanu valsts 
kultūras piemineklī Jaunpils baznīcā.  Jaunpils Evaņģēliski luteris-
kai draudzei pēc labdarības pasākumu norises, domei jāiesniedz 
informācija par saziedoto līdzekļu un ērģeļu atjaunošanai vajadzī-
gā �nansējuma apmēru. Dome lems atkārtoti par vajadzīgā �nan-
sējuma piešķiršanu.

Apstiprināja Labiekārtošanas nodaļas zāles pļaušanas izcenoju-
mus 2015./2016. gadam:

Nr. Pozīcija Cena EUR/ha
1 zāles pļaušana ar traktorvilkmes pļaujmašīnu 64,00
2 zāles pļaušana ar trimmeri 145,00
3 zāles pļaušana ar traktorvilkmes pļaujmašīnu, 

latvāņu aizauguma platībās
84,00

4 zāles pļaušana ar trimmeri latvāņu aizauguma 
platībās

237,00

 - Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 7„Par grozījumiem 
2015. gada 25. februāra „Saistošajos noteikumos Nr. 3 ” „Par Jaun-
pils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam ”.

Apstiprināja Jaunpils novada medību koordinācijas komisiju 
uz 4 gadiem . Komisijas sastāvā ir pašvaldības izpilddirektors un 
deleģētie pārstāvji no Mednieku apvienības, LAD , VMD, PVD, 
Meža īpašnieku apvienības un Lauksaimnieku apvienības. 

Piešķīra Jaunpils novada domes priekšsēdētājai Ligitai Ginterei 
apmaksātu papildatvaļinājumu 10 darba dienas no 2015. gada 2. 

novembra līdz 2015.gada 13.novembrim
Apstiprināja nekustamā īpašuma „Kalna skola ” telpu grupu 

adreses 
- Piešķīra Jaunpils novada pašvaldībai zemi „Mežvidi” 2,5 ha 

(kadastra apzīmējums 90900010073) un 2,3 ha (kadastra apzī-
mējums 90900010074) platībā no rezerves fonda zemēm, abiem 
zemes gabaliem noteica statusu „starpgabali”, saglabāja zemes lie-
tošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

Noteica dzīvokļa „Dārza māja”, dzīvokļa Nr.4, un zemes zem 
dzīvokļa domājamās daļas. Iekļāva adresi „Dārza māja” dzīvoklis 
Nr.4, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, adrešu 
reģistrā.

Dome pārdos dzīvokli Nr.8 mājā „Dzīles” un  dzīvokli Nr.21 
mājā „Vējiņi” . Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai noteiks 
dzīvokļu pārdošanas cenas. Pirkuma līgumus par pārdošanu slēgs 
pēc visas pirkuma summas ieskaitīšanas Jaunpils novada Domes 
bankas kontā;

Vienai personai segs izmaksu starpību par uzturēšanos SIA “Ir-
lavas Sarkanā Krusta slimnīcā”

Apstiprināja domes sēžu gra�ku 2015. gada 2. pusgadam
- Apstiprināja izmaiņas Nekustamo īpašumu vērtēšanas un Ne-

kustamo īpašumu Izsoles komisiju sastāvā. 
Domes sēdes lēmumi izvērstā veidā domes mājas lapā www.

jaunpils.lv
Kancelejas vadītāja I.Lapsa

Sakarā ar Latvijas Republikas 97 ga-
dadienu, saskaņā ar Nolikumu Nr. 6 „Par 
Jaunpils novada domes apbalvojumiem” 
(publicēts 2014. gada septembra laikraks-
tā „Jaunpils Vēstis”- pieejams mājas lapā 
www.jaunpils.lv) , Jaunpils novada dome 
lūdz līdz š.g. 15. oktobrim iesniegt pietei-
kumus apbalvojumu piešķiršanai.

 Pretendentus apbalvojumam  izvir-
za Domes priekšsēdētāja, izpilddirektors, 
Pašvaldības domes deputāti, Pašvaldības 
komitejas , pašvaldības iestāžu vadītāji, 
juridiskās personas, biedrības, kuru juri-
diskā vai pastāvīgās darbības vietas adrese 
ir Jaunpils novads , kā arī �zisku personu 
grupa (ne mazāk kā 10 (desmit) pašvaldī-
bas teritorijā deklarētās personas).

 Pieteikumā par apbalvojuma piešķir-
šanu jānorāda šāda informācija:

  1. ja tiek izvirzīta: 
- �ziska persona: vārds, uzvārds, darba-

vieta un ieņemamais amats vai citas ziņas, 
kas identi�cē šo personu;

- ģimene: ģimenes locekļu vārds , uz-
vārds, adrese ;

- juridiska persona: nosaukums, adrese, 
vadītāja vārds un uzvārds;

- kolektīvs vai biedrība: nosaukums, va-
dītāja vārds un uzvārds;

2. apraksts - motivēts pamatojums ap-
balvošanai;

3. informācija par kandidāta pieteicēju 
(pieteicējiem).

Apbalvojumus piešķir par:
- par augstiem un ilggadīgiem sasnie-

gumiem un ieguldījumiem kultūrā, izglītī-
bā, sportā, veselības aizsardzībā, labdarībā, 
sociālajā, sabiedriskajā un  saimnieciskajā 
darbā u.tml.; 

- par pozitīva novada tēla veidošanu 
un novada vārda popularizēšanu valsts un 
starptautiskā mērogā;

- par nozīmīgu �nansiālu un praktisku 
atbalstu novada attīstībā un sabiedriskajā 
dzīvē;

- par varonīgu rīcību ekstremālās situā-
cijās, glābjot līdzpilsoņu dzīvības vai lielas 
materiālās vērtības.

- par sasniegumiem attiecīgajā nozarē
- par priekšzīmīgu un profesionālu 

amata pienākumu veikšanu; 
- par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē.

Pieteikumus iesniedz Domē sekretā-
rei vai sūta pa pastu Jaunpils novada Do-
mei, „Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils pagasts 
Jaunpils novads vai uz e-pastu pasvaldiba@
jaunpils.lv (parakstītu ar elektronisko pa-
rakstu) līdz tekošā gada 15. oktobrim. 

Par attiecīgo apbalvojuma veidu lemj 
dome, pamatojoties uz pieteikumiem un 
Nolikumu Nr. 6 „Par Jaunpils novada do-
mes apbalvojumiem”

Par Jaunpils pils tualešu vides pieeja-
mības nodrošināšanu gan cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem, gan to pielāgošanu 
māmiņām ar maziem bērniem jau tika do-
māts kādu laiku. Esošo tualešu atrašanās 
pagrabstāvā radīja ne tikai problēmas pils 

apmeklētājiem, bet arī pašai kanalizācijas 
sistēmas darbībai. 

Tehnisko problēmu un arī vides pieeja-
mības trūkuma dēļ tika nolemts līdz šim 
neizmantotās telpas pirmajā stāvā pārbūvēt 
un izveidot tualetes. Tehniskā projekta iz-

strādātājs bija SIA “Jelgavas komunālpro-
jekts” un, iepirkuma Nr.JND2015/1 par 
būvdarbu veikšanu rezultātā, projekta rea-
lizētājs – SIA “KAIMS”. 
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 Kā kļūt energoefektīvākiem un 
maksāt mazāk par elektrību? 

 Vīriešu un sieviešu tualešu uzgaidāmā telpa 
Rezultātā 21. augustā Jaunpils pilī tika atklātas jaunās tualetes, 

kuras izvietotas pils ZR spārna pirmajā stāvā. Vīriešu un sieviešu 
tualetes ir izvietotas blakus mazajiem vārtiņiem, ejot uz ezerkrastu, 
bet invalīdiem un māmiņām - blakus Zaļajai zālei. 

 Tualešu atklāšana 
Projekts tika realizēts ar Jaunpils novada domes �nansiālu at-

balstu, kura pamatā ir  aizņēmums uz 10 gadiem no Valsts kases 
EUR 48518,00 (Četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti astoņpad-
smit euro)  apmērā  investīciju veikšanai valsts nozīmes arhitektū-
ras piemineklī. 

Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine Jaunpils pils Reklāmas speciāliste

Ja elektrības rēķins šķiet par lielu vai ir 
vēlme kļūt energoefektīvākam, vai uzlabot 
savu dzīves telpu, par to nemaksājot vairāk 
nekā līdz šim, ir vērts paanalizēt savus un 
ģimenes paradumus – mainot tos, ikvie-
nam ir iespēja ietaupīt. 

Pieaugošā atkarība no enerģijas impor-
ta, energoresursu trūkums, kā arī nepie-
ciešamība ierobežot klimata pārmaiņas, 
ir problēmas, kuru risināšanai kā vērtīgu 
līdzekli Eiropas Savienība (ES) izvirzījusi 
energoefektivitātes paaugstināšanu. Ir pie-
ņemta jauna energoefektivitātes direktīva, 
kuras īstenošana attiecas arī uz Latviju. 

Kā ES energoefektivitātes mērķi uz 
2020.gadu izvirzīti – par 20% samazināt 
siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmešus, 
līdz 20% palielināt atjaunojamo energore-
sursu īpatsvaru enerģijas gala patēriņā un 
par 20% paaugstināt energoefektivitāti. Arī 
katram no mums savā ģimenē, mājoklī ir 
iespējams kļūt energoefektīvākiem, tādēļ 
AS “Sadales tīkls” iedzīvotājiem atgādina 
dažas zināmas, bet piemirstas lietas, ko va-
ram darīt efektīvāk.

Cilvēka daba ir tāda, ka pat tiem, kam 
šķiet, ka viņi elektroenerģiju zina visu un 
izmanto to ļoti efektīvi, ikdienā ieviešas pa 
kādam ieradumam, kas rada liekus elektrī-
bas tēriņus. Pat cilvēkiem, kam energoefek-
tivitāte ir maizes darbs, kas to pēta, analizē 
un māca citus būt energoefektīviem, reizi 
pa reizei der atsvaidzināt zināšanas par 
efektīvu saimniekošanu savā mājsaimnie-
cībā.

