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Apstiprinātie lēmumi 2017.gada 
29.novembra Jaunpils novada 

domes sēdē Nr.11

turpinājums 2.lpp.

Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. 
Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes!
No sevis, no tā, kas sevī. 
Un, kad uzmirdzēs raķešu gaisma un laukumos – egles,
pasaules mirdzums televizorā žilbinās acis, tad ziniet un apzinieties,
ka tie ir tikai mazi ārēji atspīdumi no tās nebeidzami milzīgās gaismas, 
kas mūsos jau ir, mūsos pašos no sākumu sākumiem.
   /Imants Ziedonis/

Gaišu svētku laiku un laimīgu jauno gadu vēlot

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja 
Ligita Gintere

Atskaite par darītajiem 
darbiem starp sēdēm novembrī

Šajā atskaites periodā veiktie darbi: 
1. Novembrī visas struktūrvienības ir uzsākušas nākamā gada budžeta 

sastādīšanas darbu un daži jau ir prezentējuši savas ieceres. 
2. Esam godam nosvinējuši valsts svētkus, uzņēmuši ciemiņus no Mol-

dovas. 
3. Labiekārtošanas nodaļa zāģē kokus un ved malku. 
4. Turpinājām grants ceļu greiderēšanu gaidot ziemu, diemžēl lietus šo 

darbu padara neefektīvu. 
5. Veikts iepirkums un jau parakstīts līgums ar pasta dīķa tīrīšanas dar-

bu veicēju.
6. Noslēgts līgums ar skolas sporta laukuma pārbūves iepirkuma uzva-

rētāju.
7. Ir sākušies lapenes izbūves darbi Jaunpils parkā.

Apstiprināts lēmums “Par 31.10.2017 lēmuma Nr. 155 “Par aizņēmuma 
ņemšanu sporta infrastruktūras pārbūvei pie Jaunpils vidusskolas “Par 
Jaunpils vidusskolas stadiona pārbūvi” īstenošanai” precizēšanu”.

Apstiprināti Saistošie noteikumi Nr.13/2017 “Par grozījumiem Saisto-
šajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2017. 
gadam””.

Apstiprināti Noteikumi Nr.24/2017 Par grozījumiem Jaunpils novada 
domes 2017. gada 26. septembra noteikumos Nr. 18 „Jaunpils vidusskolas 
2-4 gadīgo bērnu pirmsskolas grupas iekšējās kārtības noteikumi”.
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AKTUALITĀTES

LATVIJAS REPUBLIKA
Jaunpils novada dome

 Reģ. Nr. 90000051932
 „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, 

tālr./fakss 63107068, mob.tālr.29146415, e-pasts:pasvaldiba@jaunpils.lv

Apstiprināts lēmums “Par zemes gabala 
„Vasaras” atsavināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes vienības 
„Ābeļdārzs” sadali, jaunu īpašumu izveido-
šanu”.

Apstiprināts lēmums “Par papildus fi-
nansējumu projektam “Jauniešu un politi-
kas veidotāju tikšanās”. Papildus finansēju-
mu EUR 200,00 (divi simti euro) projekta 
realizācijai piešķirts no Sabiedrisko attiecī-
bu un tūrisma nodaļas budžeta līdzekļiem.

Apstiprināts lēmums “Par finansējumu 
lapenes būvniecībai Jaunpils parkā”. Finan-
sējums piešķirts EUR 1613,00 (viens tūk-

stotis seši simti trīspadsmit euro) apmērā 
ar PVN, no budžeta atlikuma.

Apstiprināts lēmums “Par līdzfinansē-
juma piešķiršanu biedrības “Jaunpils RAC 
“Rats”” projekta “Zināšanas uzņēmējdarbī-
bas aktivizēšanai laukos” īstenošanai Jaun-
pils novadā”. Līdzfinansējums EUR 232.80 
(divi simti trīsdesmit divi euro, 80 centi) 
apmērā piešķirts no Attīstības nodaļas bu-
džeta līdzekļiem.

Apstiprināts lēmums “Par nosaukuma, 
adreses un lietošanas mērķa nomaiņu ne-
kustamajam īpašumam „Jurģu ēdnīca””. 
Nosaukums nomainīts uz ”Kokdarbnīca”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes lietoša-

nas mērķa piešķiršanu zemes vienībai”.
Apstiprināts lēmums “Par nosaukuma un 

zemes lietošanas mērķa piešķiršanu valsts 
ceļam”.

Apstiprināts lēmums “Par 30.10.2017. 
Domes sēdes Lēmuma Nr.157 “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksu 2018. 
gadā” atcelšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par Valsts zemes 
dienesta noteikto Jaunpils novada domes 
ceļu kā inženierbūvju vērtību” projektu.

Ar domes sēdes audioierakstu un proto-
kolu izvērstā veidā var iepazīties Jaunpils 
novada domes mājaslapā www.jaunpils.lv 

APSTIPRINĀTS
Ar Jaunpils novada Domes

2017.gada 31.oktobri
sēdes Nr.10 lēmumu Nr. 142

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11/2017
“Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaun-
pils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašval-

dības pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 

ceturto un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta trešo daļu; Ministru 
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299”Noteikumi par ģimenes vai at-
sevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4 apakšpunktu un Ministru 

kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 ”Audžuģimenes noteiku-
mi”43.1. un 43.2. apakšpunktu. 

Izdarīt Jaunpils novada 2011.gada 18. decembra Saistošajos no-
teikumos Nr. 8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību 
un pašvaldības pabalstiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus 
grozījumus:

1.Noteikumu 3. punktu izteikt šādā jaunā redakcijā : 
“ 3. Vienreizējais pabalsts ģimenei (personai) krīzes situācijā, 

kuru piešķir neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus.”
 2. Noteikumu 21.2 punktu izteikt šādā jaunā redakcijā:
“21.2. klientam pieprasot Dzīvokļa pabalstu, izvērtē klienta ģi-

menes (personas) izdevumus par īri un komunālajiem pakalpo-
jumiem, kurus apliecina dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu 
rēkini un maksājumu kvītis, un Dienestam uzrādītais klientam 
piederošais kurināmā materiāla daudzums dabā.”

3. Noteikumu 21.6. punktu izteikt šādā jaunā redakcijā:
“ 21.6. Izvērtējot trūcīgas ģimenes (personas) statusu, par īpašu-

mu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāms viens vai vairāki ģimenes 
locekļiem piederoši zemesgabali, kuru kopējā platība nepārsniedz 
piecus hektārus, viena garāža, viens automobilis vai motocikls, kas 
ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds, mopēds vai 
motorollers katram ģimenes loceklim,-

 kā arī ģimenei (personai) piederoši transportlīdzekļi, mašīnas 
un iekārtas, uz kurām vērsta piedziņa vai uzlikts arests un īpašnie-

kam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu.”
4. Noteikumu 27.1. punktu izteikt šādā jaunā redakcijā :
„27.1. ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kas dzīvo at-

bilstoši norādītajai adresei, kuru pamato ar juridisku dokumentu 
(īres līgumu),un kuras atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģime-
nes (personas) statusam.”

5. Noteikumu 31.5. punktu izteikt šādā jaunā redakcijā : 
31.5. malkas iegādei – sešus mēnešus gadā aprēķinot mēnesī 0,80 

euro par katru m2 no kopējās platības;”
6. Noteikumu 36.1. punktu izteikt šādā jaunā redakcijā :.
“36.1.Brīvpusdienas skolās, ja skolēns izglītības programmu 

apgūst citā pašvaldībā un faktiskās ēdināšanas izdevumu segšana 
pirmsskolas izglītības iestādēs ģimenēm ar bērniem.”

7. Noteikumu X nodaļu izteikt šādā jaunā redakcijā: 
X. Vienreizējais pabalsts ģimenei(personai) Krīzes situācijā 
38. Vienreizējais pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts, neizvēr-

tējot ģimenes (personas) ienākumus,
39. Vienreizējo pabalstu krīzes situācijā līdz 200,00 euro- piešķir 

Dienesta vadītājs. 
40. Lēmumu par vienreizējā pabalsta krīzes situācijā, kura ap-

mērs pārsniedz 200,00 euro - piešķiršanu pieņem Jaunpils novada 
Dome.

8. Noteikumu 57. punktu izteikt šādā jaunā redakcijā:
“57. Vienreizējs pabalsts bārenim un bez vecāku gādības paliku-

šajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas patstāvīgas dzīves uz-
sākšanai- 129,00 euro, vai invalīdam kopš bērnības - 214,00-euro”;

9. Noteikumu 58.punktu izteikt šādā redakcijā: 
 “58. Ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim un 

bez vecāku gādības palikušajam bērnam 2005.gada 15.novembra 
Ministru kabineta noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās” 31. un 31.1 punktos minētajos gadījumos - 65,00 euro,- 
mēnesī vai invalīdam kopš bērnības 107,00-euro mēnesī.”

