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2018. gada septembris

turpinājums 2.lpp.

Jaunpils vidusskolā līdz ar jaunā 
mācību gada sākumu tiek atklāts 

jaunais sporta laukums

Vasara aizsteigusies un 
strauji pienācis rudens. Kat-
ru gadu augustā avīzīti ne-
atrodam savās pastkastēs 
un ceram, ka septembrī pie-
tiks vietas, lai pastāstītu par 
daudzveidīgajiem vasaras no-
tikumiem un darbiem. Šoru-
den varam priecāties ne vien 
par gleznaino rudens ainavu, 
kas tuvojas ar kastaņu brūnu-
mu un kļavu zeltaino paklāju, 
bet kopā novērtēt lielākus un 
mazākus darbus, kurus šogad 
visi kopā esam paveikuši. 

Priecāsimies, saudzēsim, 
leposimies un izmantosim 
visas iespējas, kuras mums 
visiem pieejamas-gan kul-
tūras pasākumu dažādība, 
gan darbošanās pašdarbības 
kolektīvos, gan izglītošanās 
iespējas, dažādas nodarbības, 
mācības un sevis izzināšana, 
sporta un veselīga dzīvesvei-
da pasākumi, līdzdarbošanās 
biedrībās un citās sabiedris-
kās aktivitātēs. 

Septembris vienmēr sākas 
ar Zinību dienu Jaunpils vi-
dusskolas pagalmā. Šogad tā 
nebija vis!

Jaunajam mācību gadam 
pretī steidzāmies ar čempio-
nu un uzvarētāju garu-sa-
gaidot Zinību dienu jaunajā 
sporta stadionā.

Jaunpils vidusskolas skolē-
niem šis gads iesākās pavisam 
sportiskā garā, proti, Zinī-
bu dienai veltītajā pasākumā, 
Jaunpils novada domes priekš-
sēdētaja Ligita Gintere svinīgi 
grieza lentu, tā atklājot pavisam 
jauno un moderno skolas spor-
ta stadionu. 

Stadiona būvniecība ir mil-
zīgs ieguldījums rūpēs par sko-
las jauniešiem, tas sniegs neat-
sveramu ieguldījumu Jaunpils 
vidusskolas bērnu un jauniešu 
fiziskajā sagatavotībā. Ikdienā 
to noslogos vairāk kā trīssimt 
Jaunpils vidusskolas skolēni. 
Stadions būs publiski pieejams 
visiem interesentiem ārpussko-
las laikā un brīvdienās. Sporta 
stadionā tiks rīkotas dažādas 
sacensības gan lieliem, gan ma-
ziem.

Stadiona būvprojekts un plā-
nojums tika izstrādāts respek-
tējot iepriekšējā stadiona no-
vietojumu.  Šī būve ir viena no 
pēdējā laika ievērojamākajām 
būvēm novadā. 

Stadiona aplis ir 250 m garš 
ar 1 metra platiem 3 skrejce-
ļiem un taisni ar 1 m platiem 4 
skrejceļiem. Apļa skrejceļi mar-
ķējami dažādām distancēm. 

Stadionā ir futbola laukums 
60x40 m platībā. Laukums 
aprīkots ar pārvietojamiem 
vārtiem. Gar skrejceļa taisni 
izveidota gumijas plātņu josla, 
ir augstlēkšanas sektors ar mat-
raci, aprīkots ar augstlēkšanas 
latu un statīviem.

Svinīgā sporta laukuma atklāšana 03.09.2018.

Sporta laukums no putna lidojuma

Pirmais aplis godam pieveikts. Sporta skolotājs Artūrs Zaremba 
un Suns ieskrien finiša taisnē
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 Ir šķēpa mešanas sektors ar ieskrējiena 
joslu. Diska un vesera mešanas sektors ap-
rīkots ar drošības sietu. Tāllēkšanas sektors 
izmantojams arī trīssoļlēkšanas disciplīnai. 
Skrejceļš aprīkots ar visu nepieciešamo. Ir 
lodes grūšanas sektors ar tenisīta segumu. 
Skatītāju zona aprīkota ar piecām tribīnēm, 
kurās ir pa desmit sēdvietām.  

Ietilpst arī konteinertipa ēka, kas pare-
dzēta inventāra novietošanai un kalpos kā 

Atskaite par padarītajiem darbiem jūnijā.
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Turpinās Sporta nama tualešu remonts.
2. Notikusi cenu aptauja un atrasts saimnieciski izdevīgākais 

Jaunpils vidusskolas mazās skolas jumta atjaunotājs, kas darbu uz-
sāks jūlijā.

3. Papildus finansējums SIA “Jaunpils pils” tehniskā aprīkojuma 
veiksmīgi tiek apgūts. Tiek veikti uzlabojumi Jaunpils pils kroga 
virtuvē.

4. Par pacēlāja personām ar kustību traucējumiem Sociālā die-
nesta vajadzībām ir noslēgts līgums ar piegādātāju un drīzumā tas 
tiks piegādāts.

5. Iesniegti dokumenti Lauku atbalsta dienestam par grants ceļu 
pārbūvi Jaunpils novadā.

6. Valts kasē ir iesniegti iesniegumi par kredīta ņemšanu  pro-
jektu “Sporta infrastruktūras pieejamības uzlabošana Jaunpils no-
vadā” un “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” 
īstenošanai Jaunpils novadā.

7. Noslēdzies iepirkums par “Ceļu bedrīšu aizpildīšana ar šķem-
bām un bitumena emulsiju un virsmas apstrāde ar šķembām un 
bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju”. Ar pakalpo-
juma sniedzēju SIA “Strabag” noslēgts līgums.

8. Turpinās darbi pie Jaunpils vidusskolas sporta laukuma pār-
būves.

9. Teritorijā pie Pasta dīķa turpinās darbi, ir izveidots bruģa se-
guma trotuārs un tuvākajā laikā izvietotas laternas.

10. Notiek darbi pie vides elementa uzstādīšanas Jaunpils pils 
parkā. Jaunpils parkā jau mēnesi ganās aitas.

11. Notiek gatavošanās XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkiem.

12. Jaunpils novada domē tika saņemts iesniegums no Viesatu 
saimniecībām ar lūgumu izsludināt ārkārtas stāvokli Viesatu pa-
gastā. Krīzes vadības padome saņēma no Zemkopības ministrijas 
informāciju par sausumu vairākos novados, kuri lūdz izsludināt 
ārkārtas stāvokli. Padome neatbalstīja ārkārtējās situācijas izsludi-
nāšanu lauksaimniecībā, Saskaņā ar Civilās aizsardzības katastrofu 
pārvaldīšanas likumu tika pieņemts lēmums atzīt. Ka ilgstoša sau-
suma radītās sekas lauksaimniecībā definējamas kā valsts mēroga 
dabas katastrofa, kā rezultātā Jaunpils novads nepieprasīs izsludi-
nāt ārkārtas stāvokli ilgstoša sausuma dēļ.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada domes 2017.gada 
publisko pārskatu”.

Apstiprināts lēmums “Par finansiālo atbalstu represēto personu 
salidojumam Ikšķilē” .

Apstiprināts lēmums “Par jumta vēja kastes un lietus novadsis-
tēmas atjaunošanu” . Jaunpils novada dome piešķīra finansējumu 
Jaunpils vidusskolas pirmsskolas un sākumskolas ēkas vējkastes un 

sporta skolotāja telpa. Stadions aprīkots 
ar pludmales volejbola laukumu, kā arī ar 
multifunkcionālu laukumu, kurā ietilpst 
basketbola laukums, junioru tenisa lau-
kums, sporta trenažieru laukums, pievilk-
šanās stienis, rokgājējs un līdztekas. 

Teritorijā ir ierīkoti apgaismoti gājēju ce-
liņi kā arī apgaismojums laukumiem. 

Kopējās stadiona būvniecības izmaksas ir 
473344,93 EUR ar PVN.

Sporta stadions ir viens no pamatakme-

ņiem, lai mūsu novadā izaugtu stipri un fi-
ziski attīstīti jaunieši. Sakārtota infrastruk-
tūra, sakopta vide un dažādotas iespējas 
iedzīvotājiem veicināt veselīgu dzīvesveidu.

Veiksmīgu un sportiskiem panākumiem 
bagātu jauno mācību gadu vēlot,

Baiba Rasa
Jaunpils ND 

Sabiedrisko Attiecību un tūrisma 
nodaļas vadītāja

lietus novadsistēmas atjaunošanai. Atjaunošanas darbi izmaksāja 
EUR 14 525.66 un tie tika segti no budžeta līdzekļu atlikuma.

Apstiprināts lēmums “Par pašvaldībai piederošo autotransportu 
degvielas normām”.

Apstiprināts lēmums “Par papildus Sporta nama remontdar-
biem”. 

Apstiprināts lēmums “Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājai 
Ligitai Ginterei”.

Apstiprināts lēmums “Par domes un domes komiteju sēžu grafi-
ku 2018.gada 2.pusgadam” . 

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem Nr.9/2018 saistošajos 
noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018.
gadam” “.

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi ne-
kustamā īpašuma “Lauciņi” zemes vienības sadalei.” 

 Domes un domes komiteju sēžu grafiku 
2018.gada 2.pusgadam
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Izglītības, kultūras, sporta 
un sociālo lietu komiteja

22. 12. 17. 7. 12.

Attīstības komiteja 22. 12. 17. 14. 12.
Finanšu komiteja 22. 18. 17. 21. 12.
Domes sēde 30. 27. 25. 30. 20.
Komiteju sēdes notiek trešdienās plkst. 15.00
Domes sēdes notiek plkst.9.00.
Nepieciešamības gadījumā sēžu norises laiks var mainīties.

Atskaite par padarītajiem darbiem starp sēdēm jūlijā, augustā
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Jūlijs tradicionāli ir darbinieku atvaļinājumu mēnesis un lielā-

kā daļa darbinieku to arī ir izmantojuši.
2. Jūlijā Jaunpils novada pašdarbnieki piedalījās XXVI Vispārē-

jos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.
3. Jūlijā tika izpļauts Jaunpils dzirnavu ezers un dīķis Viesatu bir-

zītē.
4. Augustā aizvadīti Viduslaiku svētki un Simtgades zaļumballe.
5. Noslēgušies vairāki projekti: Pils muzeja telpās krāsns res-

taurācija; Pasta dīķa labiekārtošana, Vidusskolas stadiona pārbū-
ve, Jaunpils vidusskolas sporta zāles grīdas atjaunošana, Jaunpils 
vidusskolas pirmskolas izglītības ēkas jumta kastu un noteku at-
jaunošanas darbi, sporta nama ģērbtuvju tualetes telpu un gaiteņa 
remonts.

6. Jaunpils novada teritorijā ceļiem ar melno segumu veikta vien-

Atskaite par padarītajiem darbiem
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kārtas virsmas apstrāde, ceļa posmos Dravnieki-Brandavas, Lauk-
gaļi-Vecsēži, Skolas iela, Jurģu iela.  Atjaunoto ceļu seguma garums 
ir 2,87km.

7. Arī grants ceļiem katru gadu cenšamies sakārtot virsmu un 
ūdens noteci bēdīgākajos posmos. Šogad  atjaunoti Brīvzemnieku 
ceļš un posms Auziņas –Dziras, kopā 1,2km garumā. Vēl paredzēts 
vietām uzvest virskārtas atjaunošanai maisījumu uz ceļa Ķimsīši-
Mesteri un Vēju ielā.  

8. Kā katru gadu, arī šovasar labiekārtošanā tika nodarbināti 
jaunieši. Jaunieši labiekārtošanas nodaļā bija lieli palīgi ikdienā, jo 
vasaras periodā darbi ir salīdzinoši  daudz un dažādi. Paldies, jums 
par padarīto darbu!

Apstiprināts lēmums “Par 2018/2019.gada sezonas tarifu izska-
tīšanu”.

Apstiprināti noteikumi Nr. 17 “Par mobilā kāpurķēžu pacēlāja 
pakalpojuma saņemšanas kārtību Jaunpils novada pašvaldībā”.

Apstiprināti nekustamā īpašuma “Medulāji”, Jaunpils pagastā, 
Jaunpils novadā otrās izsoles rezultāti. 

Apstiprināta saistošo noteikumu “Par bērnu reģistrācijas, uz-
ņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jaunpils vidusskolas 2-4 gadīgo 
bērnu pirmsskolas grupā” galīgā redakcija.