Katru dienu mēs lietojam elektrību, 
īpaši nedomājot par tās patēriņu. Mēs pie-
rodam pie sava dzīvesveida, pierodam pie 
naudas summas elektrības rēķina apmak-
sai. Vienlaikus ir daudz vienkāršu, šķietami 
pašsaprotamu lietu, kas palīdzētu elektro-
enerģiju izmantot efektīvāk, - kā gatavot 
ēst, kā mazgāt veļu un traukus, kā pašiem 
mazgāties, kā izmantot mājsaimniecības 
tehniku.

Piemēram, ledusskapī temperatūru 
vēlams noregulēt uz +5°C, savukārt saldē-
tavā būs gana ar -18°C. Der iegaumēt, ka, 
izvēloties ledusskapī vēsāku vidi, +4°C, 
elektroenerģijas izmaksas par ledusskapi 
palielināsies par 10%. Ledusskapja ener-
goefektivitāte būs zemāka, ja novietosiet to 
blakus tiešiem siltuma avotiem - plītij, ra-
diatoriem, tiešiem saules stariem caur logu. 
Tāpat uz ledusskapjiem nedrīkst likt virsū 
mikroviļņu krāsnis, tosterus vai mazās ce-
peškrāsniņas. Savukārt ēdienus ledusskapī 
vēlams likt noslēgtos traukos.

Zemākas temperatūras uzstādīšana ir 
arī veids, kā energoefektīvi mazgāt veļu un 
traukus, jo tieši ūdens sildīšanai mazgāša-
nās procesā tiek patērēts visvairāk elektro-
enerģijas - jo siltākā ūdenī tiks mazgātas 
drēbes un trauki, jo dārgāk tas izmaksās. 
Svarīgi ir gan veļas, gan trauku mazgāja-
mās mašīnas kārtīgi aizpildīt - dažu šķīvju 
vai pāris kreklu mazgāšana būs līdzvērtīga 
zemē nomestai naudai.

Daudziem no mums neatņemams rīta 
rituāls ir tase ka�jas. Ja ūdeni ka�jai vai 

tējai vārām elektriskajā kannā, ieteicams 
ir vārīt tik daudz ūdens, cik būs nepiecie-
šams. Ja divu tasīšu vietā uzvārīsiet pilnu 
kannu, patērēsiet 4-5 reizes vairāk elek-
troenerģijas, nekā vajadzētu. Savukārt lie-
lo ūdens sildītāju vajag novietot iespējami 
tuvāk ūdens izmantošanas vietai. Augstāko 
energoefektivitāti tas sniegs, ja temperatūra 
būs noregulēta uz 55-60°C.

Ja ir jāizdara izvēle starp mazgāšanos 
dušā vai vannā, der iegaumēt, ka, nedē-
ļu katru dienu mazgājoties dušā, iztērē-
sim aptuveni tikpat daudz ūdens kā vienā 
mazgāšanās reizē vannā. Protams, arī dušā 
energoefektīvi būs ūdeni tecināt tikai tad, 
kad tas nepieciešams. Līdzīgi arī zobus tī-
rot, krānu nevajag atstāt tekošu visu zobu 
tīrīšanas laiku.

Monētas otra puse, sevišķi par dušu 
runājot, ir komforts - vai gribam un esam 
ar mieru savus ierastos paradumus mainīt, 
jo ir tik patīkami dušā mazgāties, ja ūdens 
strūkla virs galvas ir nepārtraukta. Bet tas 
jau jāizlemj katram pašam, vadoties pēc sa-
vām vēlmēm, iespējām un ģimenes maciņa 
biezuma.

Gatavojot ēdienu, katliņi un pannas 
vienmēr ir jālieto ar vākiem, pretējā gadīju-
mā daļa elektroenerģijas tiks patērēta gaisa, 
ne ēdiena sildīšanai. Svarīgi ir arī regulēt 
sildīšanas pakāpes - līdz ko ūdens uzvārī-
jies, jāpagriež uz zemāku pakāpi. Katla vai 
pannas izmēram jāatbilst sildvirsmas izmē-
ram vai jābūt lielākam, bet ne mazākam, 
jo silst visa virsma. Ja katliņš būs mazāks, 
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Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Rūšu strauta 
lejtecē strauji tuvojas noslēgumam

elektroenerģija, tēlaini izsakoties, tiks izkū-
pināta gaisā.

Lai efektīvāk izmantotu cepeškrāsni, 
gatavojot ēdienu, to var izslēgt 10-15 minū-
tes ātrāk. Cepeškrāsni nevajag virināt, bet 
sagaidīt, kad ēdiens gatavs. Savukārt vārot 
kartupeļus, ar ūdeni nevajag pieliet pilnu 
katlu, bet liet tik daudz, lai nosegtu kartu-
peļus.

Svarīgi būtu arī mainīt savus paradu-
mus telpu vēdināšanā. Ja ierasts ir logus 
turēt vaļā nedaudz pavērtus, siltums izplūst 
no telpas, aukstums iekļūst, bet gaisa ap-
maiņa nenotiek. Kā skaidro AS “Latvener-
go” Energoefektivitātes centrā, efektīvāk ir 
telpas vēdināt, logu atverot plaši vaļā uz 
brīdi, kamēr neatdziest grīda un mēbeļu 
virsma.

Ja ir iespējams, arī temperatūru telpās 
energoefektīvi ir regulēt atbilstoši situācijai. 

Daudzviet kā komforta zona ir noteikti 20 
līdz 22°C. Pametot mājokli, temperatūru 
ieteicams samazināt par dažiem grādiem. 
Arī gulēt ejot, vēlams rīkoties līdzīgi, tem-
peratūru pazeminot par 3-4°C. Jāatceras, 
ka par vienu grādu samazinot temperatūru, 
izmaksas apsildei konkrētajā laika posmā 
samazināsies par 5%.

Savu ieguldījumu energoefektīvākā dzī-
vesveidā var dot arī veco spuldžu nomaiņa 
pret ekonomiskajām vai LED spuldzēm. Šo 
spuldžu jaudas ir tik mazas, ka tās nav ne-
pieciešams bieži slēgt iekšā un ārā - tā bū-
tisku ekonomiju iegūt nevar. Bet kopumā 
lielākā vai mazākā mērā iespējas ietaupīt 
vai uzlabot savu dzīves telpu, par to nemak-
sājot vairāk, ir praktiski visiem, vien jāspēj 
mainīt paradumus.

Lai informētu iedzīvotājus par ener-
goefektivitāti, AS „Sadales tīkls” ir sagata-

vojusi īpašu sadaļu uzņēmuma mājaslapā, 
kurā regulāri tiek papildināta informācija:  
http://www.sadalestikls.lv/lat/aktualitates/
energoefektivitate/

Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” ir 
Latvijā lielākais sadales tīkla operators, 
kas elektroenerģiju piegādā vairāk nekā 1 
miljonam klientu. Uzņēmums nodrošina 
95 000 km sadales tīklu ekspluatāciju un 
atjaunošanu 99% valsts teritorijas, kā arī ir 
uzsācis īstenot viedo tehnoloģiju risināju-
mos balstīta tīkla attīstību. 

Papildu informācijai:
AS “Sadales tīkls”
E-pasts: st@sadalestikls.lv 
www.e-st.lv 
www.sadalestikls.lv 
Klientu serviss: 80 200 403, Bojājumu 

pieteikšana: 80 200 404

Jaunpils novada Domes īstenotais pro-
jekts „Meliorācijas sistēmu rekonstrukci-
ja Jaunpils pagasta īpašumos Rūšu strau-
ta lejtecē”, lēm.Nr.13-08-L12500-000157 
strauji tuvojas noslēgumam.

Projekta ietvaros ir veikta Rūšu strauta 
gultnes rekonstrukcija posmā no Mesteru 
ielas tilta līdz Tukuma ceļa tiltam, kā arī 

piegulošo lauksaimniecības zemju melio-
rācija. 

Līdzekļu ekonomija ir pamatā plāno-
tajam risinājumam Rūšu strautam šajā 
posmā tīrīt divas gultnes un no aizauguma 
materiāla veidot salu. 

Projekta ietvaros, gan tikai par pašval-
dības līdzekļiem, tiek veikta arī slūžu re-
konstrukcija un Bikstupes gultnes tīrīšana 
posmā iepretim pilij pie ietekas ezerā.

Sakām paldies iedzīvotājiem un Jaunpils 

apmeklētājiem par sapratni, jo būvniecības 
laikā tika radīti apgrūtinājumi rekonstruk-
ciju vietās, it īpaši pie slūžām, kuras nebija 
iespējams šķērsot pa ierastu tiltiņu. 

Projekta realizācijas termiņš ir līdz šī 
gada 20.oktobrim. 

Projekta izmaksas Kopējās izmaksas, 
bez PVN EUR 277565.12 t.sk. kopējās at-
tiecināmās EUR 192415.20 t.sk. ES fonda 
�nansētas EUR 144311.40

Attīstības nodaļas projektu vadītājs: 
Andis Pušņakovs

Jaunpils novada dome aicina darbā   budžeta grā-
matvedības nodaļas vadītāju -galveno grāmatvedi

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība grāmatvedībā un/vai ekonomikā, �nansēs;
- pieredze �nanšu vadībā un plānošanas jomā;
- vēlama pieredze galvenā grāmatveža amatā ne mazāka par 5 ga-
diem;
- vēlama pieredze vadītāja amatā ne mazāka par 3 gadiem;
- zināšanas  budžeta grāmatvedības uzskaites jomā un ārējo nor-
matīvo aktu pārzināšana;
- stratēģisks redzējums par nozares attīstību;
- prasme organizēt un vadīt komandas darbu;
- augsta atbildības sajūta, precizitāte;
- labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
- prasme izmantot informācijas tehnoloģijas.