10. Noteikumu 59. punktu izteikt šādā redakcijā :
“59. Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē, t.sk. adoptētajam 

pirms adopcijas periodā – 60% no spēkā esošās valstī noteiktās mi-
nimālās mēneša darba algas apmēra, euro.” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2017 „Par grozījumiem 2011. 

gada 18. decembra Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils no-
vada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija
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1. Saistošo noteiku-
mu nepieciešamī-
bas pamatojums

 Saistošie noteikumi Nr. 11/2017 „Par 
grozījumiem 2011. gada 18. decembra 
Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaun-
pils novada pašvaldības sociālo palīdzī-
bu un pašvaldības pabalstiem” nepiecie-
šami, lai labotu un precizētu noteikumus 
atbilstoši grozījumiem „Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likumā”- no-
teikt pabalstu krīzes situācijā.
Atbilstoši 20.06.2017. grozījumiem MK 
noteikumos ”Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu” Grozīt kustamā un nekusta-
mā īpašuma normas attiecībā uz to, kas 
trūcīgai ģimenei(personai) var piederēt. 
 Nepieciešams paplašināt dzīvokļa pabal-
sta saņēmēju loku, nosakot, ka pabalstu 
var saņemt arī maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam atbilstošas personas 
un grozīt tarifu malkas iegādei. 
Kā arī nepieciešams papildināt sociālās 
garantijas bāreņiem un audžuģimenēm 
noteiktos pabalstus ar pabalstu apmēru 
invalīdam kopš bērnības.

2. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts

  Saistošie noteikumi izdoti, saskaņā 
ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35. Pantu, likuma 
„Par pašvaldībām“ 43.panta trīspadsmi-
to daļu; Ministru kabineta 2010.gada 
30.marta noteikumu Nr.299”Noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas atzīšanu par trūcīgu” 19.punktu. 
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – 
noteikt pabalstu krīzes situācijā. Grozīt 
kustamā un nekustamā īpašuma nor-
mas, kas trūcīgai ģimenei(personai) var 
piederēt. Paplašināt dzīvokļa pabalsta 
saņēmēju loku. Precizēt tarifu malkas 
iegādei, dzīvokļa pabalsta saņēmējam 
Papildināt sociālās garantijas bāreņiem 
un audžuģimenēm noteiktos pabalstus 
ar pabalstu apmēru invalīdam kopš 
bērnības.

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietek-
mi uz pašvaldības 
budžetu

 Saistošo noteikumu īstenošanai ir finan-
siāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi 
uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības 
teritorijā

 Saistošo noteikumu tiesiskais regulē-
jums attiecināms uz Jaunpils novada 
iedzīvotājiem.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulē-
jums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un 
iespējas Jaunpils novada iedzīvotājiem.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

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

Jaunpils muzejā informāciju 
iespējams aplūkot interaktīvā 

veidā

Jaunpils novada dome 30.11. realizēja projektu “Interaktīvā sten-
da izveide un uzstādīšanas Jaunpils muzejā” Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Atklāta 
projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
4.Rīcībā  “Atbalsts dabas, vēstures un kultūras mantojuma objektu 
attīstībai”. Projekta kopējais un attiecināmās izmaksas sastāda EUR 
16397.92, publiskais finansējums ES fonda EUR 14758.13. Īsteno-
tā projekta gala rezultātu ikviens un bez maksas var aplūkot Jaun-
pils muzeja telpās adresē “Jaunpils pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasta, 
Jaunpils novads.

Andis Pušņakovs Jaunpils novada domes projektu vadītājs

Pārejas posms - atkritumu 
apsaimniekotāja maiņa

Informējam iedzīvotājus, ka, sākot ar 2018. gada 27. martu, paš-
valdības noslēgtais līgums ar “Eco Baltia VIDE”, par sadzīves atkri-
tumu izvešanu, beigsies. 

Meklējot risinājumus turpmākajām darbībām, Jaunpils novada 
Dome pieņēma lēmumu, ka atkritumu apsaimniekošana turpmāk 
(sākot ar 2018. gada 29. martu) tiks uzticēta pašvaldības kapitālsa-
biedrībai SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībai “Piejūra””. 
Līgums ar jauno apsaimniekotāju ir noslēgts uz septiņiem gadiem.

Sākot ar janvāra mēnesi, iedzīvotāji tiks aicināti noslēgt līgumus 
ar jauno atkritumu apsaimniekotāju. Plašāka informācija par līgu-
mu slēgšanu tiks izziņota. 

Vēršam uzmanību, ka līdz šim laikam iedzīvotājiem jānokārto 
visi maksājumi un saistības ar līdzšinējo atkritumu apsaimnieko-
tāju “Eco Baltia vide”.

SIA “AAS “Piejūra”” ir kapitālsabiedrība, kuras daļas pieder devi-
ņām pašvaldībām – Jūrmalas pilsētai, Engures, Kandavas, Tukuma, 
Jaunpils, Rojas, Talsu, Dundagas, Mērsraga novadam. Uzņēmums 
nodibināts 2001. gada 2. janvārī, tā mērķis – realizēt atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas Piejūras atkritumu apsaimniekošanas 
reģionā.
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Sludinājums par biedrības „Kandavas Partnerība” 
LEADER projektu iesniegumu konkursa 6. kārtu 

Jaunpils novada Dome sumina brīvprātīgos palīgus

Mūsu projekts ir apstiprināts! 

lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īs-
tenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ju” (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē “Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta no-
teikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķir-
šanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 19.01.2018. – 
19.02.2018.

Projektu īstenošanas vieta – Kandavas Partnerības teritorija: 
Kandavas novads, Jaunpils novads, Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti 
Tukuma novadā.

Kopējais izsludinātais finansējums konkursa 6.kārtā: 167279,40 
EUR. Izsludinātais finansējums pa Rīcībām: 1.Rīcība “Atbalsts 
uzņēmējdarbības (izņemot tūrisma jomu) uzsākšanai un attīstī-
bai” – 49252,51 EUR; 2.Rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma 
jomā” – 110795,46 EUR; 5.Rīcība “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
nodrošināšanai” – 5117,33 EUR; 6.Rīcība “Atbalsts izglītojošiem 

pasākumiem” – 2114,10 EUR.
Ar Kandavas Partnerības attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam 

(sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija) un dokumentāciju, 
kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: 
biedrības „Kandavas Partnerība” birojā Talsu ielā 11, Kandavā, 
un tīmekļa vietnēs http://www.kandavaspartneriba.lv/ un  http://
www.lad.gov.lv.

Atbalsta pretendentam projekta dokumentācijai ir jāpievieno 
pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģi-
jā attiecīgajai Rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, 
norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot 
punktu skaita atbilstību.

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt 
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://
eps.lad.gov.lv/login vai nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektro-
niskā pasta adresi lad@lad.gov.lv Elektronisko dokumentu likumā 
noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegumu papīra formātā var iesniegt 
biedrības „Kandavas Partnerība” birojā Talsu ielā 11, Kandavā, 2 
eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu 
nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pie-
teikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar 
Elektronisko dokumentu likumu). Kontaktinformācija – Inta Ha-
ferberga, tālr.28390394, elektroniskā pasta adrese intaha@inbox.lv. 

Jaunpils novada Dome gada nogalē īpašu 
paldies teica Jaunpils pašvaldības policijas 
brīvprātīgajiem palīgiem un brīvprātīga-
jiem uzgunsdzēsējiem. Paldies par nesav-
tīgi veltīto laiku brīvprātīgajam darbam 
pašvaldības policijas palīgiem: Aivaram 
Miķelsonam, Aivim Krūmiņam, Arvīnam 
Dārziņam, Aigaram Dārziņam, Jānim Sī-
ricam, Mārtiņam Knopam (junioram), 
Staņislavam Nikolajevam, Gundaram Du-
kam, Vilnim Rasam, Aināram Pašulim, Jā-
nim Ņikiforovam, Andrim Arelim . Paldies 
ugunsdzēsējiem: Mārim Lagzdiņam, Iva-
ram Jaucim, Jurim Vasjatkinam, Aināram 
Birģelim, Jurim Birģelim un Edgaram Zū-
kuram!

Pasākuma dalībniekus svinīgi uzrunāja 
Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja, iz-
sakot pateicību par atsaucību un palīdzību. 
Saviem palīgiem par atbalstu sabiedriskās 

kārtības un drošības nodrošināšanā, teica 
arī pašvaldības vecākais inspektors Mārtiņš 
Knops un Brīvprātīgās ugunsdzēsēju bied-
rības vadītājs Māris Lagzdiņš. 