Apstiprināts lēmums “Par dalību Latvijas Tautas frontes trīsdes-
mitgadē”.

Apstiprināts lēmums “Par pabalsta piešķiršanu Kristeram Zori-
kam”.

Apstiprināts Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas nolikums.

Apstiprināts lēmums “ Par malkas iegādi Viesatu kultūras nama 
un pagasta pārvaldes apkurei”. 

Apstiprināts lēmums “Par bojātā Viesatu elektrības sadales skap-

ja atjaunošanu”.
Apstiprināts lēmums “Par degvielas normas noteikšanu pašval-

dībai piederošajiem transportlīdzekļiem un mehānismiem” .
Apstiprināts lēmums “Par pašvaldībai piederošo transportlī-

dzekļu un mehānismu izmantošanas tarifiem” .
Apstiprināts lēmums “Finansējumu projektam “Sporta infra-

struktūras pieejamības uzlabošana Jaunpils novadā”.
Apstiprināts lēmums “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

nekustamā īpašuma “Jaunpils vidusskola” daļai, ar kadastra apzī-
mējumu 90560080104, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas 
izveidei Jaunpils ciemā”.

Apstiprināts lēmums “Par projektu “ Grants ceļu pārbūve Jaun-
pils novadā”.

Apstiprināts lēmums “Par pašvaldības zemes gabalu apvienoša-
nu, jauna īpašuma izveidošanu”.

Apstiprināts lēmums “Par jauna ēku (būvju) īpašuma izveidoša-
nu un adreses piešķiršanu” .

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi ne-
kustamā īpašuma “Gundegas” zemes vienības sadalei” .

Apstiprināts lēmums “Par būvprojekta dokumentācijas izstrādā-
šanu objektam “Pirmsskolas bērnu grupas ēku paplašināšana”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils pils arhitektoniski telpiskās 
attīstības grāmatas izstrādāšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils novada pašvaldības SIA 
“Jaunpils pils” pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozīju-
miem”.

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem Nr.10/2018 saistošajos 
noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018.
gadam”.

APSTIPRINĀTS 
Ar Jaunpils novada domes sēdes lēmuma Nr.115

(protokols Nr.7, 2.punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 Nr. 17/2018

Par mobilā kāpurķēžu pacēlāja 
pakalpojuma saņemšanas kārtību

 Jaunpils novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma

3.panta trešo daļu un likuma “Par pašvaldībām”  
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

  41.panta pirmās daļas otro punktu
(vides pieejamības nodrošināšana)

1. Noteikumi nosaka Jaunpils novada 

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

pašvaldības iedzīvotājiem pieejamo mobilā 
kāpurķēžu pacēlāja pakalpojuma (turpmāk 
arī – “Pakalpojums”) sniegšanas un finan-
sēšanas kārtību un pakalpojuma saņēmēju 
mērķgrupas. 

2. Tiesības saņemt  Pakalpojumu ir Jaun-
pils novada administratīvajā teritorijā dzī-
vojošām un deklarētām personām ar kus-
tību traucējumiem, kuras pārvietojas ratiņ-
krēslos un kuru dzīvesvieta nav aprīkota ar 
speciāli pielāgotām nobrauktuvēm.

3. Pakalpojumu sniedz Jaunpils novada 
Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).

4. Maksa par mobilā kāpurķēžu pacēlāja 
izmantošanu, ieskaitot mobilā kāpurķēžu 
pacēlāja piegādāšanu līdz klienta dzīvesvie-
tai un atpakaļ līdz Dienestam, ir 5,50 euro 
par vienu reizi. Papildus maksai par mobilā 
kāpurķēžu pacēlāja izmantošanu maksā-
jama arī  Jaunpils novada domes apstipri-
nāta maksa par transporta izmantošanu, ja 
brauciens notiek ārpus novada teritorijas.

5. Mobilā kāpurķēžu pacēlāja pakalpo-
jumu bez maksas Dienests nodrošina līdz 
piecām reizēm  kalendārajā mēnesī šādām 
personām:

5.1. 1.grupas invalīdiem,
5.2. 2.grupas invalīdiem,
5.3. bērniem ar funkcionāliem traucēju-

miem,
5.4. trūcīgām un maznodrošinātām per-

sonām.
6. Šo noteikumu ietvaros par vienu mo-

bilā kāpurķēžu pacēlāja pakalpojumu reizi 
tiek uzskatīts mobilā kāpurķēžu pacēlāja 
pakalpojums vienas dienas ietvaros, nepār-
sniedzot divas stundas dienā.

7. Noteikumu 5. punktā minētajām per-
sonām sniegtā Pakalpojuma izmaksas sedz 
no Jaunpils novada sociālā dienesta budže-
ta.

8. Mobilā kāpurķēžu pacēlāja pakalpoju-
ma sniegšanas prioritārā kārtība:

8.1. brauciens uz ārstniecības iestādi;
8.2. brauciens uz izglītības iestādi;
8.3. brauciens uz sociālo pakalpojumu 

un/vai sociālās palīdzības sniedzēja insti-
tūciju;

8.4. citi brauciena mērķi. 
 9. Pakalpojuma saņemšanai nepiecie-

šams personas iesniegums, kurā norāda 
Pakalpojuma izmantošanas mērķi un vē-
lamo laiku. Lai saņemtu Pakalpojumu bez 
maksas šo noteikumu noteiktajā kārtībā, 
persona pirms pakalpojuma saņemšanas 
uzrāda dokumentu, kas apliecina personas 
atbilstību, kādai no šo noteikumu 5. punktā 
noteiktajām grupām.
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Jaunpils novada dome
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Jūlijā Jaunpils 2.-4.g pirmskolas grupas 
“Zemenīte” audzēkņi savā rotaļu lauku-
miņā piedzīvoja patīkamas pārmaiņas, ie-
gūstos košas un krāsainas rotaļu iekārtas. 
“Zemenītes” bērni svaigā gaisā varēs apgūt 
uzstādītos rotaļu rīkus -  2 atsperšūpoles, 
rotaļu kompleksu mazajiem, smilšu kasti, 
līdzsvara celiņu, rotaļu namiņu un rotaļu 

APSTIPRINĀTS
Ar Jaunpils novada Domes2018.gada 29.martā sēdes 

Nr.3 lēmumu Nr.49 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 

4/2018
“Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.7 
„Par koku ciršanu ārpus meža Jaunpils 

novada administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašval-
dībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 
Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru 
kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu 
Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus 

meža” 22.punktu.
Izdarīt Jaunpils novada 2013.gada 24. ap-

rīļa Sasitošajos noteikumos Nr.7 “Par koku 
ciršanu ārpus meža Jaunpils novada admi-
nistratīvajā teritorijā” (turpmāk tekstā-No-
teikumi) šādus grozījumus: 

Noteikumu 18.punktu izteikt šādā redak-
cijā: 

“18. Zaudējumu aprēķinam piemēroja-
mo pašvaldības koeficientu noteikt:

0.0-apstādījumu kopšanai un bojā ēkas 
un būves;

1. -pārējos gadījumos.”

Jaunas rotaļu iekārtas bērniem

“Cāļus skaita rudenī”

Rotaļu laukums pie “Zemenītes” “Zirneklis” Jaunpils parkā
kompleksu “Mašīna”, ik dienas. 

Iekārtas piegādāja un uzstādīja SIA “MK 
Dizains” un kopējās izmaksas sastādīja 
EUR 9680.00. Šim mērķim tika izmantoti 
Jaunpils novada domes budžeta līdzekļi. 

Vēl ar interesantu spēļu laukuma elemen-
tu ir papildināts Jaunpils parks. Tajā ir uz-
stādīts “Zirneklis”, kur bērni var kāpelēt pa 

virvju elementiem. 
Spēļu laukuma elementu uzstādīja SIA 

“MK Dizains” un no Jaunpils novada do-
mes budžeta līdzekļiem šai iekārtai tika iz-
mantoti EUR 10 890.00. 

Līga Veinberga
Jaunpils ND Projektu vadītāja

Joprojām plaši pazīstams teiciens “cāļus 
skaita rudenī”, to varam attiecināt arī uz 
novadā paveiktajiem projektiem:

1. Augusta mēnesī tika pabeigts objekts 
-  ELFLA lidzfinansēts projekts “Teritorijas 
“Pasta dīķis” labiekārtošana” , proj.līgums 
Nr.16-08-AL19.2201_000001. Projekta ie-
tvaros tika veikta Pasta dīķa (teritorija starp 
“Līvām” un pastu) teritorijas labiekārtoša-
na, uzbūvējot apgaismotu gājēju celiņu gar 
Levestes ielu posmā no Tukuma ceļa līdz 
Pils ielai, kā arī padziļināts pasta dīķis un 
labiekārtota tā krastu zona. Darbus veica 
SIA “Agro Marts”, piesaistot apakšuzņē-
mējus gājēju ceļiņa izbūvei (SIA “Firma 
ACER”) un gājēju celiņa apgaismojuma iz-
būvei (SIA “TELMS”).Projekta kopējās iz-

maksas EUR 93 000, Es fonda finansējums 
– EUR 22500. Tehniskā projekta izstrādi 
veica  SIA “Jaunpils projekts”, būvuzraudzī-
bu SIA “Rūķis AG”.

2. Jauns – restaurēts objekts Jaunpils 
muzejā, t.i. podiņu krāsns, kura ieguvusi 
sākotnējo izskatu. Krāsns tika restaurē-
ta ELFLA līdzfinansēta projekta “Podiņu 
krāsns restaurācija un iekļaušana Jaunpils 
muzeja ekspozīcijā”, proj.līgums Nr.16-
08-AL019.2202-000001 ietvaros. Projekta 
kopējās izmaksas EUR 24658.65, ES fon-
da finansējums – EUR 18341.15. Krāsns 
restaurācijas darbus veica SIA “K-Uguns”, 
būvuzraudzību nodrošināja Imants Spru-
ģis. Tehniskā projekta izstrādi veica  SIA 
“Jaunpils projekts”

“Podiņu krāsns restaurācija un iekļauša-
na Jaunpils muzeja ekspozīcijā”

3. Šogad koncentrēšanās sporta infra-
struktūras uzlabošanai pie Jaunpils vidus-
skolas, lai to īstenotu,  paveikti vairāki pro-
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Eiropas sociālā fonds projekta “Vesels Jaunpils novadā”

jekti, no kuriem lielākais – sporta laukuma 
pārbūve. 

4. Nozīmīgs veikums ir arī Jaunpils vi-
dusskolas sporta zāles grīdas vienkāršota 
atjaunošana, veicot grīdas lāgu remontu/
nomaiņu, kā arī grīdas slīpēšanu, krā-
sošanu, lakošanu. Darbi veikti projekta 
““Sporta infrastruktūras pieejamības uzla-
bošana Jaunpils novadā”, Nr. 18-08-AL14-
A019.2203-000003 ietvaros. Projekta ko-
pējās izmaksas EUR 7217.37, ES fonda 
finansējums – EUR 4568.89. Darbus veica 
SIA “KaimS”, būvuzraudzību nodrošināja 
Imants Spruģis. Tehniskā projekta- aplie-
cinājuma kartes izstrādi izstrādi veica  SIA 
“Jaunpils projekts”

5. Turpinām iesaistīties programmas  
Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sa-
darbības programmas 2014. - 2020. gadam 
līdzfinansēts projekts EST-LAT7 “Indus-
triālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma 
attīstībai”. Šī projekta mērķis ir  atdzīvināt 
industriālo mantojumu tūrisma attīstībai, 

pilnveidojot industriālā mantojuma objek-
tus atbilstoši ceļotāju interesēm un vajadzī-
bām (atraktīvu programmu un ekskursija 
izstrāde, radošo darbnīcu izveide, izglīto-
jošu ekspozīciju sagatavošana u.c.). Projek-
tā plānota ~  30 objektu pilnveide (15 bij. 
ražotnes, 6 dzirnavas un bij. elektrības ra-
žotnes, 3 ūdenstorņi, 6 objekti, kas saitīti ar 
seno dzelzceļu, kopumā 16 objekti Latvijā 
un 14 objekti Igaunijā). Mūsu pašvaldība 
ir viena no 27 projekta partneriem, iesais-
toties ar industriālā mantojuma objektu – 
Jaunpils dzirnavām, lai tās sāktu sakārtot 
un ieviest jaunu tūrisma piedāvājumu. 