Galvenie darba pienākumi:
- izstrādāt un koordinēt pašvaldības �nanšu politiku un vadību;
- plānot un organizēt �nanšu līdzekļu plūsmu saskaņā pašvaldības 
attīstības stratēģiju un ikgadējo budžeta paskaidrojuma rakstu;
- nodrošināt pašvaldības �nanšu līdzekļu un mantas grāmatvedis-
kās uzskaites organizāciju;
- plānot, organizēt un kontrolēt grāmatvedības nodaļas darbu at-
bilstoši nodaļas gada darba plānam;

- izstrādāt pašvaldības grāmatvedības politiku un ieviest grāmat-
vedības procedūras;
- atbildēt par grāmatvedības uzskaites kārtošanu atbilstoši norma-
tīviem aktiem;
- izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, kas saistīti ar �nanšu un no-
dokļu uzskaiti;
- kontrolēt pašvaldības kapitālsabiedrību un padotības iestāžu ce-
turkšņu un gada pārskatus;
- gatavot kredītdokumentus;
- sastādīt gada pārskatu un sagatavot publisko pārskatu.

Piedāvājam: 
- dinamisku un atbildīgu darbu;
- atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas;
- draudzīgus un izpalīdzīgus darba kolēģus;
- iespējas pilnveidot savas zināšanas un prasmes, apmācības iespē-
jas.

Iesniedzamie dokumenti: 
- motivācijas vēstule ar norādi „Budžeta grāmatvedības nodaļas 
vadītājs- galvenais grāmatvedis”;
- dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV).
 Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2.oktobrim uz e-pas-
tu pasvaldiba@jaunpils.lv vai pa pastu Jaunpils novada domei 
‘”Ērģelnieki”,Jaunpils,Jaunpils pagasts,Jaunpils novads,LV-3145 
tālrunis informācijai 63180999
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Pašvaldībā darbu uzsāk policijas inspektors 
Jānis Siliņš

Jaunpils vidusskola sveic bērnus un vecākus ar mācību 
gada uzsākšanu!

Sākot ar 2015. gada 3. augustu darbu 
Jaunpils novada Domē uzsāk pašvaldības 
policijas inspektors Jānis Siliņš.

Kā pirmo un galveno priekšrocību Jānis 
min septiņu gadu ilgo pieredzi darbā ar cil-
vēkiem apkalpošanas sfērā.

Jaunpils un tās apkārtnes pārzināšana 
ir Jāņa otrā, taču ne mazāk svarīgā priekš-
rocība. Jānis ir uzaudzis Jaunpilī un šobrīd 
ir nolēmis atgriezties uz dzīvi šeit. Neno-
liedzami būtiskākais ir tas, ka pašvaldības 
policista dzīves vieta ir Jaunpils, kas vaja-
dzības gadījumā nodrošina pieejamību arī 
ārpus darba laika.

Jānis ir atsaucīgs  un aktīvi piedalās 
Jaunpils novada sociālajā darbā. Viņš ir 
organizējis un piedalījies dažos labdarības 

pasākumos Jaunpils novadā. Mūsu jaunais 
pašvaldības policijas inspektors ir pārlie-
cināts, ka Jaunpils novada iedzīvotājiem 
spēs sniegt vislabāko atbalstu un rūpes par  
drošību, kā arī ar lielāko prieku veltīs  laiku 
mācībām, lai apgūtu nepieciešamās zināša-
nas, kas nepieciešamas pilnvērtīgai strādā-
šanai šajā amatā.

Jāmin, ka Jānis 2006. gadā ir absolvējis 
Jaunpils vidusskolu, izmācījies un strādājis 
par bārmeni un viesmīli, kā arī ir  sporta 
speciālists.

Vēlam veiksmi darbā!
Baiba Rasa

Jaunpils ND, Sabiedrisko Attiecību 
vadītāja

Jaunpils novada Dome aicina novada lauksaimnieciskās 
ražošanas un pārstrādes uzņēmumus uz apspriedi par plānoto 
pašvaldības autoceļu pārbūvi Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos” projekta „Pašvaldības autoceļu pārbūve 
Jaunpils novadā” ietvaros.

Apspriedes notiks sekojošos laikos un vietās:
29.septembrī – 15.00 Jaunpils pagastā, Jaunpilī  „Jaunkal-

nos”,  „Ratā’

1.oktobrī – 14.00 Viesatu pagastā, Viesatās, kultūras namā
Apspriedes ar uzņēmējiem tiek organizēta saskaņā ar Minis-

tra kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā”.

Kontaktpersona: Jaunpils novada Attīstības nodaļas vadītāja 
Vija Zīverte, tālr.63160960, vija.ziverte@jaunpils.lv

Skolēnu skaits šajā mācību gadā ir  319 
(241 skolēni un pirmsskolnieki -78).Skolē-
nu skaits šogad sarucis pavisam nedaudz, 
pagājušajā mācību gadā  Jaunpils vidussko-
lā mācījās 332 skolēni.

2015.-2016. m..g. Interešu izglītības 
nodarbību piedāvājums

- Skatuves runas pulciņš, vadītāja Tamāra 
Juzupa
- 1.-2. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja 
Irēna Liepiņa
- 3.-5. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja 
Irēna Liepiņa
- 6.-8. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja 
Irēna Liepiņa
Aerobikas pulciņš, vadītāja Irēna Martuzā-
ne
- 1.-4. klašu koris, vadītāja Mārīte Kabaka
- 5.-9. klašu koris, vadītāja Mārīte Kabaka
- Datorzinību pulciņš 2.-12. klasei , vadītāja 
Ilze Inkina
- Autoekspluatācija, vadītājs Jānis Meiris
- Zīmēšanas pulciņš, vadītāja Ilze Dakša

- Pulciņš ”Čaklās rokas”, vadītāja Aurika 
Bogataja
- Koriģējošā vingrošanas, vadītājs Andris 
Fridrihsons
- Mazpulki, vadītāja Līga Bierande
- Jaunsargi, vadītājs  Andris Pērkons
- Basketbols, vadītāji Artūrs Zaremba, Ai-
nārs Plezers

Pasākumu plāna projekts  
2015.- 2016. m.g. 1. pusgads 

Septembris
1.09. Zinību diena. Skolas vecāku sapulce.
7.09.-13.09. Eiropas sporta nedēļa
14.-18.09. „Brīva vieta Tavai dzejai” Dzejas 
dienu pasākumi skolā. Ziedu kompozīciju 
izstāde.
21.09.-27.09.  Latvijas veselības nedēļa jeb 
MOVE week
25.09. Olimpiskā diena „Nebrīnies. Pieda-
lies!” Uzmanības centrā – basketbols.
30.09. Drošības diena skolā. 1.-4.klasei lek-
cija „Kas tevi sargā”, 5.-12.klasei – „Drošība 
internetā”
Septembris – adaptācijas mēnesis – klašu 

pārgājienu, ekskursiju laiks.
Oktobris

5.10. Skolotāju diena.
12.-16.10.  Rudens talkas.
23.10. Pasākums „Skolā iet man ļoti patīk!” 
1.-12. klašu skolēniem.
Oktobris- vecāku mēnesis, vecāku sapulces 
klašu grupās.

Novembris
10.11. Mārtiņdienas gadatirgus. Vecāku 
diena.
11.-17.11. Valsts svētku pasākumi skolā.
23.-27.11. Karjeras dienas.
27.11. Vecāku diena.
Novembris – karjeras izvēles mēnesis, tik-
šanās klasēs, klašu grupās ar dažādu profe-
siju pārstāvjiem, studentiem u.c

Decembris
7.-11.12. „Mana klase gatavojas Ziemas-
svētkiem” 
16.-18.12. Ziemassvētku pasākumi skolā.
Decembris –par un ap Ziemassvētkiem - 
nesam mājās eglīti!

Irēna Martuzāne
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Siltas un saules pielijušas atmiņas…no Rāvu puses

Viesatu bibliotēka vasarā….

Tā kā esmu dzimusi un uzaugusi Rāvos, 
gribu dalīties iespaidos par mazo ciemu 
svētkiem Rāvos.

Šo dienu ļoti gaidījām un ,protams, arī  
gatavojāmies. Jau laiku iepriekš sanācām 
kopā domu biedru grupiņa un domājām 
–kā un kurā vietā uzņemt viesus. Bija dažā-
das domas un varianti, kas atkarīgi no laika 
apstākļiem un ,protams, nonācām pie viena 
kopīga –bijušā Rāvu veikala teritorijas. Jau 
pāris gadus brieda doma par salidojuma 
sarīkošanu bijušajiem rāviniekiem, kas dzi-
muši, auguši un mācījušies Rāvu pamatsko-
lā –Rūšos. Esmu gandarīta, svētki izdevās 
lieliski, gan laika apstākļi mūs lutināja, gan 

arī bija sabraukuši daudz viesu no tuvākas 
un tālākas apkārtnes.

Paldies Jaunpils domei par iespēju šo-
gad arī Rāvu iedzīvotājiem baudīt šos svēt-
kus. Liels paldies Daigai Petrovai un viņas 
ģimenei par interesanti sagatavotiem foto 
materiāliem Rāvu iedzīvotāju tagadējās 
dzīves un nodarbošanās atspoguļošanu. 
Paldies jāsaka Ingai Zonbergai par vēstures 
liecību atspoguļošanu fotoattēlos –Rāvi ag-
rāk un šodien. Paldies visiem, visiem Rāvu 
iedzīvotājiem, kuri apmeklēja šo skaisto 
pasākumu un sarūpēja garšīgus cienastus 
viesiem. 