Veiksmīgu Jauno darba sezonu vēlot
Baiba Rasa

Foto:B. Rasa

Jaunpils novada dome ir ieguvusi atbalstu Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūras rīkotajā  projektu konkursā,, Atbalsts 
Strukturētā dialoga konsultācijas’’.. Kuras apakšaktivitātes mērķis 

ir atbalstīt 30 pašvaldību un jaunatnes organizāciju projektus, lai 
nodrošinātu Strukturētā dialoga vietējās konsultācijas starp poli-
tikas veidotājiem un jauniešiem piecos Latvijas plānošanas reģio-
nos. Strukturētais

Dialogs ir process, kas sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties poli-
tikas veidošanā par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus.

Projekta vispārējais mērķis ir veidot sadarbību un dialogu starp 
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Jauniešu un politiķu tikšanās 
13. un 19. janvārī, 

nāc –mēs gaidīsim tieši tevi!

Teritorijas “Pasta dīķis” 
labiekārtošana

SEKO 
Jaunpils novada Domei draugiem.lv 

un www.jaunpils.lv

Seko Jaunpils novada Domei 
Twitter kontā: @Jaunpilsnovads

jauniešiem un politikas veidotājiem visās ar jauniešiem saistītās jo-
mās. Mērķa sasniegšana sekmēs Strukturētā dialoga procesu attīs-
tību novadā, aktualizēs jauniešiem svarīgus jautājumus, to risinā-
šanā iesaistoties lēmējvarai, izpildvarai, sadarbības partneriem un, 
galvenais, pašiem  jauniešiem. Projekta īstenošana veicinās kopīgas 
mērķa grupas izpratnes veidošanos par Strukturēto dialogu kopu-
mā un VI cikla tematisko prioritāti un ļaus arī Jaunpils novada jau-
niešiem un politikas veidotājiem iesaistīties nacionāla un Eiropas 
mēroga konsultācijās par iespējamiem risinājumiem un rekomen-
dācijām. Projekta ietvaros jauniešiem tiks dota iespēja iesaistīties 
novada jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, tiks sekmēta jaunu 
zināšanu iegūšana un izpratnes veidošanu, tiks nodrošināta vie-
dokļu apmaiņa starp novada jauniešiem un politikas īstenotājiem 
un tiks mazināta barjera starp pašvaldību un jauniešiem. Projekta 
aktivitātes kalpos par pamatu Jaunpils novada pašvaldības Jaunat-
nes politikas attīstības programmas 2018.-2023.gadam izstrādei.

Projekta finansējums 1605.50eur
Lai veiksmīgi realizētu projektā plānotās aktivitātes, Jaunpils no-

vada domes līdzfinansējums būs 200.00 EUR. Paldies par atbalstu!

Esi 13-25 gadus vecs?
Dzīvo, Mācies vai Strādā Jaunpils novadā?
Vēlies iepazīties ar citiem jauniešiem vai vienkārši aizraujoši pa-

vadīt laiku?
Vēlies uzzināt vairāk par lēmumu pieņemšanu dažādās dzīves 

situācijās un institūcijās, t.sk. Eiropas līmenī?
Vēlies uzzināt vairāk par savas pašvaldības darbu?
Vēlies veidot vai nostiprināt savas argumentācijas prasmes?
Vēlies piedalīties priekšlikumu sagatavošanā par to, kā veidot 

vidi Jaunpils novadā ērtāku, pieejamāku, krāsaināku?
Pievienojies! Esi pārmaiņu veidotājs!
PASĀKUMA PROGRAMMA
Atklāšana. Iepazīšanās
Vislabāko lēmumu pieņemšanas process
Faktori, kas ietekmē lēmumu pieņemšanu
Jauniešu līdzdalības veidi pašvaldībā, valstī, Eiropā
Jaunieši kā resurss pašvaldībā
Par un Pret argumenti
Prezentācijas prasmes vs. prakse
Informācija par jauniešu iespējām novadā, valstī un Eiropā
Apliecinājumu par dalību pasākumā izsniegšana. Noslēgums.

Jaunpils novada dome, iesaistoties Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) finansētās Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” īsteno projektu “Teritorijas “Pasta dīķis” labiekār-
tošana” proj.līgums Nr.16-08-AL19.2201-000001. Projekta ietva-
ros notiks Pasta dīķa (teritorija starp “Līvām” un pastu) teritorijas 
labiekārtošana, uzbūvējot apgaismotu gājēju celiņu gar Levestes 
ielu posmā no Tukuma ceļa līdz Pils ielai, kā arī padziļināts Pasta 
dīķis un labiekārtota tā krastu zona. Iepirkuma rezultātā Līgums 
par būvniecību noslēgts ar uzņēmumu SIA “Agro Marts” par kopē-
jām būvniecības izmaksām 124 627.41 EUR bez PVN (viens simts 
divdesmit četri tūkstoši seši simti divdesmit septiņi euro 41 cents), 
ES fonda finansējums – EUR 22500. Būvniecības īstenošanas laiks 
paredzēts 8 (astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Būvuz-
raudzību veiks SIA “Rūķis AG”, par kopējo summu 4522.98 EUR 
ar PVN (četri tūkstoši pieci simti divdesmit divi euro 98 centi), 
atbildīgais būvuzraugs Ainārs Gorškovs.

Šobrīd tiek veikti darbi pie ūdens līmeņa samazināšanas un tu-
vākajā laikā plānots uzsākt dīķa padziļināšanas darbus. Ceram uz 
to, ka laika apstākļi ļaus dīķa pārtīrīšanu veikt tuvākajos mēnešos.
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Jaunpils novada dome, iesaistoties Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (turpmāk – ELFLA) finansētās Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākumā “Atbalsts dabas, 
vēstures un kultūras mantojuma objektu 
attīstībai” īsteno projektu “Podiņu krāsns 
restaurācija un iekļaušana Jaunpils mu-
zeja ekspozīcijā”, proj.līgums Nr.16-08-
AL019.2202-000001. Projekta ietvaros no-
tiks vēsturiskās krāsns restaurācija Jaunpils 
muzeja telpā – Jaunpils barona istabā. Ie-

6.decembra pēcpusdienā mūsu senio-
ri  kuplā skaitā ieradās Jaunpils Jauniešu 
sarīkotajā pirms ziemassvētku sadraudzī-
bas vakarā, dzīves vispieredzējušākajiem, 
novada ļaudīm. 

Jaunieši bija sagatavojuši dažādus muzi-
kālus, dzejiskus priekšnesumus, uzkodas 
un tēju, un radošās darbnīcas. Pasākumu 
rosināja neformāla un draudzīga atmosfē-
ra! Jaunieši un seniori satiksies arī uz turp-

Jaunpils muzejā

Sildām seniorus

Pensionāru Biedrībā” Jaunpils”…

pirkuma rezultātā Līgums par būvniecību 
noslēgts šī gada 02. oktobrī ar uzņēmumu 
SIA “K-uguns” par kopējām būvniecības 
izmaksām EUR 24 658.65 ar PVN (divdes-
mit četri tūkstoši seši simti piecdesmit as-
toņi euro 65 centi), ES fonda finansējums – 
EUR 22 500. Būvniecības īstenošanas laiks 
paredzēts 6 (seši) mēneši no līguma noslēg-
šanas dienas. Šobrīd projekta būvniecības 
ietvaros ir demontēta krāsns, atjaunoti un 
pasūtīti jaunie podiņu krāsns elementi. To-
mēr, neskatoties uz padarīto, darbi ir ieka-

mākiem sadraudzības un kādiem citiem 
pieredzes apmaiņas vakariem, lai kopā 
iemācītos kādas prasmes un zināšanas no 
dzīves .

Paldies Jaunpils pagasta bibliotēkai par 
atbalstu organizēšanā un uzņemšanu savās 
telpās! 

Paldies Artūra Dumbra gan mazajiem, 
gan lielajiem ģitāristiem! Paldies Simonai 
Eglei par dzejas lasījumu! Paldies dziedo-

vējušies, jo būvnieki zem krāns pamatnes 
ir atklājuši nišas. Esošo atradumu plānots 
izpētīt un pēc tam eksponēt kā pils būv-
niecības vēstures liecības, kas līdz šim bija 
nezināmas. Jaunpils novada dome kopā ar 
Pašvaldības aģentūru “Jaunpils” pieņēma 
lēmumu krāsns izbūvi pārcelt uz blakus 
esošo telpu, līdz ar to šobrīd notiek projekta 
saskaņošana ar Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekciju. 