Projekta īstenošanas termiņš - 2017.gada 
1. maijs – 2019.gada 30.aprīlis

Projekta ietvaros veikti darbi Jaunpils 
dzirnavās – veikts grīdas un starpstāvu 
pārsedzes remonts, izgatavots interaktī-
vais stends, kurā var izspēlēt interaktīvu 
spēli par dzirnavu darbību, skatīt dzirnavu 
vēsturi fotogrāfijās, uzzināt, kāds ceļš no 
grauda līdz maizei, kā arī uzzināt par tu-

vumā esošajiem kultūrvēsturiskajiem ob-
jektiem.  Uzstādīts arī informācijas stends 
pie dzirnavām, iegādāts aprīkojums, lai nā-
kotnē varētu nodrošināt radošās darbnīcas 
Dzirnavu pagalmā.  Projekta ietvaros tiek 
ieviestas arī mārketinga aktivitātes, lai pie-
saistītu speciālo un vispārējo interešu vietē-
jos un ārvalstu  ceļotājus – “Stāstu izveide”, 
Industriālā mantojuma imidža brošūra,  
pasākuma “Industriālā mantojuma nedēļas 
nogale” organizēšana, informējošas tūres 
ienākošā tūrisma aģentūrām, dalības tūris-
ma izstādēs un informācijas sagatavošana 
internetam. Jau Pavasara tirgus dienā no-
tika atvērto durvju diena, lai jaunpilniekus 
un viesus iepazīstinātu ar projekta gaitu. 
Nākošās tūrisma aktivitātes saistās ar Ne-
dēlas nogales pasākumu (Weekendtour)  
organizēšanu katrā no projekta objektiem 
Latvijā un Igaunijā. Jaunpilī tas notiks 
29.septembrī.   Jaunpils novada domes pro-
jekta finanses EUR 30 000, pašvaldības daļa 
EUR EUR 4596.00.

Projekta “Vesels Jaunpils novadā” mērķis 
ir uzlabot pieejamību veselības veicināša-
nas un slimību profilakses pakalpojumiem 
Jaunpils novada iedzīvotājiem, jo īpaši teri-
toriālās, “nabadzības un sociālās atstumtī-
bas riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īs-
tenojot vietējā mēroga pasākumus – veselī-
bas dienas novadā, veselības-sporta dienas 
Jaunpils vidusskolā, veselības nometnes 
pusaudžiem, maznodrošinātām ģimenēm 
un pasākumu cikls iedzīvotāju grupai 54+. 

Projekts norisinās kopš 2017. gada un tā 
aktivitātes turpināsies līdz 2019. gada no-
galei.  

No 2018. gada  janvāra līdz septembrim 
ir noorganizēti 3 slimību profilakses pasā-
kumi un 4 veselības veicināšanas pasāku-
mi, kā arī 2 nometnes un pasākumu cikls 
iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ Jaunpils 
novadā. 

2018.gada 11.janvārī Jaunpilī un 12. jan-
vārī Viesatās tika novadīts garīgās veselības 
pasākums “Kustības priekam un veselībai”. 
Nodarbības mērķis: “Pilnveidot iedzīvotāju 
izpratni par stresu, tā ietekmi un nozīmi, 
kā arī attīstīt spēju uzņemties atbildību par 
savu pašsajūtu un elastīgāk pielāgoties ārē-
jās vides prasībām.” Nodarbību vadīja Ra-
mona Pole. Kopā pasākumu apmeklēja 28 
novada vietējie iedzīvotāji.  

Februārī Projektu nedēļas ietvaros no 

19.02.2018. līdz 23.02.2018. Jaunpils vidus-
skolas audzēkņi nedēļas garumā izstrādāja 
projektu par kādu no tēmām, kura saistīta 
ar garīgās veselības, fiziskās veselības, atka-
rību mazināšanas un novēršanas, veselīgas 
ēšanas paradumu veicināšana.  Vienā dienā 
tika apmeklēts Paula Stradiņa medicīnas 
vēstures muzejs. Projektā iesaistījās teju 
visi Jaunpils vidusskolas skolēni un skolo-
tāji, t.i. apm. 250.

Veselības/sporta dienas skolā 2. pusga-
dā tika organizētas martā un maijā. Martā 
29.03.2018. Jaunpils vidusskolas audzēk-
ņiem un viņu vecākiem bija iespēja pieda-
līties vairākās nodarbībās – “Teātra sports, 
improvizācija” vadītāja Rūta Sakne, “Meis-
tarklases sporta dejās” vadītājs Aleksandrs 
Aļošins, “Līdzsvarots noskaņojums kā pa-
mats emocionālajai labsajūtai un veselīgam 
dzīves veidam” vadītāja Renāte Bunkše, 
“Sporta spēles” vadīja Andris Fridrihsons. 
Kā arī norisinājās sporta deju konkurss 
“Zelta kurpīte”. 15.05.2018. – Starptautis-
kā ģimenes diena, kurā veselības/sporta 
dienas ietvaros glābšanas dienesta darbi-
nieki kopā ar klašu audzinātājiem vadīja 
nodarbību “Man jābūt drošam un rīkoties 
spējīgam”, Jaunpils vidusskolā notika arī 
evakuācijas mēģinājums. Tad kopīgs pār-
gājiens uz Kartavkalniem, kur norisinājās 
orientēšanās un Pirmās palīdzības sniegša-
nas sacensības “100 soļi Latvijai”. 

Martā – slimību profilakses pasākums 
“Onkoloģiskās saslimšanas un agrīnās di-
agnostikas nozīme”  tika organizēts gan 

Jaunpilī, gan Viesatās. Onkoloģisko slimī-
bu speciālista lekcijā tika runāts par onko-
loģiskās saslimšanas ietekmējošiem fakto-
riem un par onkoloģiskās saslimšanas ag-
rīnās diagnostikas nozīmi. Kā arī pacientes 
stāsts, pieredze par atveseļošanās gaitu no 
krūts vēža. Diskusija ar klausītājiem. Da-
lībniekiem bija iespēja praktiski pārbaudīt 
krūts manekenu. Pasākums tika organizēts 
sadarbībā ar Latviešu volontieru biedrību 
“VITA”. 

Maijā, reizē ar “Pavasara gadatirgu”, pa-
sākumā “Informēts, izglītots, vesels” ie-
dzīvotājiem bija iespēja dzirdēt kardiolo-
ga lekciju par sirds un asinsvadu slimību 
profilaksi, par sirds veselības veicināšanas 
pasākumiem – veselīgas ēšanas un fizisko 
aktivitāšu nozīmi, kā arī bezmaksas veikt 
sirds veselības mērījumus. Tika mērīts 
asinsspiediens, noteikts ĶMI (svars, au-
gums), noteikts glikozes un holesterīna 
līmenis asinīs ar ekspresdiagnostikas palī-
dzību. 

Maijā “Pašvaldības veselības dienā”, bied-
rības “Esi brīvs” zinoši un profesionāli psi-
hologi un ārste- narkoloģe vadīja nodarbī-
bas gan pusaudžiem, gan pieaugušajiem. 
Interaktīvi izglītojošā nodarbībā atkarību 
profilaksē pusaudži un jaunieši izzināja 
atkarības jēdzienu, ikdienas notikumu un 
pārdzīvojumu ietekmi, pieredzes stāstus 
u.c., Pieaugušie lekcijā “Atkarības” un meis-
tardarbnīcā par līdzatkarību: “Personiskās 
robežas attiecībās” varēja uzzināt par per-
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soniskām robežām veselīgās attiecībās un 
līdzatkarīgās attiecībās. Robežas starp ģi-
menes locekļiem, starp vecākiem un bērnu, 
pāru attiecības u.c. , praktiski uzdevumi. 

Jau no jūnija sākuma ikvienam Jaunpils 
novada iedzīvotājam vecuma grupā 54+, 
bija iespēja piedalīties pensionāru biedrī-
bas “Jaunpils” veselību veicinošās aktivi-
tātēs. Kā pirmais 14. jūnijā tika organizēts 
brauciens uz Koknesi, kur dažādām citām 
aktivitātēm pa vidu, tika likts uzsvars uz 
nūjošanu un tā apmācību. Jūlija mēnesī 3 
psiholoģijas nodarbības par dažādām ak-
tuālām tēmām iedzīvotājiem 54+ , vadīja 
psiholoģe, psiholoģijas pasniedzēja Melita 
Svilpe. Augustā RAC “Rats” telpās gastro-
enterologs Anatolijs Danilāns, popularizēja 
veselīgu dzīvesveidu, daloties ar savu per-
sonīgo pieredzi, vienkāršā un saprotamā 
valodā stāstīja par to, kas nepieciešams, lai 
cilvēki dzīvotu ilgi, laimīgi un veseli. Au-
gusta izskaņā, projekta ietvaros, tika pie-
saistīta psiholoģe, psiholoģijas pasniedzē-
ja Daina Reinfelde. Pensionāru biedrības 

“Jaunpils” organizētie pasākumi tika labi 
apmeklēti un no dalībniekiem guvuši atzi-
nīgus vērtējumus. 

No 25. jūlija līdz 27. jūlijam Jaunpils 
RAC “Rats” sadarbībā ar Jaunpils novada 
sociālo dienestu organizēja 3 dienu dienas 
nometni Jaunpils novada maznodrošinā-
tajām ģimenēm. Bērnu un vecāku kopīgas 
aktīvās nodarbības, radošu darbu veikšana, 
kā nozīmīgs pasākums ģimenes saišu un 
saskarsmes stiprināšanai notika biedrības 
“7 balles” teritorijā, telpās- radošajās darb-
nīcās. Sportiskās aktivitātes vadīja veselības 
veicināšanas speciālists Andris Fridrih-
sons, bet radošās - psihologs, psiholoģijas 
pasniedzējs Matīss Brikulis. Otrajā dienā 
dalībnieki apmeklēja Ramonas Poles no-
darbību “Kustības priekam un veselībai 
ģimenē”, pēc tam piedalījās dažādās aktivi-
tātēs Klapkalnciema jūrmalā. Trešajā dienā 
ģimenes ciemojās lauku mājā “Rogas”, kur 
guva teorētiskas zināšanas par veselīgu uz-
turu un paši gatavoja pusdienas.  

Jaunpils vidusskolas 25 7.-9. klašu skolē-
niem bija iespēja piedalīties dienas nomet-
nē no 30. jūlija līdz 3. augustam. Skolēniem 

tika pasniegtas gan sporta, gan veselīga 
dzīvesveida, gan psiholoģijas nodarbības. 
Kartavkalnos skolēniem bija iespēja uzzi-
nāt par orientēšanās sportu, iepazīties ar 
orientēšanās kartēm, kā arī pašiem orien-
tēties pēc kartes. Medmāsa Sarmīte Lucaus 
vadīja teorētiskus un praktiskus vingrinā-
jumus pirmās palīdzības sniegšanā. Nūjo-
šanas nodarbības notika Jūrmalā. Pēdējā 
nometnes dienā nometnes dalībnieki varēja 
apgūt rūdīšanos, staigājot pa ledu, sertificē-
ta Vima Hofa metodes trenera Māra Žunda 
vadībā. 

Visi projekta Nr. Nr.9.2.4.2./16/I/077 “Ve-
sels Jaunpils novadā ”, ietvaros rīkotie pa-
sākumi tiek organizēti bezmaksas. Projekts 
tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un 
valsts budžeta līdzekļiem. Lai uzskaitītu pro-
jekta pasākuma dalībniekus, tiem nepiecie-
šams aizpildīt anketas par dalību konkrētajā 
pasākumā. Anketās ir jānorāda personas 
dati, kuri saskaņā ar Fizisko personu datu 
aizsardzības likumu netiks izpausti trešajām 
personām, bet tiks izmantoti tikai dalībnie-
ku uzskaitei

Projekti Jaunpils novadā
1. Projekts “PROTI un DARI!”, kura 

mērķgrupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 
gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, 
neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātī-
bas valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki 
Jaunpils novadā tiek īstenots jau no 2016.
gada jūlija. Projekta mērķis ir motivēt un 
aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā 
vai neapgūst arodu un nav reģistrēti No-
darbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bez-
darbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt 
šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda 
apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, ku-
rus īsteno NVA un Valsts  izglītības attīs-
tības aģentūra, un nevalstisko organizāciju 
vai jauniešu centru darbībā. Līdz šim mūs 
novadā projekts ir veicinājis trīs jauniešu 
atgriešanos mācību vidē un darba dzīvē. 