Paldies Jānim Krūmiņam par atbalstu 

svētku vietas sakārtošanā. Un, protams, 
liels paldies Viesatu pašdarbniekiem par 
skaisto koncertu. Un beidzot –visu salido-
juma dalībnieku vārdā liels paldies Uldim 
un Mudītei Smeltēm par silto uzņemšanu 
savās mājās “Ošniekos”. 

Tikšanās bija ļoti interesanta, ar dažiem 
nebijām tikušies pat gadus piecdesmit. Ar 
atmiņu stāstiem, fotogrā�jām un jautrā 
atmosfērā pagāja visa pēcpusdiena un pie-
nāca vakars, šķiroties secinājām, ka šī bija 
pirmā reize pēc tik ilgiem gadiem, bet ne-
būt ne pēdējā!

Visiem labu vēlot-
Biruta Šteina

Maija beigās bibliotēka organizēja radošo nodarbību festivālā 
„Prieks sirdī”, kurš notika Viesatu kultūras namā, un tajā piedalījās 
dejotāji no Zante Jaunpils, Irlavas un Viesatām.

Jūnijā bibliotēku apmeklēja Anglijas Jaunpils Newcastle under 
Lyme pārstāvji Deivids un Anna Beketi, kuri  iepazinās ar bibliotē-
kas darbu iedzīvotāju iesaistīšanā sabiedriskajos procesos Viesatu 
pagastā.

Jūlijā bibliotēka sadarbībā ar Viesatu kultūras namu organizē-

ja pasākumu „Vasarā lasi ne tikai upenes, bet arī grāmatas”, kura 
mērķis bija veicināt skaļo lasīšanu apvienojot to ar radošu nodar-
bi- zīmēšanu, konkursu „Interesanti par upenēm” un upeņu ēšanu. 

Augustā bibliotēka Viesatu pagasta svētku ietvaros sadarbībā 
ar Viesatu kultūras namu organizēja pasākumu„Tautasdziesmu 
sadziedāšanās vakars”, kurā bija sagatavojusi 1926.gadā Struteles, 
Vīnšeņķu un Remtes pagastos pierakstītās tautasdziesmas. Vakara 
gaitā Agitas Stutiņas un Agitas Kalviņas pavadībā tika izdziedātas 
gan zināmas, gan arī mazāk pazīstamas tautasdziesmas. 

Viesatu bibliotēkas vadītāja: Sandra Šteina
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Muzeja ziņas vasaras nogalē

Jaunpilī viesojas Kvareli pašvaldības (Gruzija) pārstāvji

MUZEJA ZIŅAS/AKTUALITĀTES

Izbraukuma 
bibliotēka 

atsāk doties pie 
lasītājiem

Izbraukuma bibliotēka pie lasītgribē-
tājiem dosies 5.oktobrī.

Leveste (pie veikala) plkst. 10:30
Strutele (pie “Jaunsētām”) plkst. 10:50 
Saule (centrā)  plkst. 11:10
Jurģi (pie feldšerpunkta) plkst. 11:40

Pasūtījumus par grāmatām un žur-
nāliem, lūdzam pieteikt pa tālruni 
63182195 vai rakstot uz e-pastu jaun-
pilsbiblioteka@inbox.lv! 

Vasara ar savu ziedēšanas trakumu ir 
devis svētību it visam un visiem. Atliek ti-
kai to ar atvērtu sirdi un acīm pretī ņemt, 
jo šis laiks saglabā saiti ar mūžīgo dzīves 
ritumu.

Izstādes muzejā. Nu jau visu augusta 
mēnesi apmeklētājus priecē Aijas Princes  
gleznu izstāde „Ar mīlestību...”. Aija sevi 
uzskata par īstu zemgalieti, bet mēs maz-
liet arī par jaunpilnieci, jo kādu brīdi viņa 
strādājusi arī Jaunpilī. Glezno Aija no 1980.
gada.Glezniecība ir viņas dzīves piepildī-
jums, mīlestība, aizraušanās vienlaicīgi. 
Suģestē daba, izjūtas tajās un izdzīvotais 
pārdzīvojums, viss kas saistās ar to, kas ir 
ap cilvēku un cilvēkā, viss cilvēciskais, vei-
dotais veselums. Aijas gleznojums kopā ar 
rakstīto vārdu atspoguļojas dzejas grāma-
tiņā ”Pieskāriens” te iepazīstamies tuvāk 
dzejā un otas pieskārienā. Ar tādiem vār-
diem Aija uzrunā savus izstādes apmeklē-
tājus.

„Koka brīnumainās pārvērtības”-šī 
izstāde Jaunpils muzejā būs skatāma no 31. 
Augusta. Un tās autori ir Dzirciema inter-
nātpamatskolas audzēkņi sava brīnišķīgā 
skolotāja Anda Jakobsona mācīti. Dažādas 
spēles, rotaļlietu mašīnas, helihopteri un 
vēl un vēl. Tas viss ir apbrīnas vērts un var 
sagādāt prieku gan lielajiem, gan mazajiem!

Ziedu laiks muzejā iesākās vēlāk kā 
citu gadu. Īrisi Šīs  uzzied siltās naktīs, bet 
šogad jūnijs Latvijā tāds pavēss, tādēļ arī 
īrisu ziedēšanas laiks sākās vēlāk. Muzeja 
izstāžu zālē bija aplūkojami ziedi no Zen-
tas un Ulda Plezeru, R.Liepas, E.Valaines, 
Z. Arikas un A. Līvmanes dārza. Kā vien-

mēr īrisu gumus iespējams iegādāties, lai šī 
skaistā ziemeļu orhideja jau nākamajā gadā 
uzplauktu dārzā. Īrisu  krāšņumu nomainī-
ja smaržīgās lilijas- tik dažādas, tik smar-
žīgas, ka varējām sacīt ”Liliju smaržās, kad 
viļņojas gaiss”.

Jaunpils ezera dārgumi. Jūnijā tika 
uzsākti Jaunpils slūžu atjaunošanas darbi,  
kuru  arheoloģisko uzraudzību veica Rūta 
Kraukle. Un ne bez  rezultāta. Jaunpils mu-
zeja krājums tika papildināts ar priekšme-
tiem, kuri  šobrīd notīrīti, aprakstīti  papil-
dina Jaunpils muzeja krājumu kā  vērtīgi 
Jaunpils vēstures liecinieki.

Jaunumi ekspozīciju zālē. Esam uz-
sākušas  veidot izstādi par lauksaimniecī-
bas vēsturi Jaunpilī 20. gadsimta 30 gados 
Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, saskaņā ar 
1935.gada tautas skaitīšanas datiem, pilsē-
tās dzīvoja 37%, bet laukos-63% valsts ie-
dzīvotāju. Šis vēstures posms tautas atmiņā 
saglabājies kā uzplaukuma gadi, kuru vei-
cināja Latvijas valsts atbalsts lauksaimnie-
cībai un ražošanai, kā arī sociālajām prog-
rammām, lai iedzīvotājus noturētu savā 
dzimtajā vidē. Pēdējo 100 gadu laikā pēc 
agrārās  reformas 1920.gadā Jaunpilī dar-
bojušās ar lauksaimniecības nozari saistītas 
skolas, iestādes un personības, kurām biju-
si un ir nozīmīga loma novada un Latvijas 
vēsturē .Mēs turpinām stāstu par to, kas no-
tika ar Jaunpils muižām un muižiņām pēc 
1920. gada agrārreformas .Par vadmotīvu 
izstādei ņemtas Kārļa Ulmaņa atziņas, jo 
lauksaimniecība bija joma, kurā viņš bija 
ieguvis labu izglītību Šveicē, Vācijā, Aus-
trumprūsijā un Amerikā.

Izstāde par Jaunpils aptiekas vēsturi 
Jaunpils muzejā apskatāma no jūnija noga-
les.

Pilskunga kabineta jaunumi. Vidus-
laiku svētku laikā esam saņēmuši vērtīgu 
dāvanu no Reku dzimtas - senču tabulu, 
kas datēta Jelgavā 1751.gadā un oriģināls 
šobrīd glabājas Slepenajā Valsts arhīvā Ber-
līnē kā Prūsijas kultūras mantojums. Pilns 
Rekes dzimtas koks aplūkojams muzeja 
ekspozīciju zālē.

Šobrīd  no restaurācijas atgriezusies ce-
ļojuma lāde, kas arī veiksmīgi iekļāvusies 
Pilskunga kabineta interjerā. Mums ir liels 
gandarījums, ka mūsu Pilskunga kabinets 
iegūst iecerēto iekārtojumu. Nāciet, apska-
tiet un priecājieties kopā ar mums!

Ligija Rutka Jaunpils muzeja vadītāja

Pērn 2014. gada decembrī Jaunpils novada pašvaldība noslēdza 
sadarbības līgumu ar Kvareli pašvaldību, Gremi fondu Gruzijā. Kā 
galvenie sadarbības virzieni minami -informācijas un pieredzes 
apmaiņa: izglītības un kultūras, tūrisma, kultūrvēsturiskā manto-
juma saglabāšanas, pilsoniskās sabiedrības, sabiedrības informāci-
jas un uzņēmējdarbības veicināšanas jomās. 

Viduslaiku svētku laikā 08.08. 2015. Jaunpils pašvaldībā viesojās 
Kvareli pašvaldības vadītājs Ilia Mzekakalašvili ar  delegāciju  piecu 
cilvēku sastāvā. Kopā ar draugiem no Kvareli, Jaunpilī viesojās arī 
Engures novada domes priekšsēdētājs G. Važa un izpilddirektors I. 
Valers, jo arī Engures pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar 
Kvareli. Vizītes laikā delegācijas pārstāvji tikās ar Jaunpils novada 
Domes priekšsēdētāju L. Ginteri, P. Baranovski, V. Zīverti, B. Rasu 
un K. Liepiņu, lai pārrunātu turpmākās sadarbības jautājumus. Kā 
pirmā no iespējām tika minēta iespēja sadarboties kultūras jomā, 
izmantojot programmas ERASMUS + iespējas. 