Andis Pušņakovs
Projektu vadītājs

šajam meiteņu trio par brīnišķīgo dziedā-
jumu! Paldies jauniešiem, kuri palīdzēja 
sagatavot dāvaniņas senioriem! 

Labprāt uzklausītu ieteikumus un iero-
sinājumus turpmākai sadraudzībai! Lai 
visiem priecīgi mierīgs svētku gaidīšanas 
laiks!

Ilze Jansone Peipiņa
Jaunatnes un tūrisma lietu speciāliste

Dzied meiteņu trio: Aleksandra, Patrīcija un Demija

- Vēl nedaudz dienu un šis gads jau beig-
sies. Un arī šis gads mūsu biedrībā bija no-
tikumiem un pasākumiem bagāts: realizē-
jām Jaunpils novada domes “Darām paši” 
programmas projektu “Veselā miesā vesels 
gars” par tēmu, kā nepārspīlēt ar ķīmiskas 
izcelsmes zālēm un vairāk izmantot augu 
valsts izcelsmes līdzekļus dziednieces Me-
litas Svilpes vadībā, un Latvijas valsts mežu 
finansēto projektu: lektores Dainas Reinfel-
des lekciju kursu “Atbalsts pensijas vecuma 
cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesvei-
dam”. Kā arī nodarbojamies ar nūjošanu, 
vingrošanu, darbojamies “Rata” virtuves 
projektos, par darbību nopelnot nelielu at-
līdzību biedrības vajadzībām.

- Organizējām 2 labdarības loterijas pa-
vasara un rudens gadatirgos, kur iegūtos 
līdzekļus izmantojām mūsu biedrības or-
ganizēto ekskursiju daļējai apmaksai. Pie-
dalījāmies Latvijas pensionāru federācijas 
organizētos pasākumos, kuros kā vienmēr, 
atgādinājām un vērsām uzmanību valdī-
bai par pensionāru neapskaužamo dzīves 
stāvokli mūsu valstī. Piedalījāmies 15 pa-
gastu draudzības pasākumos un marta 
mēnesī uzņēmām visus draugu kolektīvus 
pie mums Viesatu kultūras namā, kā arī uz-
ņēmām dažus senioru kolektīvus pieredzes 
apmaiņā pie mums.

- Sadarbojoties ar Latvijas valsts nodarbi-

nātības aģentūras Tukuma filiāli, nodarbi-
nājām biedrībā jaunieti- bezdarbnieku Jāni 
Kokinu, kurš apmācīja seniorus datorpras-
mēs, jo Aigars Jakovels uzdāvināja biedrī-
bai modernu datoru. Par to abiem liels pal-
dies! 

- 27. decembrī kārtējais Ziemassvētku 
koncerts un balle Aucē. Braucam ar sa-
viem transportiem.

- 29. decembrī Ziemassvētku pasākums 
pie Engures senioriem. Būs autobuss. 
. Sīkāka informācija pa telefonu vai pensio-
nāru telpās.

- 7. janvārī plkst. 14:00 2018. gadā Jaun-
pils novada dome organizē gadskārtējo se-



www.jaunpils.lv

Jaunpils vēstis 7.decembris 2017 SAISTOŠIE NOTEIKUMI

LATVIJAS PENSIONĀRU FEDERĀCIJAI -25

Dāmu kluba “Vīgriezes”ziņas

nioru Ziemas balli pilī, kurā mēs sveiksim 
un godināsim savas biedrības jubilārus, 
kuriem 2017. gadā bija nozīmīgas dzīves 
jubilejas. Nokļūšanu, uz un no, dome no-
drošinās, tāpēc piesakieties pie saviem ko-

ordinatoriem vai pensionāru telpās.
Arī 2018. gadā plānojam iesāktās mācī-

bas turpināt, tāpēc esiet atsaucīgi, jo ar šīm 
mācībām ir unikāla iespēja uzzināt kaut ko 
noderīgu, nokļūt novada centrā, satikties 

ar līdzcilvēkiem, jo būs nodrošināts trans-
ports. 

Lai laba veselība un dzīvesprieks Jauna-
jā 2018. gadā!

Austra Sipeniece

25. novembrī Rīgā Latvijas brīvo arod-
biedrību savienības (LBAS)  namā 118 da-
līborganizāciju pārstāvji atzīmēja Latvijas 
pensionāru federācijas (LPF) 25. gadadie-
nu. uzaicināto viesu vidū bija Labklājības 
ministrs Jānis Reirs, saeimas sociālo un 
darba lietu komisijas vadītāja Aija Barča un 
vairāku LPF sadarbības organizāciju ( Lat-
vijas aptieka, Norvik banka, LABS< Grin-
deks u.c. ) vadītāji un pilnvarotās personas.

Bijusī LPF valdes priekšsēdētāja Aina 
Verze atcerējās federācijas veidošanos  
ar 82 dalīborganizācijām un turpmākos 
daudzgadu bezrezultatīvos centienus uzla-
bot pensionāru stāvokli valstī. dažas frāzes 
no sarunām ar toreizējiem Ministru Prezi-
dentiem: Repše-kā var nesolīt?;Šķēle-nau-
das ir tik, cik ir, ar to jāiztiek; Godmanis 
–kā visaizņemtākais  no visiem vairāk  vai-
rāk par stundu ilgās sarunas laikā brīvdienā 
zīmē  diagrammas un pierāda, ka kaut ko 
pielikt pensionāriem nav iespējams. Nulles 
rezultāts ir arī reģionos rīkotajām konfe-
rencēm ar Saeimas deputātu piedalīšanos. 
Vienīgā likumdošanas līmenī novērstā ne-
jēdzība bijusi tā, ka gandrīz visu mūžu cie-
tumā pavadījušais saņēmis 30 latu pensiju, 
bet strādājošais ar tādu darba stāžu -17 latu. 
Lūzums noticis pēdējo 8 gadu laikā, kad 

LPF iesaistījās likumdošanas procesā –no 
izvirzītajiem 22 priekšlikumiem pensionā-
ru interesēs likumdošanā iestrādātiem.

Tika nolasīti Valsts Prezidenta, saeimas 
Priekšsēdētājas un Ministru Prezidenta ap-
sveikumi LPF 25. gadadienā.

J. Reirs savā uzrunā atzīmēja, ka LPF ar 
savu darbību uzlabo stāvokli visai 460 tūk-
stošu vecuma pensionāru saimei, arī tiem, 
kas neiesaistās pensionāru organizāciju ak-
tivitātēs. 

Ar humoru klātesošie uzņēma viņa 
teikto, ka LPF kļuvusi viltīga savu mēr-
ķu sasniegšanai, vispirms ieliekot Finanšu 
ministra amatā, lai izpētītu, kur atrodama 
nauda un tad ar A. Barčas starpniecību ie-
kārtojot Labklājības ministra krēslā, lai šo 
naudu paņemtu. J. Reirs jūtas gandarīts par 
pēdējos gados paveikto, kas rezultējas ar 
160 miljonu patēriņa palielinājumu 2018. 
gada sociālajā budžetā, tai skaitā 47 miljoni 
pensijā aizgājušajiem 2012,.2013., 2014. un 
2015. gadā, lai izbeigtu 2009. gada krīzes 
un ar 01.07.2015. atceltā iepriekšējā pensiju 
aprēķināšanas likuma netaisnību. 2010. un 
2011. gadā pensijā aizgājušajiem pensijas 
pārrēķinātas 2016. un 2017.gadā. Ministrs 
apliecināja, ka kopā ar A. Barču turpinās 
citu jautājumu risināšanu pensionāru labā. 

A.Barča bez ironijas izteica pateicību par 
gadu gaitā saņemto kritiku viņas vadītajai 
Saeimas komisijai, jo milzīgā kritisko vēr-
tējumu masa palīdzējusi virzīt likumdoša-
nu netaisnības mazināšanai. Viņa uzsvēra, 
ka valsts sociālā budžeta speciālais fonds ir 
stabils, ka līdzekļu apjoms tajā pieaug, ka 
pensiju indeksācija turpmākajos desmit ga-
dos nav apdraudēta. Taču fonds ir jāsargā, 
jo Saeimā ir arī Sprīdīši ar lielām lāpstām, 
lai šo uzkrājumu izraktu un novirzītu savu 
interešu apmierināšanai. A. Barča aplieci-
nāja, ka saeimas komisijā turpinās iestrādes 
vairākiem priekšlikumiem likumdošanā 
pensionāru prasību izpildei, tai skaitā in-
deksācijas piemērošanai par nostrādātiem 
gadiem.