2. Turpinās projektu īstenošana:
2.1. “Mācīšanās mūža garumā = kvalita-

tīvas aktīvās novecošanās garants “ tiek īs-
tenots ES programmas Erasmus+ ietvaros 
,proj.Nr.016-1-UK01-KA204-024571; Mai-
ja mēnesī nedēļas garumā projekta aktivi-
tātes visiem projekta dalībniekiem notika 

Jaunpils novadā.
2.2. Erasmus + projekts “Combating 

loneliness trough learning” (“Mazināt 
vientulību mācoties”) Šī projekta vadošais 
partneris un projekta iesniedzējs ir Daco-
rum Community Action (Lielbritānija), bet 
partneri Frederacja FOSa (Polija), Univer-
sidade Senor de Evora (Portugāle ) un Jaun-
pils novada Dome. Jūnija mēnesī nedēļas 
garumā projekta aktivitātes visiem projekta 
dalībniekiem notika Jaunpils novadā.

2.3.  “Nodarbināto personu profesionā-
lās kompetences pilnveide”, proj. Nr. Nr. 
8.4.1.0/16/I/001- mācību piedāvājuma un 
mācību vajadzību apkopošana pašvaldības 
teritorijā nodarbināto iedzīvotāju informē-
šana par karjeras konsultanta pakalpoju-
miem nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 
25 gadiem informēšana un iesaiste projek-
tā; 

2.4. Īstenojot projekta “Atbalsts izglīto-
jamo individuālo kompetenču attīstībai”, 
proj.Nr. Nr.8.3.2.2./16/I/001 aktivitātes 
Jaunpils novadā pirmās kārtas atbalsta pa-
sākumu plāna ietvaros tiek īstenoti šādi pa-

sākumi:
2.4.1. Pedagoga palīgs individuālo kon-

sultāciju nodrošināšanai dabaszinībās un 
valodās Jaunpils vidusskolā;

2.4.2. Robotikas pulciņš Jaunpils vidus-
skolā;

2.4.3. Jauno zinātnieku pulciņš Jaunpils 
vidusskolas skolēniem – sākumsskolas gru-
pa, pamatskolas grupa;

Jau astoto gadu dome organizē mazo 
projektu konkursu biedrībām “Darām 
paši”. Augusta mēnesī  nodaļas darbinieki 
apskatīja projektu gaitu un tikās ar projektu 
īstenotājiem, lai redzētu projekta īstenoša-
nas gaitu. Vairākas biedrības jau pabeigušas 
savu projektu īstenošanu, kā arī jau iesnie-
gušas atskaites. Novēlam veiksmīgu projek-
tu pabeigšanu visiem pārējiem. Vēl jau ir 
laiks visu septembra mēnesi. 

Informācija par Jaunpils novadā īstenoja-
miem projektiem lasāma pašvaldības mājas 
lapā – www.jaunpils.lv/attīstība/projekti 

Vija Zīverte
Attīstības nodaļas vadītāja

Lūdzu pieteikt Jaunpils novadā deklarētos bērnus no 1-18 gadu vecuma uz ērču encefalīta 

bezmaksas vakcināciju, kuri nav vakcinēti 2018. gadā. Pietikšanās A. Puzaka ģimenes ārsta praksē 

līdz 1. novembrim pa tel. 63162533
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Ievērībai! Aicinām pieteikt kandidātus 
Jaunpils novada domes apbalvojumam

Top Jaunpils zīmols
Lai veicinātu vietas atpazīstamību, uzņē-

mējdarbības un tūrisma attīstību, iedzīvo-
tāju lokālpatriotismu un piesaisti novadam, 
popularizētu kultūrvēsturisko mantojumu, 
izceļot Jaunpils unikālās tradīciju bagātības, 
kā arī , lai veiksmīgi  izstrādātu un ieviestu 
mērķtiecīgu un konsekventu komunikāciju 
ar vietējiem, iedzīvotājiem, apmeklētājiem 
un uzņēmējiem,  Pamatojoties uz Attīstības 
programmas Rīcību plāna 2012-2018 uzde-
vumiem izstrādāt Jaunpils  novada zīmolu, 
šogad tika uzsākta zīmola izstrāde. Darbs 
norit vairākās darba grupās, kuru sastāvā 
ietilpst gan neatkarīgi jomas eksperti un 
profesionāļi, gan tūrisma uzņēmēji, gan 
pašvaldības speciālisti, izpilddirektors un 
priekšsēdētaja. Darbs pie zīmola izstrādes 
norisināsies līdz šī gada beigām. 

Jaunpils zīmola izstrāde un jaunizveidotā 
zīmola iedzīvināšanas stratēģijas izveides 
process notiek vairākos etapos. 

1. Izpētē balstīts zīmola izveides organis-
kais potenciāls.

Zīmolvedības mērķu definēšana, zīmola 
stratēģijas izstrādes pamatojums.

Zīmolvedības terminoloģija un metodi-
ka.

Pārskats par zīmola izveides un iedzīvi-
nāšanas etapiem.

Izpēte, kas sniedz skaidru priekšstatu par 
ģeogrāfiskās vietas specifiku un definētu 
mērķauditoriju esošajām asociācijām 

Organiskajā potenciālā balstīti zīmola 
idejas attīstības virzieni.

2. Zīmola identitātes radīšana.
Zīmola ideja, vērtības un vīzija
Devīze
Zīmola vizuālie pamatelementi – logo-

tips un logotipa versijas

Krāsu sistēma
Zīmola atribūti un paraugietvari.
3. Zīmola iedzīvināšana.
Saskarsmes punktu analīze zīmola idejas 

iedzīvināšanas aspektā un priekšlikumu iz-
strāde

Tēla veidošanas stratēģija un zīmola vi-
zuālo elementu standarts rokasgrāmatas 
formātā

Kopējās izmaksas zīmola izstrādei un tā 
iedzīvināšanai ir EUR 9999.00 bez PVN, 
kuras tiek segtas no budžeta līdzekļiem. 
Vietas zīmola izstrādi veic SIA “Esplanāde”.

Jaunpils vietas reputācija ir viens no at-
tīstības nemateriālajiem aktīviem, tik pat 
svarīgiem kā zemes īpašums, infrastruk-

tūra vai darba spēks. Lai veicinātu sociāl-
ekonomisko  attīstību un stiprinātu nova-
da konkurētspēju, pirmsākumi domai par 
Jaunpils vietas zīmolu radās jau vairāk kā 
septiņus gadus atpakaļ. Par to tika spriests 
gan iepriekšējās Attīstības programmas iz-
strādes ievaros, gan diskutēts dažādās dar-
ba grupās. Bija nepieciešams laiks, lai ideja 
nobriestu, attīstītos un komanda ķertos pie 
darba. 

Cerot uz veiksmīgu, radošu un iniciatī-
vas bagātu darba procesu,

Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: B. Rasa

Darba grupas tikšanās augustā 

Sakarā ar Latvijas Republikas 100. ga-
dadienu, saskaņā ar Nolikumu Nr. 6 “Par 
Jaunpils novada domes apbalvojumiem” 
(publicēts laikrakstā “Jaunpils vēstis”, 2014. 
gada septembra numurā – pieejams mājas 
lapā www.jaunpils.lv)

Jaunpils novada dome lūdz līdz š.g. 
10.oktobrim iesniegt pieteikumus apbalvo-
jumu piešķiršanai.

Pretendentus apbalvojumam izvirza Do-
mes priekšsēdētāja, izpilddirektors, pašval-
dības domes deputāti, pašvaldības komite-
jas, pašvaldības iestāžu vadītāji, juridiskās 
personas un biedrības, kuru juridiskā vai 
pastāvīgās darbības vietas adrese ir Jaunpils 

novads, kā arī fizisku personu grupa (ne 
mazāk kā 10 (desmit) Jaunpils novadā dek-
larētas personas).

Pieteikumā par apbalvojuma piešķiršanu 
jānorāda šāda informācija:

1. Informācija par kandidātu:
- fiziska persona: vārds, uzvārds, darba-

vieta un ieņemamais amats vai citas ziņas, 
kas identificē šo personu;

- ģimene: ģimenes locekļu vārdi, uzvārdi, 
adrese;

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

- kolektīvs vai biedrība: nosaukums, ad-
rese, vadītāja vārds, uzvārds.

2. Apraksts – motivēts pamatojums ap-
balvošanai;

3. Informācija par kandidāta pieteicēju/
iem.

Apbalvojumus piešķir par:
- augstiem un ilggadīgiem sasniegumiem 

un ieguldījumiem izglītībā, kultūrā, sportā, 
veselības aizsardzībā, labdarībā, sociāla-
jā, sabiedriskajā un saimnieciskajā darbā 
u.tml.;

- pozitīva novada tēla veidošanu un no-
vada vārda popularizēšanu valsts un starp-
tautiskā mērogā;

- nozīmīgu finansiālu un praktisku atbal-
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Jaunpils novada Dome aicina darbā projektu vadītāju

Jaunpils novada Dome aicina darbā autobusa šoferi

Jaunpils novada Dome aicina darbā 
pašvaldības policijas inspektoru

stu novada attīstībā un sabiedriskajā dzīvē;
- varonīgu rīcību ekstremālās situācijās, 

glābjot līdzpilsoņu dzīvības vai lielas mate-
riālās vērtības;

- sasniegumiem attiecīgā nozarē;
- priekšzīmīgu un profesionālu amata 

pienākumu veikšanu;
- aktivitāti sabiedriskajā dzīvē.
Pieteikumus iesniedz personīgi Jaunpils 

novada domes Vienotajā Klientu apkalpo-
šanas centrā, sūta pa pastu, adresējot, Jaun-
pils novada domei, “Ērģelniekos”, Jaunpils 
pagastā, Jaunpils novadā, LV-3145 vai, 

parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, 
sūta uz e-pastu dome@jaunpils.lv.

Par attiecīgo apbalvojuma veidu lemj 
Jaunpils novada dome, pamatojoties uz pie-
teikumu un Nolikumu Nr. 6 “Par Jaunpils 
novada domes apbalvojumiem”.

Informācija par vakanci:
1 amata vieta, darba līgums tiks noslēgts 

uz nenoteiktu laiku.
Normālais darba laiks - 40 stundas nedē-

ļā.
Būtiskākie darba pienākumi:
• nodrošināt finansējuma piesaisti nova-

da attīstības projektiem;
• izstrādāt projektu pieteikumus;
• organizēt, koordinēt un kontrolēt paš-

valdības projektu īstenošanu;
• nodrošināt projektu atskaišu sagatavo-

šanu un iesniegšanu;
• piedalīties novada attīstības plānošanā 

un attīstības dokumentu sagatavošanā.
Pretendentiem izvirzītās prasības:
• augstākā izglītība (bakalaura grāds vai 

II līmeņa profesionālā augstākā izglītība), 
kas papildināta ar projektu vadītājam ne-
pieciešamām zināšanām;

• vēlama pieredze ES struktūrfondu pro-
jektu sagatavošanā un īstenošanā pašvaldī-

bas vai valsts iestādē;
• vēlama izpratne par  publiskajiem iepir-

kumiem, kā arī finanšu un grāmatvedības 
jautājumiem;

• spējas patstāvīgi plānot savu darbu un 
ievērot termiņus, augsta atbildības sajūta 
un precizitāte;

• vēlama izpratne par pašvaldības darba 
organizāciju;

• labas saskarsmes prasmes, prezentācijas 
iemaņas, spēja strādāt komandā un pozitī-
va attieksme;

• teicamas latviešu valodas un vēlamas 
labas angļu valodas zināšanas.

Mēs piedāvājam:
•  Aizraujošu darbu, īstenojot Jaunpils 

novada attīstības stratēģiju un kopīgi reali-
zējot pašvaldības ambīcijas kļūt par labāko 
lauku novadu Rīgas plānošanas reģionā;

• Iespēju līdzdarboties Jaunpils novadam 
svarīgu projektu ieviešanā;

• Iespēju paplašināt zināšanas un profe-

sionālās iemaņas;
• Labus darba apstākļus un jaukus kolē-

ģus.
Pretendentus aicinām pieteikties, ie-

sniedzot sekojošus dokumentus:
• profesionālās darbības aprakstu (CV);
• pieteikuma vēstuli, kurā pamatota pre-

tendenta atbilstība amatam un norādīta 
kontaktinformācija vismaz trim atsauks-
mēm.