Vizītes laikā viesi apmeklēja Jaunpils viduslaiku svētkus, izbau-
dot senlaicīgo viduslaiku atmosfēru, bruņinieku turnīrus un cīņas, 
bungu rīboņu, mūzikas skaņas un fantastiskās emocijas, kuras 

sniedz senā viduslaiku pils un vietējie iedzīvotāji.  Viesi apmeklēja 
arī  Jaunpils amatu māju un baznīcu.

Ceram, ka vizīte vainagosies ar veiksmīgiem sadarbības projek-
tiem!

Delegācijas pārstāvji Jaunpils pilī 08.08. 2015.
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Eiropas Sporta nedēļa 2015 Jaunpils novadā

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”

INFORMĀCIJA

 Kvareli pašvaldības pārstāvji iepazīst pils pagātnes liecības Jaun-
pils muzejā 08.08. 2015.

 Kvareli pašvaldības vadītājs Ilia Mzekakalašvili apgūst aušanas 
prasmes audēju darbnīcā meistares V. Pavlovskas vadībā. 08.08. 
2015.

Baiba Rasa, Jaunpils ND Sabiedrisko Attiecību vadītāja
Foto:B. Rasa

Pirmo reizi visā Eiropā Sporta nedēļa 
notiks vienlaicīgi. Lai tas būtu iespējams, tā 
tiek plānota ciešā sadarbībā ar vietējo ko-
ordinatoru atbalstu. Latvijā Izglītības un zi-
nātnes ministrija par aktivitāšu īstenotāju ir 
izvēlējusies Latvijas Tautas sporta asociāci-
ju (LTSA). Tās mērķis ir veicināt sportoša-
nu un �ziskās aktivitātes un vairot izpratni 
par to daudzajām priekšrocībām. Savukārt 
par Eiropas Sporta nedēļas vēstnesi Latvi-
jā kļuvusi brīvās cīņas sportiste Anastasija 
Grigorjeva. Eiropas Sporta nedēļa ir jauna 
Eiropas Komisijas iniciatīva, kas, lai veici-
nātu sportu un �ziskās aktivitātes, vienlai-
kus norisināsies 31 Eiropas valstī. Pasākumi 
Eiropas Sporta nedēļas ietvaros notiks gan 
izglītības iestādēs – skolās, bērnudārzos, 
gan dažādos uzņēmumos, sporta klubos un 
�tnesa centros – telpās un ārpus tām. Šīs 
nedēļas ietvaros notiks arī Vislatvijas Spēka 
diena, kuras laikā ikviens interesents varēs 
parādīt savu spēku, pievelkoties pie stieņa 
kādā no vairāk kā 80 spēka punktiem, kas 
būs pieejami visā Latvijā. Ikviens aicināts 
savas sportiskās aktivitātes, gatavošanos 

Eiropas Sporta nedēļai vai pašu pasākuma 
norisi dokumentēt, izmantojot kampaņas 
aicinājumu: “Esi aktīvs!” (tēmturis sociā-
lajos tīklos - #BeActive) Pirmās Eiropas 
Sporta nedēļas ietvaros tiks organizēti gan 
vēl nebijuši pasākumi, gan izmantotas jau 
esošās iniciatīvas, kas veiksmīgi tiek īsteno-
tas Eiropas, valsts, reģionālā vai vietējā mē-
rogā. Tās mērķis ir ne vien iedvesmot eiro-
piešus būt aktīviem šajā konkrētajā nedēļā, 
bet mudināt būt tādiem visu gadu. Lai gan 
sports un �ziskās aktivitātes sekmē Eiropas 
iedzīvotāju labklājību, tomēr �zisko aktivi-
tāšu līmenis nav pietiekami augsts, un da-
žās valstīs tas pat pazeminās. Nepietiekama 
�ziskā aktivitāte ne tikai negatīvi ietekmē 
sabiedrību un cilvēka veselību, bet arī pa-
lielina ekonomikas izmaksas.

Eiropas Sporta nedēļā aicināts iesais-
tīties ikviens - neatkarīgi no vecuma, 
tautības vai �ziskās sagatavotības. Šai 
nedēļai būtu jāvieno iedzīvotāji, valsts 
iestādes, sporta kustības, nevalstiskās or-
ganizācijas un privātais sektors. Šobrīd 
dalībai Eiropas Sporta nedēļā ir saņemti 

jau vairāk kā 200 pieteikumi no visas Lat-
vijas. 

Protams, arī Jaunpils novadā risinā-
sies dažādi pasākumi par godu šim lie-
lajam notikumam. Ar pasākuma prog-
rammas mērķis ir panākt, lai sporta 
aktivitātēs ir iesaistītas visas iedzīvotāju 
grupas. Eiropas Sporta nedēļa sāksies ar 
pasākumiem PII „Zemenīte” kam sekos 
sporta pasākumi novada uzņēmumos un 
iestādēs. Vēl pasākuma programma būs 
tādas aktivitātes kā „Zibakcija” skolā, 
„Orientēšanās ar �tnesu”, „Spēka diena” 
un visbeidzot �ziskas aktivitātes brīvā 
dabā. Sīkāka informācija www.jaunpils.
lv, o�ciālajos Jaunpils novada sociālajos 
tīklos un a�šām. 

Aicināts ir ikviens, jo katrs atradīs sev 
piemērotas aktivitātes. 

Sportosim visi, rūpēsimies par savu 
veselību kopā!

Andris Fridrihsons, 
Sabiedrības veselības 

veicināšanas speciālists

4. augustā JND programmas “Darām 
paši” mūsu biedrības mūžizglītības pro-
jekta “Atver sirdi priekam” noslēguma no-
darbība Viesatu kultūras namā un birzītē. 
Necerēti liela dalībnieku atsaucība visās 4 
nodarbībās ,kuras notika 7., 14.,21. jūlijā 
un 4. augustā. Lektores Dainas Reinfeldes 
fenomens! No 35 aptaujas anketām 33 bija 
vēlēšanās, lai šādas nodarbības turpinātos. 

12. augustā plkst. 12:00 Engures senio-
ri, sava  Borisa un Ināras Teterevu �nansētā 
projekta ietvaros, aicināja mūsu nūjotājus 

Noslēguma pasākumā pirms serti�kātu saņemšanas Viesatu “Birzītē”
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Brīvprātīgo darbā Anglijā

uz nodarbību jūras malā, pēc nūjošanas 
šovs zvejniekciemā, pelde siltā jūrā.

 20 un 21. augustā braucam ekskursijā 
uz Latgali. 

Turpinām makulatūras pieņemšanu.
Savācām 570 parakstus atbalstam Latvi-

jas pensionāru federācijas prasībām valdī-
bai un saeimai par pensiju indeksāciju un 
citām pamatotām prasībām. Paldies visiem 
kuri atbalstīja šo iniciatīvu.

26. septembrī ekskursija Rīgā uz “Stūra 
māju” un citiem objektiem. Pieteikties pie 
koordinātoriem vai pensionāru telpās, ie-
maksājot 5 EUR.

16.oktobrī plkst.19:00 senioru draudzī-
bas balle Kaķenieku kultūras namā.

Uzmanību!
Pensionāru biedrībai ir jautājums – 

vai mēs ar savu darbību kādam traucē-
jam?

Par projektu līdzekļiem esam izgata-

vojuši pie savām telpām un ambulances 
atpūtas soliņus un atkritumu urnas, kurus 
neliedzam lietot nevienam, bet jau trešo 
reizi ir sabojāts un norauts uzraksts pie 
biedrības telpām “Jaunkalnos”. Mēs esam 
sarūgtināti, jo tā ir necieņa un bez tam tas 
viss prasa līdzekļus.

Biedrībai ir lūgums, ja kāds ir redzējis 
“vandālisma” darboni vai darboņus, zi-
ņot biedrībai.

Austra Sipeniece

2014. gadā Latvijas Tautas skolas mācī-
bu centrs “Zinātne” Ineses un  Līgas Kuku-
les vadītas, uzsāk Mūžizglītības Grundtvig 
apakšprogrammu - Senjoru brīvprātīgais 
darbs,  sadarbojoties ar saviem partneriem 
Lielbritānijā DOCORUM CVS.

Šajā projektā no 2. jūnija līdz 22. jū-
nijam 2015. gadā piedalījāmies mēs -   3 
seniori no Jaunpils angļu valodas kursu 
dalībniekiem:  Austra Sipeniece pensionā-
ru Biedrības “Jaunpils” vadītāja, Ilze Renc-
berga SIA “Jaunpils zobārsts” valdes locekle 
un Velga Pavlovska “Jaunpils Amatu Mājas” 
vadītāja.

Dzīvojām un darbojamies pilsētā He-
mel Hepsteadā ar 80 tūkst. iedzīvotājiem,   
20 min .brauciena attālumā no Londonas.

Šī organizācija nodarbojas ar brīvprātī-
go darbu jau 40 gadus, iesaista atbalstītājus 
un palīdz visu vecuma grupām, kurām ir 
vajadzīga palīdzība, iegūt jaunas prasmes, 
saglabāt tās, tā ceļot viņu pašapziņu.

Šeit brīvprātīgo darbs ir ļoti izplatīts un 
katrs uzskata par goda lietu tajā piedalīties. 
Darba veicēji darbojas dažādās jomās, kā 
palīdzot veciem ļaudīm, darbojoties ar in-
valīdiem, jauniešiem un arī bērniem utt.