Citi uzaicinātie viesi izteica vairāk vai 
mazāk skanīgus apsveikumus. Ar LPF atzi-
nības rakstiem tika godināti daudzi bijušie 
un esošie LPF valdes locekļi. Apsveicēju 
runās izskanēja vēlējumi, ka cilvēkiem jā-
jūtas vajadzīgiem, lai ilgi dzīvotu, ka vairāk 
jākustas, lai saglabātu veselību, jādarbojas 
citu labā, lai gūtu gandarījumu un jādomā 
par dzīvi tā, lai to sapni, ko dvēsele auž, ik-
diena neatlaiž.

Kārlis Ķergalvis

S v e i k i 
jaunpilnie-
ki! Kādu 
laiciņu at-
kal neesam 
stāst ījušas 
par saviem 
darītaj iem 
darbiem!

 1 5 . s e p -
tembrī svei-
cām Amatu 
mājas dar-

biniekus ar projekta “ Darām paši” pieņem-
šanu. 

 19.septembrī pie mums viesojās Vents-
pils novada Senioru padomes pārstāvji, kuri 
devās uz Jaunpili pieredzes apmaiņas brau-
cienā. Ciemiņi viesojās Jaunpils pensionāru 
biedrībā, apmeklēja Elles kalnus, iepazina 
Jaunpils pili, baznīcu, Amatu māju. Iegādā-
jās Jaunpils pienotavas ražotos produktus 

un prombraucot padarbojās “7.ballēs”.
  24.septembrī Dāmu klubs “Vīgriezes” ar 

saviem izaudzētiem dārzeņiem un ziemai 
sagatavotajiem krājumiem, kuplināja “Mi-
ķeļdienas” tirgus pasākumu.

  30.septembrī līnijdeju grupa “Vīgriezes” 
piedalījās Ventspils Vācu kultūras biedrības 
pasākumā “Mūs vieno vācu dziesma”. Pie 
dziesmas vācu valodā par jūrniekiem, de-
jojām jūrnieku deju.

26.ktobrī kā pašdarbības kolektīvs, līnij-
deju kolektīvs “Vīgriezes” piedalījās Lauku 
kopienu nedēļas pasākumā Jaunpils pilī. 
Kopienu nedēļas tēma - “Dalīšanās ekono-
mika”. Interesantās diskusijās darbojāmies 
kopā ar pārstāvjiem no Rīgas un 2 meite-
nēm no Grieķijas.

11.novembrī “Lāčplēša dienas’’ lāpu gā-
jiena noslēgumā Jaunpils pils laukumā (nu 
jau kā tradīcija) Dāmu kluba “Vīgriezes” 
pārstāves dalīja siltu tēju.

12.novembrī Rīgā Ziemeļblāzmas pilī 

notika 8.Latvijas līnijdeju un kantrī vester-
na deju čempionāts. Line social team senior 
60+ grupā ieguvām kausu par 3.vietu. Izvē-
les programmā - kauss par 1.vietu.

24.novembrī pārstāvis no Biedrības “Vīg-
riezes” ar savu ziedojumu piedalījās Pagasta  
rīkotajās Lūgšanu brokastīs”.

Ir atsākusies teātru un koncertu apmek-
lējumu sezona kopā ar Annenieku un Ka-
ķenieku dāmu klubu.

30.11.Latvijas Nacionālajā Operas un Ba-
leta teātrī balets “Korsārs”.

27.12. Nacionālajā teātrī  “Gadumijas 
koncerts” ar Maestro Raimondu Paulu.

30.12. Dailes teātrī Vecgada koncerts 
“Daudz, daudz laimītes.”

 Novēlam visiem jaukus Ziemassvētkus 
un darbīgu Jauno Rudā suņa gadu!

Biedrība, Dāmu klubs un līnijdeju grupa 
“Vīgriezes”
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Basketbolisti novembrī izcīna tikai uzvaras
Basketbola klubs «Jaunpils» 29. novem-

brī ar uzvaru pret BK «Saulkrasti» noslēdza 
trīs spēļu mājas sēriju un kopā ar divām 
izbraukumā izcīnītajām uzvarām novem-
brī ir izcīnījis piecas uzvaras. Jaunpilnieki 
spēja revanšēties par izbraukumā piedzīvo-
to zaudējumu (56:59), bet rezultatīvākais 
mājinieku rindās bija Pauls Zukuls, kurš 
izcēlās ar 20 punktiem.

Līdz Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijas 
(LBL3) pirmā posma noslēgumam atlikušās 
vēl divas spēles – 9. un 10. decembrī jaun-
pilnieki dosies divu dienu izbraukumā, kur 
tiksies ar Daugavpils novada un Krāslavas 
basketbolistiem. Jāpiezīmē, ka jaunpilnieki 
pēc astoņām aizvadītajām spēlēm joprojām 
nav starp līgas raženākajām punktu guvē-
jām, jo ar vidēji gūtiem 71,63 punktiem 
18 komandu konkurencē ierindojas vien 
12 vietā, no rezultatīvākās komandas – SK 
«Rūjiena» atpaliekot vairāk kā 20 punktus 
(92,14), bet ja runājam par aizsardzību, tad 
jaunpilneki ir labākie sava soda laukuma 
sargātāji, jo vidēji aizvadītojos mačos ir ie-
laiduši tikai 60,4 punktus, kas ir pārliecino-
ši labākais rādītājs visā līgā.

«Pirms izšķirošajām spēlēm svarīgi ir sa-
prast, kuri būs tie spēlētāji, kuri mums būs 
palīgi cīņā par mūsu mērķiem. Komandā 
ir vairāki jauni spēlētāji, kuri ir saasināju-
ši konkurenci par vietu sastāvā. Ceram, ka 
tuvākajā laikā atveseļosies mūsu pagājušās 
sezonas līderis Arnis Jēkabsons. Pagaidām 

komandas sniegumu vērtēju pozitīvi, taču 
vēl ir daudz vietas izaugsmei,» tā komandas 
galvenais treneris Artūrs Zaremba.

Jāatgādina, ka jaunpilniekio šobrīd ir 
LBL3 B apakšgrupas līdervienība, ko asto-
ņos aizvadītajos mačos ir izcīnītas septiņas 
uzvaras. Turnīra otrajā fāzē iekļūs katras 
apakšgrupas trīs spēcīgākās komandas.

BK «Jaunpils» rezultāti novembrī:
4. novembris; BK «Jaunpils» – BK «Dau-

gavpils novads» 79:53 (Zukuls 15, J.Kokins 

14)
17. novembris; BK «Talsi» – BK «Jaun-

pils» 65:71 (Zukuls 17, Balandīns 16)
22. novembris; BK «Jaunpils» – BK «Jel-

gava/BJSS» 76:60 (Zukuls 23, E.Kokins 14)
25. novembris; BK «Jaunbpils» – BK 

«Krāslava/Sporta skola» 69:61 (Zukuls 22, 
J.Kokins 11)

29. novembris; BK «Jaunpils» – BK 
«Saulkrasti» 73:57 (Zukuls 20, Pommers 
10)

10. novembris - 
Mārtiņdiena

Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība 
arī Jaunpilī

Sveicam dzimšanas dienā, Latvija!

Ko darīt ar rāceni, kas nevienam nav vaja-
dzīgs un tāpēc jau ir pāraudzis, taču vecmā-
miņai un mazmeitiņai visu uzmanību un 
brīvo laiku aizņem modernās tehnoloģijas? 
Protams, izraut! Bet kā gan to izdarīt, ja nav 
pasakai nozīmīgā varoņa pelītes, jo kaķis to 
ir gardi notiesājis?! To mūsdienīgi Mārtiņ-
dienas izrādē “Pasaka par rāceni” atrisināja 
Jaunpils vidusskolas teātra pulciņa vadītāja 
Gunita Freimane ar savu komandu, kam šī 
bija pirmā uzstāšanās; lomās darbojās 6., 8., 
9. klases skolēni. Sakām paldies skolotājai 
Gunitai.

Pēc izrādes skolā noritēja Mārtiņdienas 
tirdziņš. Šogad īpaši daudzi bērni bija sa-
gatavojuši dažnedažādus mājas labumus. 
Varēja iegādāties daudz pašceptu gardu-
mu, arī koka izstrādājumus un maciņus no 
džinsa.

Santa Šeiniņa (8.klases skolniece)
Gundega Ķirsone

Pavisam jaunu pieredzi šogad guva piec-
padsmit 5. un 6. klases skolēni, kuri piedalī-
jās Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzsāktās 
Skaļās lasīšanas sacensībā. Tās metodi-
ka aizgūta no Holandes, kur tā notiek jau 
vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap miljons 
bērnu. Jaunpils bibliotēkai sadarbojoties ar 
skolu, skaļās lasīšanas norise tika organizē-
ta Jaunpils vidusskolā.