Pieteikumus ar norādi „Projektu vadī-
tājs” lūdzam sūtīt:

• uz e-pastu pasvaldiba@jaunpils.lv vai
• pa pastu Jaunpils  novada pašvaldībai 

“Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads, LV-3145, vai

• iesniegt personīgi Jaunpils novada paš-
valdībā Klientu apkalpošanas centrā

Izskatīsim pieteikumus, kuri tiks saņemti 
līdz 2018.gada 10.oktobrim (ieskaitot).

Tālrunis informācijai –29146415, 
63180993

Prasības kandidātiem:
• B un D kategorijas autovadītāja aplie-

cība;
• Prasme veikt tehniskus remontdarbus;
• Atbildība un precizitāte;
• Labas komunikācijas spējas, prasme 

strādāt komandā;
• Pozitīva attieksme pret klientiem un  

kolēģiem; 
• Labas latviešu  un vismaz vienas svešva-

lodas zināšanas.
Galvenie darba pienākumi

Darba pienākumi:
• nodrošināt kārtību sabiedriskajās vie-

tās;
• reģistrēt informāciju par likumpārkā-

pumiem un ziņot par tiem kompetentām 
personām;

• kontrolēt pašvaldības saistošo noteiku-
mu un citu normatīvo aktu ievērošanu;

• novērst un pārtraukt administratīvos 

• Vadīt un uzturēt kārtībā uzticēto trans-
portlīdzekli; 

• Rūpēties par tranportlīdzekļa tehnisko 
kārtību un tīrību;

• Veikt kurjera pienākumus;
• Rūpēties par kārtību garāžās.
Mēs piedāvājam:
• pilna laika darbu; 
• konkurētspējīgu atlīdzību un sociālās 

garantijas;
• atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
• labus darba apstākļus.

pārkāpumus, sastādīt protokolus, izskatīt 
lietas par šiem pārkāpumiem vai nodot tās 
izskatīšanai pēc pakļautības;

• apsargāt un konvojēt aizturētās perso-
nas;

• kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu ievērošanu;

• veikt citus pašvaldības policijas noliku-
mā, domes lēmumos un normatīvajos aktos 

Pieteikumus ar norādi „Autobusa šofe-
ris” lūdzam sūtīt:

• uz e-pastu pasvaldiba@jaunpils.lv vai
• pa pastu Jaunpils  novada pašvaldībai 

“Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads, LV-3145, vai

• iesniegt personīgi Jaunpils novada paš-
valdībā Klientu apkalpošanas centrā

Izskatīsim pieteikumus, kuri tiks saņemti 
līdz 2018.gada 10.oktobrim (ieskaitot).

Tālrunis informācijai – 29146415, 
63180993

noteiktos pienākumus.

Prasības kandidātiem:
• atbilstība likuma “Par policiju” 21. pan-

ta pirmās daļas prasībām;
• vidējā izglītība (vēlama augstākā izglī-

tība);
• pašvaldības policijas darbu reglamentē-

jošo normatīvo aktu pārzināšana;
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Latvijas Republikas Goda konsula Lielbritānijā
vizīte Jaunpilī

Vasaras vidū kopā pulcējās Jaunpils novada 
aizbildņu un audžuģimenes

Vasaras vidū Jaunpilī viesojās Latvijas 
Republikas Goda konsuls Lielbritānijā Stī-
vens Gillijs.

Vizīte tika organizēta sadarbībā ar Jaun-
pils dalību Pasaules Jaunpiļu asociācijā 
“Newcastles of the world”. Goda konsuls 
Lielbritānijā strādā sadraudzības Jaunpilī 
Ņūkāslā pie Tainas. Vizītes mērķis bija ie-
pazīties ar Jaunpils novadu un turpmākās 
sadarbības stiprināšana, kā arī jaunu attīstī-
bas sadarbības projektu attīstīšana.

Vizītes laikā Goda konsuls ar kundzi ti-
kās ar Jaunpils novada domes priekšsēdē-
tāju Ligitu Ginteri, Attīstības nodaļas va-
dītāju Viju Zīverti un sabiedrisko attiecību 
un tūrisma nodaļas vadītāju Baibu Rasu, 
iepazinās ar pašvaldības funkcijām, pārval-
dību, realizētajiem un plānotajiem projek-
tiem. Aplūkoja iesāktos darbus Dzirnavu 
kompleksā, devās iepazīt Jaunpils pils vēs-
turi ekskursijā, tikās ar PSIA “Jaunpils pils” 
direktori Kristīni Liepiņu. Vizītes laikā tika 
pārrunāti dažādi uzņēmējdarbības veicinā-
šanas jautājumi, kā arī diskutēts par tūris-
ma jomas attīstību. Goda konsuls viesojās 
SIA “Jaunpils alus”, tikās ar īpašnieku Agri 
Smelteri, kā arī apmeklēja AS “Jaunpils pie-
notava”, tiekoties ar pārdošanas daļas vadī-

tāju Ingrīdu Vasku, lai pārrunātu iespējamo 
sadarbību eksporta tirgus paplašināšanai 
Lielbritānijā. 

Izsakām sirsnīgu pateicību viesiem par 
vizīti un mājiniekiem par atsaucību viesu 
uzņemšanā!

Cerot uz veiksmīgu sadarbību un saulai-
nu vasaru vēlot,

Baiba Rasa
Jaunpils novada domes Sabiedrisko attie-

cību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: Baiba Rasa

• pieredze līdzīgā darbā tiks uzskatīta par 
priekšrocību;

• teicamas latviešu un krievu valodas zi-
nāšanas, citu svešvalodu zināšanas tiks uz-
skatītas par priekšrocību;

• ļoti labas saskarsmes un komunikācijas 
prasmes;

• laba fiziskā sagatavotība un stresa no-
turība;

• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Of-
fice programmas, internets);

• B kategorijas autovadītāja apliecība (au-
tovadītāja stāžs ne mazāk kā 3 gadi);

Mēs piedāvājam:
• aizraujošu pilna laika darbu;
• konkurētspējīgu atlīdzību un sociālās 

garantijas;
• iespēju paplašināt zināšanas un profe-

sionālās iemaņas
• atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
• labus darba apstākļus.

Pieteikumu ar norādi “Policijas inspek-
tors” lūdzam sūtīt uz  e-pastu pasvaldiba@
jaunpils.lv vai pa pastu Jaunpils  novada 
pašvaldībai “Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils 
pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, vai ie-
sniegt personīgi Jaunpils novada pašvaldī-
bā Klientu apkalpošanas centrā. Izskatīsim 
pieteikumus, kuri tiks saņemti līdz 2018.
gada 10.oktobrim (ieskaitot).

Tālrunis informācijai – 29146415, 
63180993

No kreisās: B. Rasa, K. Liepiņa, S. Gillijs, L. Gintere, C. Gillija Jaunpils pilī 2018. gadā

Biedrībā “7 balles” norisinājās Jaunpils 
novada audžuģimeņu un aizbildņu salido-
jums.

Biedrībā “7 balles” kopā tika aicinātas 
Jaunpils novada aizbildņu un audžuģime-
nes, lai pavadītu radošu un priekpilnu die-
nu. 

Pasākumu atklāja Inita Lapiņa, Jaunpils 
Sociālā dienesta vadītāja, uzsverot aizbild-
ņu un audžuvecāku nozīmi bērnu nākotnes 
veidošanā. Apsveikuma runu teica Ligita 
Gintere, Jaunpils novada domes priekšsē-
dētāja un īpašais viesis Ārija Martukāne, 

biedrības “Profesionālo audžuģimeņu ap-
vienība ” Terēze”” vadītāja.

Uz lustīgu iesildīšanos un īpašo draudzī-
bas mērīšanu ar mērlenti, aicināja Andris 
Fridrihsons, Sabiedrības veselības veicinā-
šanas speciālists.

Pasākuma ietvaros ģimenes ne tikai at-
pūtās un radoši darbojās biedrības meistar-
darbnīcās veidojot bloknotus un flīžu mo-
zaīkas, bet arī ieguva zināšanas par Pirmās 
palīdzības sniegšanu, pedagoģes Inetas Mi-
ķelsones un viņas mazmeitas Aleksandras 
vadībā. 

Tika apgūtas teātra spēlēšanas prasmes 
Sandras Šteinas un Ilzes Rasas vadībā. 

Bērni ar vecākiem cepa picas jaunizvei-
dotajā biedrības picas virtuvē. 

Savukārt īpašos multfilmu un pasaku 
varoņus uz bērnu sejiņām gleznoja aktīvās 
novada jaunietes Ketija, Tīna un Demija. 

Naglošanas un kokdarbus šajā dienā ģi-
menes apguva Artūra Zarembas vadībā. 

Par vēderpriekiem rūpējās Oskars Nied-
re ar komandu, savukārt pasākuma vadītāja 
Dace Adiņa, Sociālais darbinieks ģimenēm 
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ar bērniem, nepagurusi uzmundrināja un 
rūpējās par ikvienu lielu un mazu ciemiņu.

Ģimeņu ikdienas dzīve reizēm nav vieg-
la, reizēm trūkst atbalsta, padoma, reizēm 
vienkārši draudzīgs atbalsta plecs,tāpēc šī 
kopā būšanas diena ieņem nozīmīgu vietu 
ģimeņu savstarpējā kominikācijā.

Šī diena bija radoša, aktīva un pozitīvām 
emocijām bagāta. 

Izsakām ģimenēm pateicību par atsaucī-
bu un dalību pasākumā. 

Paldies sakām mājas saimniekiem Anetei 
Krūmiņai, Kasparam un Reinim Brikuļiem.

Sirsnīgs paldies brīvprātīgajiem palīgiem. 
Īpašu paldies sakām firmai “Douglas”, kas 

šogad mammām dāvināja smaržīgu pār-
steigumu, Sia “Jaunpils pils” par dāvināto 
gardo pīrāgu un plātsmaižu grozu, kā arī 

A/S “Jaunpils pienotava” par sieriem, jo bez 
tiem picas negaršotu tik gardi!

Radošu un raibu rudeni vēlot,

Baiba Rasa
Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: Baiba Rasa

Audžuģimenes un aizbildņus apsveic Ligita Gintere 
Jaunpils ND priekšsēdētāja

No kreisās: U. Augulis. A. Smelteris, G. Sproģis, V. Krilovs, L. Gintere Jaunpils pilī 

Audžuģimeņu un aizbildņu saliedēšanās rotaļas 
biedrībā “7 balles”

Policijas ziņas

Jaunpils viduslaiku svētkos novadā tika godināti 
Goda saimnieki

Jaunpils novada domes pašvaldības po-
licija informē, ka skaļa trokšņošana un 
kaimiņu miera vai naktsmiera traucēšana 
joprojām ir sodāma rīcība, pamatojoties 
uz Latvijas administratīvo pārkāpumu ko-
deksa 167. pantu, kas paredz atbildību par 

Visā Latvijā šogad aizvie turpina norisi-
nāties festivāls “Latvijas Goda aplis”, Jaun-
pils novadā to atzīmējām tradicionālajos 
Jaunpils viduslaiku svētku ietvaros simt-
gades priekšvakarā ar devīzi- “Ieraksties 
laikā”.

Paralēli viduslaiku svētku programmai, 
kurā ikvienam apmeklētājam bija iespēja 
“ierakstīties laikā” noritēja dažādas akti-
vitātes. Svētku virsvadība bija atraktīvā 
pārvaldnieka fon Grāvelšteins jeb aktiera 
Ginta Grāveļa rokās. Visu dienu norisinājās 
dažādas aktivitātes visai ģimenei – amat-
nieku darbnīcas, atrakcijas pils telpās un 
tās apkārtnē, gleznošanas plenērs, hennas 
zīmējumu darbnīca, zīlētava. Apmeklētā-
jiem bija iespēja degustēt ozolzīļu kafiju, 
radīt savu spēka zīmi un aplūkot Jaunpils 
ūdensdzirnavas.  Pils zālēs bija iespēja ie-
pazīties ar vēsturiskiem Jaunpils kino krā-

sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas 
kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga 
rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības 
normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, 
uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai orga-
nizāciju darbu. Par konkrēto pārkāpumu 

paredzētais sods ir  70-500eur. Būsim sa-
protoši un respektēsim kaimiņu un līdzcil-
vēku tiesības uz mierīgu dzīves vidi.