Arī mēs iepazināmies ar darbu un palī-
dzējām senioru dienas centrā, darbojamies 
ar dokumentu kārtošanu arhīvā brīvprātīgo 
centrā, palīdzējām skautu pasākumos, pa-
līdzējām pārtikas paku sagatavošanā trū-
kumcietējiem, vienu dienu baznīcas 800 
gadu jubilejas pasākumam sagatavojām 
planšetes – uz kurām tika attēloti notikumi 
foto un aprakstu veidā. Vienu dienu Dienas 
centrā mēs prezentējām Latviju un arī savu 
Jaunpili pieminējām- kā nekā Newcastle ir 
arī Anglijā!  Velga prezentēja savu Jaunpils 
tautas tērpu, kuru uzvilka pirmo reizi un 
savus un Jaunpils audēju  rokdarbus, kā arī 
gatavojām uzkodas un klājām galdu mūsu 
Jāņu svētku garā, jo tuvojās Līgo svētki. Visi 
produkti bija no Latvijas , jo vedām smagus 
koferus! Vislabāko piekrišanu izpelnījās 
Lāču rupjmaize ar Latvijas žāvēto speķīti. 
Sacepām arī pīrādziņus, plātsmaizes, gan 

biezpiena, gan rabarbermaizes, ķimeņu 
un kanēļa raušus. Cienājām arī ar Jaunpils 
pienotavas Ķimeņu sieru. Trūka tikai Jāņu 
alus!

Iepazināmies ar projektu, kurā darbo-
jas tikai vīrieši – izveidotā remontdarbnī-
cā, kurā kopā ar invalīdiem  no koka pa-
liktņiem gatavo dažādas noderīgas lietas; 

Brīvprātīgie Anglijā

Pirms Latvijas prezentācijas
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Vides nometne “Koks un ūdens”

putnu būrīšus, krēslus utt., kā arī salabo 
cilvēku atnestās lietas, par darbu saņemot 
12£/ stundā. Šī darbnīca atvērta tikai šogad 
no janvāra un jau ir ļoti populāra. Šī ideja 
noskatīta Austrālijā. Vadītāju algo pilsētas 
dome, pārējie pensionāri darbojas brīvprā-
tīgi.

Liels pasākums bija Lielbritānijas sie-
viešu velosacensības, kuras  dalībnieces 
brauca  cauri pilsētai. Šim pasākumam arī 
mēs brīvprātīgo centram palīdzējām nopel-
nīt naudu pāri par 2000£ - sagatavojām lo-
terijai izlozes numuriņus ( pilnas lozes 100, 
pāri par 10 tūkst. tukšas), visas jāsaloca un 
pasākuma dienā jāsakārto stendā, utt. Kad 
notika sacensības tās tika pārdotas par 5 lo-
zēm 1£. Pie tirgošanas uz maiņām strādāja 
viss vadības personāls, mēs tikai asistējām! 
Šīs sacensības izvērtās par grandiozu pa-
sākumu visā pilsētā, jo pirms galvenajām 
braucējām, kuras izdrāzās cauri 5 minūtēs, 
sacentās visu vecumu vietējie riteņbraucē-
ji. Pēc sacensībām visi skatītāju tūkstoši, 

blakus parkā, kur tika izveidotas gan at-
rakcijas, tirgošanās vietas, gan dažādas or-
ganizācijas ar reklāmas stendiem, nāca un 
baudīja šo svētku dienu!

Bez šīm aktivitātēm, brīvprātīgie darba 
veicēji no Anglijas, kuri šī projekta ietvaros 
bija bijuši Tukumā: Marks, Tims un Kīts 
mūs brīvprātīgi iepazīstināja ar pilsētas un 
tuvējās apkārtnes ievērojamākajām vietām, 
gan arī ar Londonu – divas dienas ar kājām 
tikām izvadātas pa Londonu 27 km garumā 
Tima pavadītas, kā arī vienu pēcpusdienu 
Marks mūs aizveda uz slaveno Karalisko 
botānisko dārzu Londonā. Bez šo brīnišķī-
go gidu palīdzības mēs nebūtu tik daudz tik 
īsā laikā redzējušas!

Projekta noslēguma pasākumā saņē-
mām serti�kātu par šo brīvprātīgo darbu. 
Nobeidzot gribam pateikt lielu paldies par 
šo projektu Līgai un Inesei Kukulēm Tuku-
mā, projekta vadītājam Markam Mitčelam 
Anglijā. 23. jūlijā Marks, jau cita projekta 
ietvaros, bija Tukumā un mēs viņu uzaici-

nājām uz Jaunpili un kaut daļu centāmies 
atlīdzināt par to brīnišķīgo laiku, kuru 
baudījām Anglijā, iepazīstinot ar Jaunpils 
domi, Velgas vadīto Amatu māju, pie Ilzes 
zobārstniecības kabinetā , salabojot zobu, 
pils muzeju, pili, baudījām pils krogā pus-
dienas, tad aizvedām uz Tērvetes Dabas 
parku, atpakaļ Jaunpilī no plkst. 18:00 līdz 
20:30 angļu valodas kursos ,piedaloties vi-
sām kursu dalībniecēm un Vijai Zīvertei, 
kuras darbības rezultātā izveidots “Rats”, 
kurā jau 10 gadus mācāmies angļu valo-
das kursos, vadījām sarunās un atrakcijās 
angļu garā.  Gribām pateikties mūsu angļu 
valodas pasniedzējām Valentīnai Rubīnai 
un Zanei Ērmanei, kuras pacietīgi mācīju-
šas mūs. Šādi projekti jau notiek vairākus 
gadus, bet senioru vecuma cilvēkus ir ļoti 
grūti nokomplektēt angļu valodas nezinā-
šanas dēļ. Tāpēc sākoties jaunajam mācību 
gadam, aicinām pievienoties jaunus kursu 
dalībniekus, jo ar laiku tas viss noder!

Brīvprātīgā darba veicēju vārdā Austra

Šogad no 3.līdz 7.augustam Jaunpils vidusskolas 4.un 5.klašu 
audzēkņi, tagad jau 5.un 6.klašu skolēni kopā ar savām audzinātā-
jām Daci Adiņu un Inetu Miķelsoni  aizvadīja vides izglītības no-
metnē „Koks un ūdens”. Nometnes pamatideja – vides izziņa caur 
savu praktisku darbošanos!  Savukārt nometnes darbības formas 
bija - nodarbības telpā un brīvā dabā, spēles, rotaļas, radoša darbo-
šanās, eksperimenti, pētījumi, ekskursijas, pārgājieni.

Katrai nometnes dienai bija kāda pamattēma, piem. 1.diena 
bija dižkoku diena, kuras laikā vides eksperta Gvido Leiburga va-
dībā skolēni mācījās mērīt dižkokus, noskaidroja, cik lielam jābūt 
kokam, lai tas varētu nest dižkoka nosaukumu. Dienas noslēgu-
mā paši nometnes dalībnieki devās dižkoku meklējumos Jaunpils 

parkā un tā apkārtnē. 2.diena –Meža diena norisinājās Kartavkal-
nos, kur nodarbību vadītāju Gvido Leiburga un Inetas Miķelsones 
vadībā gan iepazina meža dažādību, gan pētīja un tīrīja Bikstupīti 
meža teritorijā, gan, iepazīstot apkārtni no dabas mareiāliem paši 
veidoja upes un meža modeļus.  3.diena – Ūdens diena, kuras lai-
kā nodarbību vadītājas Artas Blumbergas rosināti paši veica ek-
sperimentus, nosakot ūdens piesārņojumu, pētot ūdens uzvedību 
skābā un sārmainā vidē. Bija jautri un izzinoši. Dienas noslēgu-
mā skolotāja Dita iemācīja, kā no veca papīra, ņemot talkā ūdeni,  
nedaudz pārtikas krāsu un blenderi, katrs var izgatavot savu īpa-
šo papīra loksni. 4.diena- Jūras diena, kad vides izglītības centrā 
„Meža māja” klausoties, skatoties un pašiem atraktīvi darbojoties, 
uzzināja  par piekrastes ekosistēmas īpatnībām. Pēc tam pabaudot 
Ķemeru sērūdeņus, devās tālāk uz pašu jūras piekrasti, lai vienā 
no karstākajām šis vasaras dienām gan veldzētos jūrā, gan izpētītu, 
ar ko jūrmalas augu valsts atšķiras no mūsu apkārtnes augu valsts.  
5.diena – zināšanu un prasmju pārbaude par iepriekšējās dienās 
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Dāmu kluba „Vīgriezes” 
vasaras aktualitātes

Apstiprināts projekts  
„Stipras biedrības – 

radošs novads”

“Vēlziedes” kļūst par 
“RANDEVU”

Sveiki lasītāji! Nedaudz pastāstīšu par Dāmu kluba “Vīgriezes” 
aktivitātēm vasaras mēnešos.

06.06.piedalījāmies pasākumā Tumē “Pirmsskolas vecuma bēr-
nu deju grupu festivāls” ar radošo darbnīcu - sveču marmorizēša-
na.

23.06.līnijdeju grupa dejoja pirmsjāņu zāļu tirdziņa pasākumā 
Dobelē.

01.08.ciemojāmies pie draugiem  Carnikavā. Tur notika “Pie-
jūras senioru festivāls”. Jaunpili prezentēja Jaunpils kultūras nama 
direktore Silva Nordena. Līnijdejotājas sniedza nelielu koncertiņu.

08.08.piedalījāmies Jaunpls Viduslaiku svētkos. Dejojām Rado-
šo Projektu teātra izrādes Šekspīra komēdijas “Liela brēka, maza 
vilna” �nālā kopā ar aktieriem.

15.06. sveicām otru līnijdeju kolektīvu viņu vārda maiņas ballī-
tē no “ Vēlziedēm” uz “Randevu”.

Čakli talkojam “Vīgriežu” taciņas sakārtošanā uz Mīlestības 
akmeni. Liels paldies par atsaucību Levestes Spicajiem, Lienei un 
Andrim.Paldies arī tiem Jaunpils iedzīvotājiem. kas uzskata, ka tas 
būs vēl viens sakopts apskates objekts.