22. novembrī sacensības 1. kārtā dalīb-
nieki skaļi un izteiksmīgi 3 līdz 5 minūtes 
lasīja kādas paša izvēlēta daiļdarba teksta 
fragmentu, pirms tam īsi informējot par 

Ja kādam vaicātu, kurš mēnesis gadā īpaši 
asociējas ar mīlestību, droši vien viena no 
pirmajām atbildēm būtu: “Februāris!” Taču 
arī novembris, kas tiek dēvēts par patrio-
tisma mēnesi, ir arī mīlestības mēnesis – 

grāmatas nosaukumu, autoru, ilustratoru 
un sižetu, kas ir noticis līdz vietai, no ku-
ras dalībnieks sāks lasīt, un pamatojot savu 
izvēli.

Bibliotēkas organizētā žūrija izvēlējās 5 
dalībniekus – Patrīciju Andersoni (1.vieta), 
Demiju Riekstiņu (2.vieta), Nikolu Anniju 
Šišlo (3. vieta), Elīzu Baumani (4. vieta), 
Anastasiju Cvetkovu (5. vieta) –, kas tur-
pinās cīņu par ceļojošo kausu un lasīšanas 
čempiona nosaukumu, kā arī kļūt par Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direkto-
ru.

dzimtenes un valsts mīlestības mēnesis. Lai 
izteiktu savas sirdsjūtas jubilārei Latvijai, 
Jaunpils vidusskolā notika daudz mīlestības 
apliecinājumu.

6. klases skolēni apmeklēja Latvijas Na-
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Veselības un sporta diena

Erasmus+ projekta “Globālā izglītība prātam un sirdij” 
tēmas “migrācija” ekskursija

Šī gada 23. novembrī Jaunpils vidusskolā 
notika sporta diena skolēniem veselīga dzī-
vesveida popularizēšanai. 5.-12. klašu sko-
lēniem tā iesākās ar lekciju, ko vadīja Liene 
Vēgnere un Ilze Gaile no Rīgas Stradiņu 
Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas 
koledžas .Viņas iepazīstināja ar informā-
ciju, kas jādara, ja grib mācīties par māsu, 
ārsta palīgu. Mēs, skolēni, varējām pamē-
ģināt iedurt vēnā, noskaidrot, cik tīras ir 
mūsu rokas.

Pasākuma turpinājumā notika orien-

Jaunpils vidusskolas 10.-12.klašu sko-
lēni 5. decembrī devās mācību ekskursijā, 
realizējot starptautiskā Erasmus+ projekta 
“Globālā izglītība prātam un sirdij” tēmu 
“migrācija”. Šoreiz skolēni un skolotāji 
apmeklēja biedrības “”Patvērums“Droša 
māja” mājīgās telpas un tikās ar šīs biedrī-
bas vadītāju Sandru Zalcmani un biedrības 
grāmatvedi Selgu Āboltiņu.

 Biedrības misija: Latvija - drošā māja 
dažādiem cilvēkiem! Biedrība “Patvērums 
„Drošā māja”” ir dibināta ar mērķi attīstīt 
atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā 
cietušām personām un legālajiem imigran-
tiem, nodrošinot cilvēku tiesības saņemt 

tēšanās ar klasi dažādos etapos. Katrā no 
tiem pildījām uzdevumus; dejojām zumbu, 
spēlējām sociālās sadarbības spēles, likām 
puzli ar jēdzieniem, ko nozīmē Latvija un 
kas tai raksturīgs. Šķirstot vairākas grāma-
tas, meklējām vārdus ar vitamīnu nosauku-
miem, kas ir augos. Skaitījām skaitļus, pēc 
kārtas izlaižot to, kas dalās ar trīs vai kurā 
ietilpst ‘’3’’, pildījām rīta iesildīšanās vingri-
nājumus, veicām uzdevumus ‘’stiprākās kā-
jas’’, ar aizsietām acīm mēģinājām noskaid-
rot, kāds dārzenis ir nogaršots.

atbilstošu palīdzību un aizstāvību, mainot 
sabiedrības attieksmi pret cilvēku tirdznie-
cībā cietušām personām, legālajiem imig-
rantiem. 

Organizācijā darbojas starpprofesionāļu 
komanda patvēruma meklētāju, bēgļu un 
personu ar alternatīvo statusu atbalstam. 
“Patvērums “Drošā māja”” aktualizē so-
ciālās jomas problemātiku sabiedrībā un 
masu medijos, darbojas kā aktīvs partneris 
citām nevalstiskām organizācijām, valstij 
un pašvaldībām.

Tikšanās laikā skolēni uzzināja ne tikai 
par darbu ar migrantiem, bet noklausījās 
ļoti interesantu nodarbību par tādu starp-

Piemiņas brīdis Rubuļu kapos
“Brīvība neiekrīt klēpī. Tā jāizcīna” – šādu 

atziņu pauda Jaunpils, Džūkstes un Leste-
nes draudzes mācītājs Jānis Saulīte, uzrunā-
dams vidusskolēnus un citus klātesošos 13. 
novembrī, uzsākot piemiņas brīdi Rubuļu 
kapos. Šķiet, tajā arī ir atbilde, kādēļ Jaun-
pils muzeja darbinieces Ligija Rutka un 
Zinta Arika ik gadu aicina skolēnus pie Lā-
čplēša kara ordeņa kavaliera Pētera Priedī-

ša atdusas vietas. Tā ir īstā vieta, kur atcerē-
ties šī novadnieka un citu brīvības cīnītāju 
paveikto, lai tautai būtu sava zeme. Jaunpils 
novada domes priekšsēdētāja Ligita Ginte-
re atzina, ka mēs, latvieši, esam svētīta tau-
ta, jo mums ir sava valsts. Ne visām tautām 
tā ir. Mēs esam tie, kas sakopjam Latviju, lai 
ir kur atbraukt viesiem un mājiniekiem, kas 
izvēlējušies komfortablākus apstākļus citur 

cionālo vēstures muzeju un Kara muze-
ju, kura nodarbībā “Kā kļūt par karavīru” 
skolēni iepazina Latvijas armiju no 1920. 
līdz 1940. gadam, apguva ierindas mācības 
pamatprasmes, piedalījās dažāda veida sa-
censībās, izmantoja arī gāzmaskas un lož-
metēju patronlentas. 

Par ierastu tradīciju skolas zālē kļuvusi 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojo-
šā izstāde, kuras uzstādīšanā skolotājai A. 
Bīlavai palīdzēja 11.klase. Šogad izstādes 
tēma bija “Baltijas brīvības ceļš”.

6. novembrī 9.-12. klašu skolēnus uz lek-
ciju “Kā mēs sargājam Latviju?” bija aicinā-

jusi Aizsardzības ministrijas nodaļas vadī-
tāja vietniece Sanita Belrus un Nacionālo 
bruņoto spēku Zemessardzes 51.kājnieku 
bataljona pārstāvis seržants Artis Ķēpulis, 
kuri informēja par iespējām sargāt savu 
valsti, ne tikai esot bruņotajos spēkos, bet 
arī ikdienā mājās un citviet. Skolēni uzzinā-
ja arī to, kā izvairīties no meliem par NATO 
vai NBS internetā, kādu profesiju speciālisti 
nepieciešami NBS un kas jādara, lai dienētu 
vai strādātu bruņotajos spēkos.

17. novembrī ikvienam interesentam bija 
iespēja baudīt Valsts svētku koncertu „Kas 
man ir Latvija?”. Ar muzikāliem priekšne-

sumiem uzstājās bērni, kas talantu apguvu-
ši gan patstāvīgi vai mūzikas skolā, gan arī 
skolas pulciņā. Pasākumu kuplināja daudzi 
skatuves runas pratēji, godinot Latviju ar 
latviešu autoru patriotiskajiem dzejoļiem 
daiļrunātāju konkursā, par piedalīšanos sa-
ņemot vērtīgas grāmatiņas.

Kaut arī 11. un 18. novembris šogad bija 
sestdienas, skolēni bija paguvuši piedalīties 
dažādos pasākumos gan tepat, Jaunpilī, gan 
citur.

Gundega Ķirsone

pasaulē, bet Latviju tur sirdī.
Skanot vēl daudziem uzmundrinājuma 

vārdiem un skolēnu deklamētajām dzejas 
rindām un degot sveču liesmiņām, klāteso-
šie varēja ļauties pārdomām par vērtībām 
un savām iespējām saglabāt Latvijas brīvī-
bu.

Gundega Ķirsone

Noslēguma daļā spēlējām ‘’Desas’’ un 
dambreti. 