Pašvaldības policijas inspektors
Jānis Siliņš
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Jauniešu ziņas 

Jaunpils novada domes izsludinātajā 
Jaunpils novada jauniešu iniciatīvu konkur-
sā Aleksandra Mertena iesniedza projektu 
ar nosaukumu ,,Izjūti dabu’’, kuru viņai 
palīdzēja īstenot viņas projekta darba gru-
pa 7.a klases skolēni un audzinātāja Dace 
Adiņa. Aleksandra vēstīja,ka gan Jaunpils 
iedzīvotājiem, gan tūristiem kas apmeklē 
pili patīk dažādas aktivitātes. Mūsu izvei-
dotā sajūtu taka šajā parkā būs vēl viens 
lielisks papildinājums pie jau esošajiem 
trenažieriem. Staigājot ar basām kājām pa 
dažādiem materiāliem tiek masētas pēdas. 
Tā rezultātā spēcinās imunitāte, mazinās 
stress, labvēlīga ietekme uz mugurkaulu un 
visbeidzot cilvēks atslābinās. Tā kā Juma 
zīme sola auglību, pārticību un izdošanos, 
tad aicinu visus izmēģināt taku un ticēt 
veiksmei ka viss izdosies. Sakām paldies 

Jaunpils novada domei par vislielāko at-
balstu. Kā arī lielu paldies Kasparam no 7 
Balles par materiāliem un palīdzību takas 
sagatavošanā un izveidošanā, paldies par 
materiāliem saka Raivim Pranim un Alvim 
Pranim. Lūgsim palīdzēt pieskatīt taku lai 
tā tiktu saudzīgi lietota un saglabāta. Par 
dalību takas izveidošnā paldies Jaunpils 
novada,pagasta labiekārtošanas grupai  

Vēstures skolotāji
Latvijas Televīzija aicināja skolēnus pie-

dalīties 2 dienu ekspedīcijā no 27-28 au-
gustam mazā Latgales ciematā - Kalupē, lai 
atklātu Latvijas vēsturi ar praktiskās arheo-
loģijas palīdzību. Dalībniekiem bija iespēja 
pašiem darboties un pārbaudīt “ lietas” uz 
savas ādas. Projektā pārstāvēti dažādi Lat-
vijas reģioni, kā arī dažādi gadsimti un lai-
ka posmi. 

Katrā raidījumā piedalījās divas jauniešu 
komandas, kuras sacenšas savā starpā, pil-
dot dažādus ar vēsturi saistītus uzdevumus. 
Jaunpils komandas dalībnieki bija Nikola 
Smeltere, Kristaps Alčausks un Evita Pro-
soloviča. 

Tēma bija agrārā reforma. Raidījuma ie-
tvaros jaunieši veidoja robežstabus, raka 
kupicas, mizoja kartupeļus, veidoja siena 
zārdu, gatavoja sieru un gulējām siena šķū-
nī. 

Kā paši jaunieši saka: ,,Mums patīk ap-
gūt vēsturi skolā, taču “ Vēstures skolotājs” 
mērķis ir mudināt jauniešus vēstures noti-
kumus izprast praktiski, kas bija ļoti inte-
resanti!’’

Rakstu sagatavoja Nikola Smeltere

jumiem, bet  pagalmā skatāmas bija vidus-
laiku bruņinieku cīņas, un , protams, kā tad 
svētki bez īstas amatnieku tirgus andeles un 
daudzām citām izdarībām. 

Festivāls ”Latvijas goda aplis” pasākuma 
programmu papildināja ar īpašām gaismu 
spēlēm uz pils torņu sienām, ļaujot  senat-
nei satikties ar modernajām tehnoloģijām. 
Savukārt  Jaunpils pils saime bija parūpē-
jusies pārsteigt ikvienu klātesošo aizvedot 
to fantastiskā sajūtu ceļojumā -griežoties 
grandiozajai Hercoga Jēkaba ugunsmašīnai 
viduslaiku mūzikas skanējuma pavadījumā.

Svētkos piedalījās arī jaunpilnieks Satik-
smes ministrs Uldis Augulis, sveicot svētku 
dalībniekus un godinot goda saimniekus. 
Kā Jaunpils novada Goda saimnieki tika 
godināti SIA “Joži” īpašnieks Gunvaldis 

Sproģis, SIA “Līvas grupa” īpašnieks Agris 
Smelteris un A/S Jaunpils Pienotava  direk-
tors Viesturs Krilovs.

Festivāls ”Latvijas Goda aplis” ir aicinā-
jums svinēt Latvijas valsts simtgadi gada 
garumā katru nedēļas nogali citā novadā. 
Īstenojot festivāla trīs pamatprincipus – 
ciemošanās, godināšana, svinēšana, 53 ne-
dēļas nogalēs vairāk nekā 50 Latvijas nova-
dos ciemos, lai īpašā pasākumu un notiku-
mu programmā atklātu un iepazītu novadu 
kultūrvēsturi, vēsturiskās un mūsdienu 
personības, dabu un sasniegumus.

Festivāla kuratore Diāna Čivle pasniedza 
goda saimniekiem īpašas piemiņas veltes, 
savukārt novada domes priekšsēdētaja Li-
gita Gintere pauda lepnumu par sava nova-
da uzņēmīgajiem ļaudīm un viņu paveikto, 

ierakstot šo brīdi laikā un ikviena svētku 
dalībnieka sirdī. 

Svētki turpinājās ar dziesmotu koncert-
sveicienu Latvijas teātru dziedošo aktrišu 
Trio “Saldais” izpildījumā - Dita Lūriņa-
Egliena, Zane Dombrovska, Lelde Dreima-
ne, un viņu pavadonis - Mārtiņš Meiers. 
Un visā Latvijā šajā dienā iedzīvotāji tika 
aicināti apmeklēt Simtgades zaļumballes.  
Jaunpilī simtgades zaļumballe kopā pulcēja 
kuplu skaitu apmeklētāju un grupas “Tēr-
vetes” mūzikas ritmos danču lustes notika 
līdz pat rīta gaismai.

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļas vadītāja

Sajūtu taka Jaunpilī “Vēstures skolotāji” Latgalē 
2018. gada vasara
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Sky 2018 festivāla dalībnieces Nikola, Ilze, Anete, Ance, Agneta

Sky’ 2018 
Sky’2018 ir iepriekš vēl nebijis divu dienu 

festivāls skolēnu parlamentu jauniešiem, 
kurš norisinājās no 15-16 augustam Atpū-
tas kompleksā “Sveikuli” Tukuma novadā, 
kuru plāno paši Tukuma, Engures un Jaun-
pils novada skolēni.

Pasākuma mērķis bija saliedēt jaunizvei-
doto skolu pašpārvalžu tīklu, lai jau jaunajā 
mācību gadā varētu turpināt uzsākto ko-
mandas darbu. 

Sky’2018 programmu izstrādāja jauniešu 
organizatoru komanda, kurā bija arī Nikola 
Smeltere un Anete Grāvīte no Jaunpils no-
vada. 

Organizatori bija parūpējušies ne tikai 
par dalībnieku izklaidi, bet arī par iedves-
mošiem stāstiem, piemēram, festivāla pir-
majā dienā jauniešus uzrunāja mākslinieks 
Kašers un viesi no Hanzas vidusskolas, bet 
otrajā dienā Arta Dumbre stāstīja par savu 
un vīra pieredzi Santjago ceļā, bet brīvprā-
tīgie no Baltijas Reģionālā fonds Borce no 
Maķedonijas un Belena no Spānijas iepa-
zīstināja dalībniekus ar Erasmus+ projekta 
piedāvātajām iespējām. 

Festivāls bija vairāk nekā izdevies! Ap-
kārt valdīja draudzīga un atvērta atmosfēra. 
Jaunieši varēja piedalīties dejošanas meis-
tarklasē, hennas un mandalu zīmēšanā, im-
provizācijas teātrī kā arī ar jauniegūtajiem 
draugiem uzņemt fotogrāfijas fotobūdiņā. 
Pirmās dienas noslēgumā jeb 23:00 naktī 

viesu nama īpašnieka pavadībā visi kopā 
gāja pārgājienā pa mežu bez telefoniem un 
gaismiņām. Tas tik bij’ kaut kas! 

Festivāla mirkļus iemūžināja fotogrāfs 
Juris Grinfelds. 

Lielu paldies sakām arī sponsoriem: 
Tukuma Novada Pašvaldība, Tukuma no-

vada Izglītības pārvalde, Tukuma Jaunie-
šu centrs, Jaunpils novads/ Jaunpils Local 
Municipality, Jaunpils Pienotava A/S, GPU 
Nākotne un Baltais. 

#sky2018
Rakstu sagatavoja 

Nikola Smeltere

Jaunpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētkos

Dziesmu un Deju svētki ir maize latvieša dvēselei. Ikviens, kas 
piedalījās svētkos, droši var teikt – Latvija ir mana dzīve! Tā ir ma-
nas dzimtas pagātne, tas ir mans tagadnes mirklis, tie ir mūsu nā-
kotnes sapņi. Latvijā varam dejot, dziedāt un dzīvot latviski. Tāpēc 
ir radies stāsts dejā „Māras zeme”, tāpēc ir radies stāsts dziesmā 
„Zvaigžņu ceļā”. Tas ir stāsts par latvieti vairāku gadu simtu laikā, 
par latviskām dzīvošanas vērtībām, dzīvošanas dzirksti, trauslumu 
un mīlestību. (Jānis Purviņš)

Jaunpils novada delegācija svētku gājienā 

Šo stāstu izdejoja un izdziedāja mūsu Jaunpils novada dejotāji un 
dziedātāji, bet čaklās rokdarbnieces ieauda skaistās, latviskās segās.

Jaunpils koris svētku gājienā 
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos no 
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Jaunpils novada piedalījās 96 dalībnieki:
Jaunpils koris – diriģente Lāsma Pommere, kormeistars Ārijs 

Ādamsons
VPDK „Jaunpils” – vadītāja Santa Laurinoviča
VPDK „Viesatas” – vadītāja Ilze Buka
Lietišķās mākslas studija „Dzīpars” – vadītāja Velga Pavlovska
Ansamblis „Vocalica” Latvijas vokālo ansambļu konkursā ieguva 

3.vietu un ar dziesmām priecēja skatītājus un fanus Vecrīgas ielās.

Lietišķās mākslas studijas “Dzīpars”dalībnieces gājienā 
1.jūlijā visi svētku dalībnieki piedalījās svētku gājienā, kas šajos 

svētkos notika sākumā. Gājienā ik pa laikam tika sveikts Jaunpils 
novads: „Mazs bij Jaunpils novadiņš, bet diženi turējās. Manas mā-
jas – Mana Jaunpils”. Arī mūsu novadnieces – Kristīne Zadovska 
un Baiba Sipeniece sveica jaunpilniekus. Gājiens ar kolektīva foto 
svētku vārtos noslēdzās Skonto stadionā, kur svētku dalībniekiem 
organizatori bija sarūpējuši koncertballi ar tautā populāriem mū-
ziķiem un solistiem. Satikšanās, satraukums, emocijas un prieks 
staroja dalībnieku acīs. Visi dziedāja, dancoja un priecājās.

VPDK “Viesatas” Daugavas stadionā 
Visa nākošā nedēļa pagāja mēģinājumos un gala rezultātā skaisti 

koncerti – dejotājiem „Māras zeme” rekonstruētajā Daugavas sta-
dionā, dziedātājiem svētku noslēguma koncerts „Zvaigžņu ceļā” 
atjaunotajā Mežaparka estrādē. Savukārt, Jaunpils rokdarbnieču 
darinājumus tautas lietišķās mākslas izstādē “Radītprieks” varēja 

un vēl var skatīt līdz 26. augustam Rīgas Mākslas telpā.

VPDK “Jaunpils” Daugavas stadionā
Visu dalībnieku vārdā paldies Jaunpils novada domei – depu-

tātiem un priekšsēdētājai Ligitai Ginterei, Jaunpils pils direktorei 
Kristīnei Liepiņai.

Ansamblis “Vocalica” Ielu koncertā 
Paldies Velgai Pavlovskai par karogu noaušanu Viesatu dejotā-

jiem, korim un pašam „Dzīpara kolektīvam”, Pēterim Pavlovskim 
par karogu kātu izgatavošanu.