30.09.atsākas teātru sezona ar izrādi Dailes teātrī “Kāds pārlai-
dās pār dzeguzes ligzdu. Interesēties pie Intas Krūmiņas.

18.10.koncerts veltīts Antrai Liedskalniņai.
Lai jums visiem jauks un ražas bagāts rudentiņš !

Dāmu kluba “Vīgriezes “ vārdā  Indra

redzēto un uzzināto notika veicot maršrutu pa Jaunpils ciemu. 
Un tad jau noslēgums ar Apliecinājumiem par dalību nometnes 
nodarbībās, gardo kliņģeri un kopēju foto. Visu nometnes dalīb-
nieku vārdā – PALDIES IK “NiedresO” par gardajām pusdienām 
un launagiem visas nedēļas garumā, nometnes vadītājam Sandrim 
Grīnfogelim, audzinātājām Dacei un Inetai, kā arī visiem pārējiem 
nodarbību vadītājiem. 

Vides nometne organizēta projekta „Vides izglītības nometne 
Jaunpils vidusskolas 4.-5.klases skolēniem „Koks un ūdens”, reģ.Nr. 
1-08/136/2015 ietvaros. Projektu īsteno biedrība „Jaunpils RAC 
„Rats””, projektu �nansē Latvijas vides aizsardzības fonds, līdz�-
nansējumu sniedz Jaunpils novada dome, kā arī pati biedrība ar 
brīvprātīgo darbu.  

“Rata ziņas” 
Vasaras sezona tikai nosacīti ir brīvdienas tiem, kuri mācās 

“Ratā” - šovasar gan angļu valodas klubiņa nodarbības notika reizi 
mēnesī, gan topošie autovadītāji jau drīz kārtos klases eksāmenu, 
gan skolēni darbojās vides nometnes laikā, tāpat arī seniori sava 
projekta ietvaros kuplā pulkā mācījās nodarbībās kopā ar Dainu 
Reinfeldi.

Bet klāt jau jaunā sezona. To sākam 25.septembrī 17.00 aicinot 
tikties ar nodarbību vadītājiem interesentus. 25.septembrī 15.00 
jau pirmā nodarbība angļu valodā bērniem pie skolotājas Sarmītes 
Slavskas. Aicināti gan esošie, gan jauni dalībnieki.

Sekojiet līdzi informācijai domes mājas lapā un Draugos.
Uz tikšanos “Ratā”.

Vija Zīverte

Biedrība „Jaunpils reģionālās attīstības centrs „Rats”” īsteno 
projektu „Stipras biedrības – radošs novads” ( līguma Nr. 3.4-16), 
kuru atbalsta biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse’ programmas 
„Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai’ ietvaros.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
1. Biedrību vadītāju un aktīvistu apmācība - Projekta laikā no-

tiks septiņas mācību nodarbības,  kuru laikā 30 biedrību vadītāji 
un aktīvisti apgūs jaunas prasmes un iemaņas biedrību darba or-
ganizēšanā, sabiedrības iesaistīšanā, sava darba plānošanā, biedrī-
bas grāmatvedības un lietvedības organizēšanā. Apmācības īstenos 

15. 08. Jaunpils estrādē senjoru līnijdeju grupa „Vēlziedes” rī-
koja vārda maiņas ballīti, lai o�ciāli darītu zināmu, ka ar jauno se-
zonu „Vēlziedes”  tiks nomainītas pret nosaukumu „Randevu”. No 
franču valodas tas nozīmē „tikšanās”. Šāds nosaukums tika izvēlēts, 
jo regulāri tiekamies gan pašas, gan arī ar saviem draugiem no ci-
tām grupām. 

Vārda dienas ballītē pie mums viesojās grupa no Talsiem, Tu-
kuma, Engures, Irlavas, Balgales un Jaunpils.

Dace Pobusa
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Viesatu pagasta svētki aizvadīti godam

biedrība „Jaunpils RAC “Rats”” sadarbībā ar  biedrību “Kandavas 
partnerība”  

2. Novada mazo ciemu pilsoniskās sabiedrības aktivizēšana, 
uzsākot ciemu attīstības plānu izstrādi.- Radošo ideju darbnīcu 
organizēšana Viesatu un Levestes ciemos. Viesatās radošo ideju 
darbnīca notiks Viesatu kultūrs namā, Levestē – biedrības “Le-
vestes spicie” telpās. Pasākumos piedalīsies ap 30 dažādu vecumu 
vietējo iedzīvotāju , apzinot savu ciemu stiprās un vājās puses dažā-
dās jomās un izvirzot idejas, kā veiksmīgāk šīs problēmas novērst 
vai mazināt. Radošo ideju darbnīcu mērķis ir veicināt Viesatu un 
Levestes ciemu iedzīvotāju izpratni par katra nozīmi sava ciema 
identitātes un attīstības veicināšanā. Aktivitāti nodrošinās projekta 
ieviesējs, sadarbībā ar biedrībām “Kamene” un “Levestes spicie”. 

3. Jaunpils novada biedrību forums 2016.gada janvārī. 
O�ciālā projekta uzsākšana notiks 26.augustā Jaunpils novada 

biedrību vasaras sanāksmē, kuras laikā dalībnieki tiks iepazīstināti 
ar  projekta aktivitātēm un biedrību vadītāju un aktīvistu mācību 
programmu. 

Projekta plānotās izmaksas: EUR  2972,00 . Finansējuma avots 
ir Latvijas republikas valsts budžets  līdzdarbības līguma „Par atse-
višķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības 
attīstības un starpkultūru dialoga jomā” (līguma Nr.5.1.-8-41)

Projekta īstenošanas laiks: 04.08.2015. līdz 31.01.2016.
Projekta vadītāja: 

Vija Zīverte

Kā ik gadu, arī šogad Jaunpils novada  Viesatu pagasta ļaudis 
svinēja sava pagasta svētkus. Šogad svētki pulcēja kopā teju simts 
dalībnieku: svinēt bija ieradušies gan pašmāju ļaudis, gan bijušie 
viesatnieki un kaimiņu novadnieki.  

Viesatu pagasts Latvijā ir zināms kā brīnišķīga un klusa vieta 
Viesatas upes krastos, kura vilina gan makšķerniekus, gan laivo-
tājus, gan dabas draugus. Šeit var satikt sirsnīgus un atvērtus ie-
dzīvotājus un baudīt īstas lauku ainavas. Pagasta teritorijā atrodas 
skaistais „Ķuņķuru” dabas parks, kura platība ir 3,5 ha ar dažādu 
koku, krūmu un puķu stādījumiem. 

Viesatu kultūras namā, kuru tuvākā un tālāka apkaimē ļaudis 
atpazīst kā vietu, kurā notiek varen labas balles visa gada garumā, 
svētku ietvaros notika dažādas aktivitātes un radošās darbnīcas 
gan lieliem, gan maziem. Īpaši gaidītas bija ģimenes ar bērniem. 
Tika veidoti koši ziedu paklāji. Kopā ar biedrību „Kamene” un 
Viesatu pagasta bibliotēku tapa apsveikumu kartiņas, fotorāmīši, 
medaljoni un piekariņi, tika iepazītas  latvju spēka zīmes un darītas 
citas sirdij tīkamas lietas. Par godu svētkiem upes krastā  kopīgi 
tika zīmēta  glezna, kuras veidošanā kopā ar I. Dakšu iesaistījās 
katrs dalībnieks.

Slavenais Mikimausis  nepaguris apgleznoja svētku dalībnieku 
sejas, un, protams, mazie ķipari no sirds izlēkājās pa gaisa pili.

Svētku atklāšanas salūts-spridzinām balonus!
 

Viesatu pagasta vārds ir cieši saistīts ar latvju Dainu tēva vārdu, 
jo Kr. Barons dzimis tepat netālajā Struteles muižā, tādēļ tautas-
dziesmas Viesatu pagastā allaž tiek turētas godā. Šajā svētku reizē 
notika tautas dziesmu konkurss, kuru organizēja Jaunpils –Viesatu 
Mazpulka vadītāja L. Bierande.

Mikimausim darba netrūka ne mirkli!

Paši mazākie no sirds izlēkājās pa gaisa pili!

Radošās aktivitātes kopā ar S. Šteinu un I. Rasu
turpinājums 15.lpp.
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turpinājums no 13.lpp.

Pusdienas laikā saimniece S. Narbatoviča pasākuma dalībnie-
kus cienāja ar gardu zupu. Paldies!

Svētki neizpalika arī bez sportiskām aktivitātēm „Viesatu Bir-
zītē”-  velomaratons un  individuālas disciplīnas tika pieveiktas 
godam! 

Maratona starts „Viesatu Birzītē”

 Pieaugušo velomaratona dalībnieki
Pievakarē, romantiskā gaisotnē ļaudis pulcējās uz  tautasdzies-

mu sadziedāšanos Viesatu kultūras namā kopā ar dziesminieci Ag-
itu Stutiņu.

 Tautasdziesmu kopdziedāšana
Savukārt 15. augusts bija sporta diena. Piecas drosmīgākās ko-

mandas pārbaudīja  savu un draugu izturību, veiklību un spēku. 
Komandām bija iespēja piedalīties individuālās disciplīnās:  iet 
ar koka kājām uz laiku, mest siena masu ar trīs zaru dakšu, soda 
metieni, un cilāt svara bumbas. Bija iespēja spēlēt komandu spē-
les: mini futbols, volejbols, basketbola biatlons, kā arī stafete un 
noslēgumā virves vilkšana.