Mēs secinājām, ka ir labi, ja mūs kāds 
samīļo, pasaka par mums kādu labu vār-
du, mūsos ieklausās. Lai mūsu diena būtu 
izdevusies, vajadzētu atrast laiku pavingrot 
un mazāk traucēt citus. Sportosim, ēdīsim 
veselīgi, cienīsim cits citu un būsim laimīgi!

Kristīne Elvīra Kalviņa 
(8.klases skolniece)

tautisku problēmu kā cilvēku tirdzniecība. 
Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu verdzības 
forma, kurā personas, visbiežāk sievietes 
un meitenes, ar varu, draudiem, spaidiem 
vai krāpšanu tiek izmantotas darbam, sek-
suālai ekspluatācijai un verdzības nolūkos. 
Cilvēku tirdzniecības galvenais mērķis ir 
personas ekspluatācija - parasti peļņas gū-
šanas nolūkos. Biedrības mērķis ir informēt 
un brīdināt sabiedrību par cilvēktirdznie-
cību un mācīt, kā no tās pasargāt sevi un 
tuviniekus. Liels paldies biedrības darbinie-
kiem par tikšanos!

Vēl skolēni apmeklēja Latvijas Univer-
sitātes galveno ēku un Karjeras centru, lai 
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Rīts dvēselei

piedalītos seminārā “Karjeras izvēle”. Sko-
lēniem bija iespēja uzzināt, kādas zināšanas 
var apgūt Latvijas Universitātē, kāda ir stu-
dentu dzīve, kad un kā domāt par studiju 
un karjeras izvēles jautājumiem. Centra va-
dītāja mūsu skolēniem piedāvāja aizpildīt 
anketas un atbildēt uz pamatjautājumiem 

– kas mani interesē, kā ar to var pelnīt, kur 
jāmācās, kas vēl nepieciešams manu intere-
šu īstenošanai. Aizsākās diskusija par karje-
ras izvēles vadošajiem principiem, karjeras 
izvēles nozīmīgumu cilvēka dzīvē un perso-
nīgajiem mērķiem, to īstenošanu. 

Ekskursijas trešajā daļā skolēniem tika 
dotas atpūtas iespējas.

Diena tika vērtēta kā izdevusies, tika ie-
gūtas gan jaunas zināšanas un pieredze, gan 
arī uzlabotas komunikāciju prasmes.

Ļoti liels ekskursijas dalībnieku PAL-
DIES visiem mūsu atbalstītājiem – Jaun-
pils vidusskolai, Jaunpils novada domei un 
mūsu lieliskajam šoferītim S. Bugaičukam!

Irēna Martuzāne

Mirkli pirms gadu mijas, 24. novembrī 
Jaunpils pilī kopā pulcējās Jaunpils novada 
atbildīgākie un ietekmīgākie līderi, lai veici-
nātu savstarpējo sadarbību un gūtu iedroši-
nājumu savu ideju īstenošanai. Pirmo reizi 
Jaunpils novadā kopā pulcējāmies Lūgšanu 
brokastīs.

 Pasākums tiek veidots tā, lai cilvēkus ar 
atšķirīgu pieredzi vienotu ap augstākajām 
dzīves garīgām, morālām un ētiskām pa-
matvērtībām.

Brokastu galds vieno, tas vieno visus tos 

ļaudis, kuru galvenais uzdevums ir strādāt 
ar cilvēkiem Jaunpils novadā-pašvaldības 
un tās struktūrvienību vadītājus, iestāžu 
vadītājus, un uzņēmējdarbības veicinātā-
jus. Kopīgas brokastis, kad laicīgās pasaules 
pārstāvji tiekas ar garīgās pasaules pārstāv-
jiem, lai kopā ieklausītos savā sirdsbalsī. 
Gūt stiprinājumu sev, lūgt svētību par cil-
vēkiem, ar kuriem strādājam, lūgt svētību 
saviem darbiem, būt pateicīgiem par to, kas 
mums ir un kopā strādāt, lai Jaunpils no-
vads turpinātu attīstīties.

Saziedotā naudiņa tiks novirzīta sociālam 
mērķim, palīdzēsim četrām ģimenēm ar 
maziem bērniem, kuriem ir nepieciešams 
īpašs atbalsts. 

Mēs izsakām sirsnīgu pateicību visiem, 
kas ar savu darbu stiprina mūsu novadu. 
Un no sirds ceram, ka Lūgšanu brokastu 
rīts kļūs par tradīciju.

Paldies, ka spējam būt un darīt kopā!
Lūgšanu brokastu 

Rīcības komiteja

18. decembrim-13. janvārim
Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā

Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā/Jaunpils baznīcā/ “Ratā”

PASĀKUMI
Laiks Apraksts Vieta

28.12. 13:00 Īpašo bērniņu Ziemassvētku pasākums. Ieeja ar ielūgumiem Strutelē. Biedrībā “7balles”
28.12. 14:00 Ziemassvētku noskaņās 

Viesatu pensionāru eglīte 
Viesatu kultūras nama Mazajā zālē

Jaungada karnevāls “Kantrī serpentīns”. No plkst. 21:00 pils vārti tiks vērti 
karnevāla apmeklētājiem, bet deju grīda tiks atklāta plkst. 22:00. Spēlēs grupa 
“Klaidonis. 
Karnevāla programmu vadīs Latvijas Nacionālā teātra aktieris un humorists 
Mārtiņš Egliens. Ieejas biļetes karnevālā: maskām - € 5.00, bez maskām - € 
8.00, VIP biļete (rezervēta vieta pie galdiņa ar uzkodām) - € 30.00. Par masku 
tiks uzskatīts kopējais izskats ( tēls+ tērps + aksesuāri). 
Vairāk informācijas par pasākuma programmu un biļešu iegādes iespējām 
var uzzināt zvanot pa tālruni 2610 1458, bet viesnīcas numuru rezervēt pa tel. 
29442539.

Jaunpils pils

06.01. 22:00 Jaungada karnevāls Viesatās Grupa “Baltie lāči”. Ieejas maksa EUR 6.00, ar 
masku EUR 3,50. Galdiņu rezervācija Agita tel. 2024977; Inga 28717075

Viesatu kultūras namā

07.01. 14:00 Senioru Ziemas balle Jaunpils kultūras nama Lielā zāle
13.,19.01.
12:00-16:00

Jauniešu un politiķu tikšanās. Vadītāja: Jaunatnes politikas eksperte Inese 
Šubēvica. Lūgums iepriekš pieteikties zvanot:26164405

“Rats”
Jaunpils vidusskola

14.01. Kino  Mākslas filma “Ar putām uz lūpām” Jaunpils pils Lielajā zalē

IZSTĀDES
Laiks Apraksts Vieta

TURPINĀS
18.11. - 18.01. Foto izstāde “Mans izlaidums”

Cikla „Fotogrāfija stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību” ietvaros 
Viesatu kultūras nama 
Mazā zāle

25.11. - 14.01. Laimas Lupiķes tekstiliju darbu izstāde Jaunpils muzejs Izstāžu 
zāle*

01.12. – 31.12. Izstāde “Izzini Ziemassvētku tradīcijas” Viesatu bibliotēkā 
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Jauniešu iespaidi Japānas Jaunpilī Šinširo

No 7. līdz 13.decembrim, Jaunpils nova-
da jaunieši Rūdolfs Fišers un Roberts Muš-
ko pārstāvot Jaunpili, piedalījās Vispasaules 
Jaunpiļu alianses rīkotajā jauniešu konfe-
rencē, kas notika Uzlecošās saules zemē Ja-
pānā, pilsētā ar nosaukumu Shinshiro, jeb 
tulkojumā Jaunpils. Sapulcējoties jauniem 
cilvēkiem no dažādām pasaules valstu 
Jaunpilīm, konferences mērķis bija spriest 
par aktuālu tematu visā pasaulē – jaunu cil-
vēku piesaiste pilsētai (mūsu gadījumā pa-
gastam) globalizācijas laikmetā.  Satikties 
Shinshiro, bija ieradušies ap 50 jaunpilnie-
kiem, no tādām valstīm, kā Šveice, Anglija, 
Japāna, Gruzija, Slovākija, Čehija, Kanāda 
un protams Latvija. Draudzīgā atmosfērā, 
ar pozitīvi noskaņotiem cilvēkiem, patīka-
mās sarunās, Japānā tika pavadītas visas 
6 dienas. Japānā jaunieši ieradās kopā ar 
Šveices, Dānijas un Vācijas delegācijām, ar 
kurām satikās un, jau sadraudzējās Helsin-
ku lidostā un pēc 9 stundu lidojuma, bija 
kļuvuši par labiem draugiem. Nagoyas lid-
ostā jauniešus sagaidīja Japānas jaunpilnie-
ki un stundas braucienā ar autobusu, nogā-
dāja Shinshiro, kur, jau sagaidīja konferen-
ces organizatori un jaunpilnieki no Čehijas, 
Slovākijas un Malaizijas. Pašā vakarā pie-
vienojās Anglijas un Gruzijas jaunpilnieki. 
Pozitīva un draudzīga gaisotne jaunpilnie-