Paldies Jaunpils pienotavai un Viesturam Krilovam, „Jaunpils 
alus” un Sandrai Smelterei,

Nellijai Tumšajai par vītnēm autobusiem un krāšņajiem vaina-
giem, šuvējai Inesei Andrecai.

Liels paldies šoferīšiem: Rostikam Ariko, Stasim Bugaičukam, 
Vairim Koškinam, Mārtiņam Feldmanim un Ilzei Zorikai par vien-
mēr prasmīgu transportu sadalījumu. 

Un, protams, vislielākais paldies pašiem svētku dalībniekiem un 
vadītājiem par darbu, entuziasmu un neizsīkstošu enerģiju sagata-
vojot repertuāru, lai skatītāji būtu gandarīti par redzēto un dzirdē-
to mūsu Latviešu Tautas svētkos.

Jaunpils novada Dziesmu un Deju svētku koordinatore Silva No-
rdena

Foto: www.svetkuenergija.lv, svētku dalībnieku personīgajiem 
arhīviem, www.dziesmusvetki.lv  
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Balsošanas dokumenti 13.Saeimas vēlēšanās
Balsošanas dokumenti 13.Saeimas vēlē-

šanās ir:
1)     derīga Latvijas pilsoņa pase,
2)     derīga Latvijas pilsoņa personas ap-

liecība (eID) kopā ar vēlētāja apliecību.
Kāpēc Saeimas vēlēšanās pase ir svarīga?
Saeimas vēlēšanās netiek lietoti iepriekš 

izveidoti vēlētāju saraksti. Vēlēšanu dienā 
vēlētājs drīkst doties balsot uz jebkuru vē-
lēšanu iecirkni, bet, lai nebūtu iespēja no-
balsot vairākkārt, vēlētāja pasē iespiež spie-
dogu par dalību vēlēšanās.

Ja pasei beidzies derīguma termiņš
Ar pasi, kurai beidzies derīguma ter-

miņš, piedalīties vēlēšanās nevar. Atjaunot 
pasi iespējams jebkurā Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā 
neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Pasi 
izsniedz 10 darba dienu laikā vai paātrinātā 
kārtībā – divu darba dienu laikā (neskaitot 
dokumentu iesniegšanas dienu).

Valsts nodeva par pases izsniegšanu 10 
darba dienu laikā ir EUR 28,46, par iz-
sniegšanu divu darbdienu laikā – EUR 
56,91. Tālrunis uzziņām – 67219244.  

Kad nepieciešama vēlētāja apliecība?
Vēlētāja apliecība nepieciešama tikai 

tiem vēlētājiem, kuriem nav Latvijas pil-

soņa pases, bet ir Latvijas pilsoņa personas 
apliecība.

Kur saņemt vēlētāja apliecību?
Vēlētāju apliecību dalībai 13.Saeimas 

vēlēšanās varēs saņemt no 2018. gada 24. 
septembra līdz 5. oktobrim tajā Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā 
nodaļā, kur izsniegta personas apliecība.

Vēlētāja apliecību iespējams saņemt arī 
citā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
teritoriālajā nodaļā, par šo vēlmi rakstiski 
informējot Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldi līdz 2018. gada 24. septembrim. 
Vēlētāju apliecības izsniedz bez maksas.

Uz 13.Saeimas vēlēšanām 
kursēs transports 

Maršuts Laiks
Struteles muiža 10.00
Struteles darbnīca 10.10
Saldenieku krustojums 10.12
Saule 10.20
Veclauki 10.25
Jaunpils
Atpakaļ  (no veikala „TOP” Stāvlaukuma - BMC)    11.40 BMC

Veclauki 11.00
Sviļi 11.05
Rogas 11.10
Jurģi 11.15
Leveste 11.25
Jaunpils
Atpakaļ   (no veikala  „TOP” stāvlaukuma -BMC)     
12.25

2018.gada 6.oktobrī uz 13.Saeimas vēlēšanām kursēs transports uz Jaunpils centru BMC

Pasākuma plāns septembrim
Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā

Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā
PASĀKUMI

Laiks Apraksts Vieta
28.09.
10:00-18:00

Projekta “Industriālais mantojums” nedēļas nogale Jaunpils ūdensdzirnavās 
No plkst. 10:00-18:00 dzirnavu apskate, ekskursija Meldersievas vadībā plkst. 13:00, 15:00, 
17:00, citos laikos iepriekš piesakot pa tel. 26101458. 
Ieeja: pieaugušajiem € 1.00, skolēniem, pensionāriem € 0.50 

Jaunpils 
ūdensdzirnavas

28.09.
15:00-16:00

Angļu valodas nodarbība bērniem pirmā tikšanās ar pasniedzēju Sarmīti Slavsku 
(Iepazīšanās tikšanās bezmaksas)

“Rats”

28.09.17:30-19:00 “Rats” sezonas atklāšana “Rats”
29.09.
12:00

 Miķeļdiena Jaunpils ūdensdzirnavās 
Jaunpils ūdensdzirnavu durvju vēršana 
Radošās aktivitātes lieliem un maziem – plāceņu cepšana, ziedu segu aušana, mandalu 
darināšana u.c. 
Muzikāli sveicieni un Jaunpils mazpulku aktivitātes 
Plkst. 18:00 Aktiera, dziesmu autora un izpildītāja Vara Vētras koncerts 
Ieeja pasākumā ir bezmaksas, atsevišķas aktivitātes var būt maksas. 
Pasākums notiek projekta “Industriālais mantojums” nedēļas nogales ietvaros

Jaunpils 
ūdensdzirnavas

30.09.
10:00-18:00

Projekta “Industriālais mantojums” nedēļas nogale Jaunpils ūdensdzirnavās 
No plkst.10:00-18:00 dzirnavu apskate, ekskursija Meldersievas vadībā plkst. 12:00, 14:00, 
16:00, citos laikos iepriekš piesakot pa tel. 26101458. 
Ieeja: pieaugušajiem € 1.00, skolēniem, pensionāriem € 0.50 

Jaunpils 
ūdensdzirnavas

04.10. 17:00 Kino bērniem “Lino”piedzīvojums ar deviņā dzīvībām Ieeja: € 1.00 Jaunpils pils
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turpinājums 16.lpp.

Biedrību ziņas

04.10. 19:00 Kino “Blēži”. Lomās Intars Rešetins, Rēzija Kalniņa, Ieva Florence un Ralfs Eilands
Vecuma ierobežojums 12+ Ieeja: € 3.00

Jaunpils pils

08.10. Tautas frontes 30. gada dienas atceres konference  Dailes teātrī. Aicināti arī Jaunpils aktīvisti Dailes teātris
09.10. Bebru ielas pirts atklāšanas pasākums Bebru ielas pirts
18.10.  10:00 Leļļu teātra “Tims” muzikāli pamācoša leļļu izrāde “Draudzības skola”. Ieeja: € 2.00 Jaunpils pils

IZSTĀDES
Laiks Apraksts Vieta
JAUNĀS
01.07. – 18.11. Lietišķās mākslas studijas “Dzīpars” dziesmu svētku izstāde “Latvijai-100” Jaunpils muzeja Izstāžu zāle
27.07. -27.09.  Mākslinieces Rotas Bērzkalnes jubilejas izstāde Jaunpils muzeja  *Izstāžu zāle 

*Jaunpils novada iedzīvotājiem Jaunpils muzeja apmeklējums ir bezmaksas, citiem - muzeja ieejas biļete*

NODARBĪBAS
Laiks Apraksts Vieta
28.09. 14:00-17:00 Keramikas pulciņa nodarbība. Pasniedzēja Velga Melne. Dalības maksa Jaunpils Amatu māja

Brīdinām, ka pasākumu norise var tikt fiksēta fotogrāfijās, kā arī pasākumi var tikt filmēti. Iegūtie dati tiek aizsargāti un tajā iekļautās 
informācijas apstrāde, ja tā saistās ar personas datiem, izmantojama un apstrādājama atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regu-
lai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis).
Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai!
Pasākumu organizatori: 
Jaunpils pils (t. 26101458)   Jaunpils kultūras nams ( t. 29296334) Jaunpils muzejs  (t. 20223423)
Jaunpils pagasta bibliotēka ( t. 63182195) Jaunpils Amatu māja ( t. – 28301408) Viesatu kultūras nams (t. 28717075)
Viesatu bibliotēka (t. 28352654)

Sveiki jaunpilnieki! Te atkal “Vīgriezes”. 
Sakrājušies mūsuprāt daži labi padarīti dar-
biņi par kuriem gribam jums pastāstīt.

  9.maijā piedalījāmies Esramus + pro-
jekta “ Kvalitatīvi aktīva novecošana” vi-
zītes pasākumā Jaunpilī. Pie mums vieso-
jās pārstāvji no Lielbritānijas, Bulgārijas, 
Grieķijas, Itālijas un Spānijas. Viesiem pa-
stāstījām par savu darbu, dejojām līnijdeju 
priekšnesumu, cienājām ar vīgriežu tēju.
Dejojām arī vienu kopīgu deju - “ Pastaiga 
pa laukiem”. Viesi no pasākuma sev par pie-
miņu no Latvijas un “ Vīgriezēm’’ paņēma 
pašu  marmorizētu svecīti un latvju spēka 
zīmi.

  13.maijā piedalījāmies “ Pavasra tirgus” 
pasākumā, kur dejojām deju veltītu Latvi-
jai.

   Sveicām novada domi ar jaunās lapenes 
atklāšanu Jaunpils parkā. Vēl viena skaisti 
sakopta vieta gan pašiem jaunpilniekiem, 
gan ciemiņiem.

  5.jūnijā piedalījāmies Erasmus +projek-
tā “ Mazināt vientulību mācoties.” Šoreiz 
viesi bija no Polijas, Lielbritānijas un Por-
tugāles. Arī viņi nogaršoja  vīgriežu tēju, 
kopā ar mums padejoja. Sev par piemiņu 
no pasākuma marmorizēja svecīti un sa-
ņēma latvju spēka zīmi. Vakarā kopīgi ap-
meklējām Rīgas Nacionālajā teātrī izrādi “ 
Man 30.”

Biedrība, Dāmu klubs un līnijdeju grupa  “Vīgriezes“.
  8. maijā piedalījāmies jauniešu inicia-

tīvu projekta “Nu mūsu rociņas daudz ko 
prot” pasākumā Elles kalnos. Pasākums 
tika organizēts bērniem, kuri uzsāk skolas 
gaitas. To organizēja Jaunpils “ Mazpulcē-
ni” kopā ar Dāmu klubu “ Vīgriezes”. Bēr-
nus Elles kanos  sagaidīja Velns ar saviem 
palīgiem, kas cienāja  ar siltu vīgriežu tēju, 
kopā dziedāja, gāja rotaļās un atcerējās tei-
ku par Elles kalna velnu.

  30.jūnijā piedalījāmies nu jau 4 reizi Se-
nioru festivālā “Pie jūras dzīve mana“ Pāvi-

lostā. Uz šo pasākumu sabrauc 14 piejūras 
pašvaldības un viņu ciemiņi. Silts, saulains 
un sirsnīgs pasākums.

  Lielu paldies sakām Jaunpils pienotavas 
valdes priekšsēdētājam Viesturam Krilo-
vam un alus brūža īpašniecei Sandrai Smel-
terei  par doto iespēju mums palielīties ar 
mūsu Jaunpils produkciju un rīkotājiem 
to nobaudīt. Paldies arī Jaunpils kult.nama 
vadītājai Silvai Nordenai par noorganizēto 
brīvo braucienu un par mazo cienastiņu 
festivāla organizātoriem.
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 28.augustā plkst. 15.00 Jaunpils muzejā 
viesojās dziedātāja no Vācijas pilsētas Min-
henes Doroteja Loča. Jaunpils muzejs un 

Dāmu klubs “Vīgriezes” aicināja visus uz 
jauku koncertu.

 7.septembrī atsākās  teātru sezona ar iz-
rādi Dailes teātrī “ Ivanovs”.

 Lūdzu arī turpmāk interesēties  pie Intas 
Krūmiņas.

 Tas arī īsumā viss.
 Lai visiem jauks un darbīgs rudens!