Kādi tad bija rezultāti: 3.v. komandai ‘’Es nevaru būt balts’’ 
(Emīls Gulbis, Arnolds Šteins, Elvis Egle, Anna Bērtaite, Lelde 
Strautiņa)

2.v. komandai ‘’AR Rasas’’ (Arvis Rasa, Anta Fībiga, Oskars Ar-
bidāns, Anete Pašule, Jānis Krūtainis) 

1.v. ‘’Klicīši’’ (Sintija Šteina, Sanita Franckēviča, Artis Zeme, 
Sandis Rubenis, Emīls Pašulis)

Makšķerēšanas sacensībās 3.v. Rodrigo Amatnieks., 2.v. Raitis 
Fedesjonoks., 1.v. Arnis Narbatoviočs

 1.v. Arnis Narbatoviočs

Komandas: ‘’Es nevaru būt balts’’, ‘’AR Rasas’’, ‘’Klicīši’’
Paldies visiem svētku dalībniekiem! 

Paldies visām čaklajām rokām, kas palīdzēja, lai svētki izdotos!
Uz tikšanos Viesatu kultūras nama lielajā jubilejā- 17. ok-

tobrī!
Pasākuma organizētāji izsaka lielu pateicību jaunajam pašval-

dības policistam J. Siliņam un brīvprātīgajiem palīgiem- par atsau-
cību svētku laikā!

Baiba Rasa, Jaunpils ND, Sabiedrisko attiecību vadītāja
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Māci mani māmulīte 
Visādos darbiņos,
 Izmācīsi darbiņos
Māci gudru padomiņu.

Jaunpils novada Dome sveic vecākus ar bērniņu 
Karlīnas Krūmiņas, Elzas Kabakas,
 Loretas Oses,Ričarda Medvecka, 
Artūra Holšteina, Krišjāņa Gulbja,

Olafa Šilberga piedzimšanu!

DEMOGRĀFIJAS STATISTIKA NOVADĀ
Laika posmā no 2015. gada janvāra līdz augustam ir dzimuši 

jau 25 mazulīši (12 puikas, 13 meitenes). 2014.gadā šajā laika pos-
mā jaundzimušo skaits bija par 5 mazāks, proti, pasaulē bija nākuši 
20 bērniņi, bet pavisam 2015. gadā Jaunpils novads kļuva par -25 
brašiem iedzīvotājiem bagātāks.

Laulību skaits šogad (augustu ieskaitot) jau sasniedzis 41, pa-
gājušā gadā šajā laikā - 27, bet pavisam 2014. gadā 39 laulības tika 
noslēgtas Jaunpilī.

Aizsaulē šogad aizgājuši 33 cilvēki, par 2 vairāk kā pērn visa 
gada garumā. 2014.gadā šajā laikā miruši bija 23,bet  pavisam 
2014.gadā  mirušo skaits 31.

2015. gada 30. oktobrī plkst. 20:00 
Jaunpils pils zālē tiek organizēta LIS “Jaunpils” 

bijušo darbinieku 
“RAŽAS BALLE 2015”

Dalības maksa 10.- EUR
Pieteikties līdz 25.oktobrim

Pie Intas Sipenieces mob.t. 29107559
Lailas Jēkabsones mob.t. 28764479

MOBILAIS MAMOGRĀFS

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai 
dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradī-
sies 22.septembrī. 

Mobilais mamogrāfs strādās pie ģ.ā.A.Puzaka prakses 
“Jaunkalnos”,Jaunpilī.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pie-
raksta!!

- Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Na-
cionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros 
izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus 
kopš iesūtīšanas datuma). 

- Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV 
līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55 
(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru)

Sīkāka informācija www.mamogra�ja.lv vai uz e-pastu info@
mamogra�ja.lv

„Latvijas Mednieku apmācību centrs” piedāvā  kvalitatīvu 
jauno mednieku un medību vadītāju teorētisko apmācību Jaun-
pilī. Mūsu kursu vadītājs Ēriks Ozols ir Latvijas Mednieku savie-
nības valdes priekšsēdētāja vietnieks, mednieks ar lielu praktisko 
pieredzi un  teorētisko zināšanu bagāžu.

2014.un 2015.gadā vairāki simti  esošo medību vadītāju un 
mednieku ir apmeklējuši  Latvijas Mednieku savienības organizē-
tos  kvali�kācijas celšanas kursu par Āfrikas cūku mēri un izmai-
ņām medības reglamentējošajos normatīvajos aktos, kur viens no 
lektoriem ir Ēriks Ozols.

Kursu ilgums ir 40 stundas, kuras arī pilnībā tiek izmantotas 
kvalitatīvai kursantu apmācībai.  Kursantiem organizējam arī ko-
lektīvu šaušanas treniņu tajā šautuvē, kur tiks kārtots eksāmens. 
Apmācības iespējamas darbdienu vakaros no plkst.17.30-21.30 vai 
pilnas dienas brīvdienās.

Plašāka informācija un pieteikšanās  pa tālr. 29282027 vai   
www.lmac.lv

19. septembrī, plkst. 20:00
 

Viesatu kultūras namā, 
Viesatu pagastā, Jaunpils 

novadā

DZIEDĀŠANAS SVĒTKI 
VIESATĀS

“VISAPKĀRT VIRMO 
MĪLESTĪBA” 

Dziedātājiem palīdzēs sagatavoties un koncertā atbalstīs -Madars

Plkst. 22:00 Svētku balle kopā ar Madaru
Ieeja ballē EUR 3.50 

Galdiņu rezervācija zvanot:  m. tel. 28717075, Inga 

27. SEPTEMBRĪ 
MIĶEĻDIENAS TIRGUS 

JAUNPILĪ

“Līdz Miķeļiem visām labībām jābūt jau zem 
jumta. Tad Miķelis staigā apkārt un visu ap-
skatās. Ja kas vēl nenokopts, jāpasteidzas, jo 

Miķelis var uzsūtīt sniegu un salu”.

SAROSĀS VISI PIRKT UN 
PĀRDOTGRIBĒTĀJI!

Kas nu par tirg´ bez visādam´ lustem´- an-
del´ uz pill´ klap´-daudz pārsteigum’, lustig’ 
padarīšan´, jauno slūž’ atklāšan´, klač´ uzsi-

šan´… Brauc tik šurp!

Tirgotājiem pieteikties pie Velgas 
pa tel. 28301408
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JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa,  t. 63180960, 20204694,
 e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv. 
Maketēts un iespiests: SIA tipogrā�ja “UNIVERSUMS A”. 
Metiens 950 eks.

Iemācies smieties ar saules smiekliem,
Pelēkai dienai dziesmu liec klāt,
Izej tad dzīvi kā mūžību garu
Ozola galotnē izdziedāt.
  /S. Kaldupe/

Jaunpils novada Dome nozīmīgās 
jubilejās sveic septembra gaviļniekus:

Gudrupu Daci, Stutiņu Agitu, Valaini Jāni, Plataci Andri,
Aunu Andri, Amatnieku Jēkabu, Baraku Ojāru, 

Nipāni Lidiju, Ansoni Lizeti, Ābeli Antoņinu,
Birģeli Maigoni, Blūmu Gunāru, Guļevsku Mirdzu,

Kleimanei Ausmu, Klepermani Skaidrīti,
Līdaku Ēriku, Metlu Tamāru, Metlu Alekseju, 

Mizgu Jāzepu, Šeršnovu Ritu, Štolceri Dzidru,
Urbāni Ilmu!

Jaunpils novada Dome sveic jaunlaulātos: 

ARVI ARBIDĀNU UN SAIVU SAUSIŅU 
EVITU PETROVU UN AUSTRI ŠAICANU
ALENU RAMATU UN SIGITU DAUBARI

JĀNI MOROZU UN INETU MUŠTUKOVU!

Kad mēs mīlam, mēs allaž cenšamies kļūt 
labāki kā esam. Un, kad mēs kļūstam labāki, 
viss apkārt mums kļūst labāks. 
/ Paulo Koelju/

Līdzjūtības
Aiz katra paliek dzīve 
Un pasacītais vārds, 
Bet atmiņas tik dārgas 
Sirds ilgi saglabās.
(M. Jansone)

Jaunpils novada Dome izsaka 
līdzjūtību piederīgajiem, no 

Baibas Krieķes, Ojāra Bērziņa, 
Birutas Pavlovas 

Aga�jas Gumas,Jāņa Labsvārda, 
Andreja Neilanda, Alfona 

Jaskuļa, Tatjanas Balodes,
Veltas Dembovskas un

Edgara Misiņa  atvadoties
***

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
Ā. Elksne

Visdziļākā līdzjūtība Judītei 
Valainei māmuļu  zaudējot, 

no angļu valodas kursu 
dalībniekiem.

***

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

Pensionāru Biedrība “Jaunpils” 
izsaka dziļu līdzjūtību mūsu biedrei 

Ritai Muceniecei māsu zaudējot, 
un mūsu biedrības biedres Birutas 

Pavlovas tuviniekiem viņu zaudējot.
***

Tie savādi skumīgie mirkļi… 
Tad palīdzēt var tikai viens, 
Ja kādu atmiņu gaišu 
Tu savā dvēselē sien.
(K. Apškrūma) 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Mārītei Kabakai, no mammas uz 

mūžu atvadoties.
Jaunpils vidusskolas kolektīvs,

6 a un 6 b klases skolēni un vecāki
***

Skumjā brīdī domās esam kopā 
ar Anitu Krūtaini un Aiju Švāni, 

māmiņu aizsaulē pavadot.
Kr. Barona pamatskolas bijušais 

kolektīvs

Sveicam Jaunpils vidusskolas skolotājus un 
darbiniekus Zinību dienā!

Īpašus sveicienus sūtam  Dainai Mežraupai –nostrādāti 30 gadi,
Elgai Valainei - 25 gadi, Andrim Krūmiņam - 5 gadi! 

Jaunpils novada Dome

SEKO 
Jaunpils novada Domei 

draugiem.lv 
un www.jaunpils.lv

Seko Jaunpils 
novada Domei 
Twitter kontā

@Jaunpilsnovads