ku starpā valdīja, jau no pirmajiem tikšanās 
mirkļiem un šis noskaņojums nepazuda 
ne uz brīdi. Nākošajā dienā konferences 
dalībnieki tikās, lai pastāstītu un parādī-
tu, katrs savu Jaunpili, savu valsti. Paldies 
jaunieši vēlas pateikt „Lestenes maiznīcai” 
par līdzi dotajām piparkūkām un „Jaunpils 
pienotavai” par sieriem, kurus jaunpilnieki 
notiesāja slavējot. Lielu, pozitīvu izbrīnu 
citu jaupilnieku vidū izraisīja Saldus gotiņu 
konfektes, kuras garšu dažādībai tika pie-
vienotas prezentācijai. Jaunieši jutās lepni, 
prezentējot savu Jaunpili, jo ieradušies no 
mazas valsts un pavisam mazas Jaunpils, 
bet bagātīgas ar darbīgiem ļaudīm, skaistu 
dabu un garšīgām lietām.

Trešā diena bija paredzēta konferences 
galvenā mērķa realizēšanai. Tika sadalīti se-
šās darba grupās, kuras diskutēja par tēmu 
– jaunu cilvēku piesaiste pilsētai (ciemiem) 
globalizācijas laikmetā. Katra grupa bija iz-
virzījusi savu prioritāti, kura tika apspriesta 
un izanalizēta. Kādam šķita, ka piesaistīt 
jaunus cilvēkus iespējams rīkojot dažādu 
veidu, jauniem cilvēkiem interesējošus fes-
tivālus, kāds uzskatīja, ka jāveido jauniešu 
centrus, bet šoreiz žūrija, kas vērtēja visu 
ideju prezentācijas, par veiksmīgāko izvir-
zīja projektu, kurš būtu draudzīgs vairākām 
pilsētām un valstīm vienlaicīgi - ceļošanas 

mobilā aplikācija. Šī aplikācija būtu, kā pa-
līgs jauniešiem, kas ļautu dibināt kontaktus 
ar citiem cilvēkiem, citās valstīs, ar mērķi 
veicināt ceļošanas iespējas, samazinot ceļo-
šanas izmaksas. Tā būtu tāda, kā sava veida 
sadraudzība, kuras ietvaros, jauni cilvēki 
varētu braukt viens pie otra ciemos, iepazīt 
valsti, tautu kultūras. Idejas galvenais mēr-
ķis bija, ka veidojot šādu aplikāciju, tiktu 
samazinātas ceļošanas izmaksas, jo dibinot 
kontaktus caur šo aplikāciju, būtu iespējas 
vienoties par viesošanos ģimenēs, kuras sa-
vukārt savu ciemiņu, savu iespēju robežās, 
iepazīstinātu ar savu ikdienu, savas tautas 
kultūru, apskates objektiem u.t.t.

Šo sešu dienu laikā Japānā, tika apmeklēti 
dažādus apskates objekti - Budistu templis 
Shinshiro, Tatami (rīsu stiebru paklājs, uz 
kura uzkāpt drīkst, tikai tad, kad ir novilkti 
apavi. Šie paklāji ir izklāti visos tempļos 
Japānā.) darbnīcu. Ekskursijā uz Kyoto pil-
sētu, kas ir vēsturiskā Japānas galvaspilsēta, 
kurā dzīvojis Japānas imperators. Kyoto ir 
tūristu apmeklētākā pilsēta Japānā, kura ir 
ļoti grezna ar daudz grezniem tempļiem.

Tika apmeklēta arī Togo Junior High 
School, kas tiešā tulkojumā būtu jauniešu 
augstskola, bet pēc Japānas skolu sistēmas 
tā ir skola, kurā mācās 12-15 gadus veci 
jaunieši, no 7.-9.klasei. Skola uzņēma drau-

01.12. - 31.01. Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji. Tēma “Suņi” Viesatu bibliotēkā
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dzīgā atmosfērā, jaunieši sniedza koncertu, 
tika spēlētas kopīgas spēles. Tā kā no kon-
ferences dalībniekiem mūsu puiši bija paši 
jaunākie un vienaudži ar šīs skolas audzēk-
ņiem, tad par viņiem skolā bija diezgan lie-
la interese. Togo skolas audzēkņi bija izbrī-
nīti, ka puiši tik gara auguma, un garākais 
skolas puisis nācis mērīties, bet izrādījās, ka 
sniedzas puišiem tikai līdz pus galvai. Bet 
vēl lielāks izbrīns viņiem bija uzzinot, ka 
puiši nebūt nav to garāko augumu īpašnie-
ki, klases biedru vidū.

Viesojoties Shinshiro, pilsētas iedzīvotā-
ji ar lepnumu stāstīja, ka ir jaunas pilsētas 
domes ēkas gaidās. Tika uzaicināti ekskur-
sijā uz jaunās domes celtniecības laukumu, 
kurā tika stāstīts un rādīts par plāniem, par 
būvniecības darbu norisi, par jauno ēku, 
kas tiek īpaši pielāgota zemestrīču reģio-
nam, ar elastīgiem balstiem, par īpašajām 
ventilāciju sistēmām un daudzām citam 
modernam lietām, kur Japānas inženieri 
ar savu ģenialitāti ir daudzus soļus priekšā 
citiem pasaulē.

Atvadu ballīte, kas notika Shinshiro golfa 
kluba banketu zālē, bija sarīkota īsti Japā-
niskā gaisotnē, ar nindzju cīņas elemen-
tu priekšnesumiem, tradicionālo Japānas 
bungotāju priekšnesumu, Koto (Japānas 
koklētāju), kas ir 13 stīgu Japānas tradicio-
nālais strinkšķināmais instruments, priekš-
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Jaunpils novada dome nozīmīgās 
decembra jubilejās sveic:

Māri Lagzdiņu, Lailu Smelteri,
Ināru Gabrusenoku, Staņislavu Prani,

Vilni Rasu, Borisu Kocarevu,
Viktoru Naumčiku, Mārīti Nikuļinu,

Ingrīdu Apsīti, Zaigu Vārnu,
Liesmu Vīnakmeni,  Ernu Burkāni,

Emīliju Jēgeri, Vladimiru Kostučenko,
Dailoni Nordenu, Vitu Stegenburgu, 

Voldemāru Zigmundu!

Dziedi māmiņa “Aijā žūžu”,
Visu mūžu Tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs, 
Lāča bērns, kas medu prasīs!
 /Latv.tautasdz./

Sveicam vecākus ar bērniņu
Sāras, Ebigeilas, Markusa, Annas, Annijas Luīzes, 

Markusa piedzimšanu!

Apsveicam!
Novembra mēnesī salaulāts 1 pāris

Man likās, ka nav nekas siltāks 
par sniega piku, ko cilvēks 
nes dāvināt otram.
 /Imants Ziedonis/

Apsveikums
Saulītei palūdzām,
Iegriezies sveicināt, 
Šā gadiņa gaviļnieci!

Māsiņu Ritiņu mīļi sumina bijušie darba 
biedri un SIA “Jaunpils zobārsts” 

meitenes

nesumu.
Šīs dienas Shinshiro, Japanā, kur vien-

kopus kopā tik daudz un dažādās valodās 
runājoši jaunpilnieki bijis interesants laiks. 
Kopā mācījās veidot origami, dzert maču 
(japāņu zaļo tēju), ēst ar irbulīšiem, tas viss 
ir neaizmirstams piedzīvojums, ar daudz 
pozitīvām emocijām, daudz jauniem drau-
giem, daudz jaunām atziņām. Lai arī mazi, 
lielo Jaunpiļu saimē, bet esam pamanīti, par 

mums zina, par mums interesējas un mūs 
grib apciemot. Lai arī bija jauniešiem maz-
liet skumji šķirties no jauniegūtajiem drau-
giem, bet dzīvojot globalizācijas laikmetā, 
šīs saikne noteikti nezudīs un iespējams 
konferences laikā, žūrijas favorīta projekts 
par jauniešu ceļojumu aplikāciju ļaus Jaun-
piļu jauniešiem visa pasaulē ciemoties un 
iepazīt vienam otru. 

Roberts Muško