LPF Domes sēde
 Latvijas pensionāru federācijas Domes 

sēdē 28.05.2018. piedalījās to Saeimas par-
tiju pārstāvji, kas šīs 12.Saeimas darbības 
sākumā 2014. gadā parakstīja sadarbības 
memorandu ar LPF. No  Zaļo un zemnie-
ku savienības bija atnākusi Aija Barča, no 
Nacionālās apvienības – Imants Parādnieks 
un no Saskaņas - Artūrs Rubiks. Deputāti 
atcerējās savu partiju ieguldījumu likum-
došanas izmainīšanā pensionāru stāvokļa 
uzlabošanā un izteica cerību, ka pēc 13. 
Saeimas ievēlēšanas rudenī šī sadarbība 
turpināsies un līdz šim veiktās iestrādnes 
pensionāru labā tiks novestas līdz izmai-
ņām likumdošanā.

  To, ka LPF sadarbības memorands nav 
formalitāte, bet mērķtiecīga darbība, aplie-
cina 2016. un 2017. gadā pieņemtie Likumu 
grozījumi, kā arī  2018.gada aprīlī veiktie 
grozījum Pensiju likumā, kas paredz:   

• sakarā ar 26.02.2018. LPF Domes sēdē 
izskanējušo neapmierinātību, ka 50% pie-
maksas palielinājums par darba stāžu at-
tiecas tikai uz pensijā aizgājušajiem līdz 
31.12.1995., jo 1996. un dažos turpmākajos 
gados pensijā aizgājušo ekonomiskā situā-
cija kopumā valstī bija aptuveni līdzīga, 
Saeima šo priekšlikumu ir izpētījusi un 
ņēmusi  vērā gan attiecībā tikai uz pensijā 
aizgājušajiem līdz 1996.gada beigām, kas 
50% piemaksas palielinājumu par darba 
stāžu  līdz 31.12.1995. saņem sākot ar šī 
gada 1.jūliju;

• vairāku gadu garumā ilgusī diskusija 
starp LPF un Saeimu par pasaules piere-
dzes izmantošanu Latvijā, sniedzot atbalstu 
pārdzīvošajiem laulātajiem dzīves apstāk-
ļu pārkārtošanā pēc dzīvesbiedra nāves, 
noslēgusies nosakot,ka pensijas saņēmēja 
nāves gadījumā pēc 01.01.2019.,pārdzīvo-
jušais laulātais, kurš ir Latvijas pensijas sa-
ņēmējs, vienu  gadu pēc laulātā nāves varēs 
saņemt 50% no mirušā pensijas, ieskaitot 
piemaksu par darba stāžu līdz 31.12.1995. 
Lai to saņemtu pārdzīvojušam laulātajam 
jāiesniedz pieprasījums Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūrā;

• apbedīšanas pabalstu, ko pensijas saņē-
mēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai per-
sonai, kas uzņēmusies apbedīšanu pašlaik 
izmaksā divu pensiju apmērā, neieskaitot 
piemaksu par darba stāžu līdz 31.12.1995. 
Šī piemaksa tiks ieskaitīta  apbedīšanas pa-

balstā, kad pensijas saņēmēja nāve iestāju-
sies pēc 01.01.2019. 

Runājot par turpmākām izmaiņām li-
kumdošanā Aija Barča diezgan pārliecinoši 
izstāstīja,ka 12. Saeimas darbības atliku-
šajos mēnešos vairs nav iespējams Pensiju 
likumā ieviest izmaiņas:

-  par 1% palielināt pensijas par katru 
saņēmāja bērnu, kas strādā Latvijā un veic 
sociālās iemaksas;

- indeksācijas koeficientā līdz 80% pa-
augstināt darba algas pieauguma daļu pen-
sionāriem, kas nostrādājuši vairāk par 45  
vai 50 gadiem, kā tas darbojas Igaunijā.

  Pašlaik iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
tiek ieturēts no piešķirtās pensijas un pie-
maksas par darba stāžu līdz 31.12.1995., 
kas pārsniedz 250 EUR, 2019. gadā – virs 
270 EUR  un 2020.gadā – virs 300 EUR. Arī  
šajā Domes sēdē daži pensionāri diezgan 
kategoriski pieprasīja, ja ne pilnīgu nodok-
ļu atcelšanu,tad vismaz nekavējošu griestu 
pacelšanu līdz minimālās algas līmenim 
430 EUR  apmērā.Atbildot uz šiem ierosi-
nājumiem Imants Parādnieks apņēmīgi un 
pacietīgi skaidroja, ka valsts mērogā tais-
nīgāk būtu, ja šos miljonus ienākumu no-
dokļa griestu pacelšanai izdotos atrast, tos 
novirzīt pensionāriem ar lielu darba stāžu 
un pensiju zemāku par 200 – 220 EUR. Sa-
vukārt Aijas Barčas personīgais viedoklis 
bija, ka iespējams 2021.gadā neapliekamais 
minimums no pensijas varētu būt ap 330 
-350 EUR. LPF priekšsēdētājs Andris Siliņš 
atgādināja , ka 26.02.2018. Domes sēdē jau 
pieņemts lēmums nediskutēt par ienāku-
ma nodokļa atcelšanu no pensijas vispār,jo 
ir tikai taisnīgi, ka lielo pensiju saņēmēji 
maksā nodokļus.

  Deputātiem tika pieprasīti skaidrojumi 
par valstiska mēroga nejēdzībām saistībā ar 
nekustāmā īpašuma nodokli (NTN), obli-
gāto iepirkuma komponenti (OIK ), Valsts 
kontroles (VK)  ziņojumiem un bezgalī-
gajām, bezrezultatīvajām tiesas prāvām. 
Deputāti atzina šo problēmu esamību un 
atzīmēja, ka NTN un OIK pārveidošanas  
priekšlikumu sagatavošanai jau darbojas 
attiecīgu speciālistu darba grupas, bet par 
VK  priekšlikumu realizēšanu un Tiesu sis-
tēmas uzlabošanu neko būtisku nepateica.

  Aija Barča vērsa klātesošo uzmanību uz 
valsts obligātās  veselības apdrošināšanas 

kārtību, kas sāks darboties no 2019.gada. 
Bērni, pensionāri, I  un II  grupas invalīdi, 
nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie 
bezdarbnieki un vēl dažu  citu sociālo gru-
pu iedzīvotāji var nesatraukties, bet sociālā 
nodokļa nemaksātājiem nāksies maksāt 
pāri par 100 EUR   2019.gadā un  tuvu 300 
EUR  2020.gadā. Jāgatavojas maksāt tām 
personām, kas nemaksā  sociālo nodokli – 
aplokšņu algu saņēmējiem, mikrouzņēmu-
mu  darbiniekiem un citiem.

Domes sēdes noslēgumā tika pieņemtas 
LPF prasības partijām, kas balotēsies 13.Sa-
eimas vēlēšanām:

- vienādu minimālo kritēriju noteikšana 
palīdzības saņemšanai pensionāriem visās 
pašvaldībās,

- pensiju indeksācijas pilnveidošana ar 
mērķi kompensēt dzīves dārdzības pieau-
gumu un pensionāru  labklājības  līmeņa 
paaugstināšanos, pieaugot labklājības līme-
nim un vidējai algai valstī,

- savlaicīgas un visiem pensionāriem pie-
ejamas veselības aprūpes nodrošināšana,

- līdz noteiktai platībai ierobežota dzī-
vokļa (mājas) un zemes īpašuma atbrīvoša-
na no nekustāmā īpašuma nodokļa,

- pensionāra ar iedzīvotāju ienākuma no-
dokli neapliekamā minimuma noteikšana 
minimālās algas līmenī,

-  pensionāra patēriņa groza izstrādāšana 
un tā pielietošana pensiju  indeksācijas ap-
rēķina pilnveidošanai,

- pabalstu  noteikšana maznodrošinā-
tiem pensionāriem vieniniekiem ,apturot 
arvien lielāka  to skaita  nonākšanu  zem 
nabadzības riska robežas,

- piemaksu palielināšana par darba stāžu 
līdz  12.31.1995.,panākot minimālās pensi-
jas palielinājumu līdz minimālā ienākuma 
līmenim.

Latvijas pensionāru federācijas Dome  
122 senioru organizāciju vārdā aicina parti-
jas pirms Saeimas vēlēšanām publiski dek-
larēt apņemšanos pildīt šīs prasības.

Jūnijs 2018.          
Kārlis Ķergalvis
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Par spīti raganām un karstajam laikam...

Dārzkopju ekskursija pa Dienvidigau-
nijas skaistākajām sētām un Vidzemes 
piekrasti bija ieplānota jau sen. Tā nu 1. 
augustā mēs, 36 jaunpilnieki, ar jauno au-
tobusu ISUZU ar šoferi Rostiku agri no rīta 
devāmies 2 dienu ekskursijā. Jelgavā paņē-
mām visu zinošo gidi Inesi Kravali no „Rī-
gas Tūristi” firmas un braucām vispirms uz 
Rūjienu, apskatīt Maigas  Bišofas daiļdārzu. 
Esot uz Vidzemes šosejas pretī Raganai, pa-
smējāmies par to raganu tukšajās ragavās, 
kura ar vidējo pirkstu aicināja krogā. Tā 
kā busam vajadzēja degvielu, šoferis turpat 
arī uzpildīljās. Bet 300 metru aiz Raganas 
mūsu autobuss noraustījās un apstājās. 
Smējāmies, ka raganas vainīgas. Un dabū-
jām stundas 5 nodzīvot pa „Raganas ķēķi” 
lielā neziņā un uztraukumos, kas notiks tā-
lāk. Vai dabūsim citu autobusu, vai jāatgrie-
žas mājās, jo servisa meistars pateica, ka ar 
šo tālāk nebrauksim. Vainojām raganas. 
Atbrauca otrs Jaunpils autiņš, bet tur tikai 
31 vieta. Žēl to cilvēku, kuri piespiedu kār-
tā labprātīgi bija spiesti doties atpakaļ, bet 
mēs vēl paspējām uz  Maigas Bišofas dārzu 
Rūjienā.

Īpaši priecēja saimnieces tūkstošiem iz-
audzētās leduspuķītes, kuras sastādītas rai-
bā segā vairākās vietās daiļdārzā. Tālāk ar 

steigu braucām uz Igaunijas pilsētiņu Po-
ltsamā, kur paredzētas naktsmājas. Nere-
dzējām Lusika saimniecību, kura ieguvusi 
Igaunijas prezidenta balvu un kurā atvērtas 
gan veselības takas, gan dziesmu un rituālu 
laukumi, neredzējām Vīlandē Norga mājas 
daiļdārzu. Tālāk  gan viss noritēja pēc pare-
dzētā plāna, lai gan, līdzko kaut kas neve-
dās, atsaucāmies uz raganām.

Poltsamā ir Igaunijas vīnu un rožu gal-
vaspilsēta. Cauri pilsētai tek upīte, uz kuras 
uzcelti 18 tiltiņi. Pastaigājāmies pa Mācī-
tājmuižas parku, redzējām ordeņa pili, lu-
terāņu baznīcu, vīna un alus darītavu ēkas, 
ģimnāziju, sporta halli, jauniešu centru. 
Otrā rītā pēc lieliskām brokastīm aizbrau-
cām līdz Draudzības parkam un Igaunijā 
lielākajam rožu dārzam - Sooprose parkam.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Paides pusi, 
kur Kosē ciemā bijām 3 saimniecībās pēc 
kārtas. Roosoja dārzkopības saimniecībā 
izstaigājām plašo parka un krūmu rožu 
kolekciju, kas labi panes ziemeļu klimatu. 
Karsti! Labi, ka katrā vietā mums piedāvāja 
padzerties.

Tonise stādaudzētavā Roogoja saimnieko 
piektā paaudze. 300 gadu vecās ēkas labi 
saglabājušās. Tagadējais saimnieks Tonis 
Tenso  ir kaislīgs mežvīteņu un vīnogu au-

dzētājs un selekcionārs. Plašajā dārzā aug 
2500 mežvīteņu šķirnes, no tām 156 paša 
izveidotas. Pirmās vīnogas ieaudzētas 1954.
gadā, tagad to ir 200 šķirnes.

Trešā bija dārzniecības sēta Sadevalja, arī 
jau 130 gadus veca, kas atrodas pie Kuiva-
jē upes. Te dekoratīvajā dārzā aug ap 4000 
augu un koku sugu. Te ēdām arī pusdienas 
svaigā gaisā (zupu, kafiju, kūku, un nogar-
šojām Poltsamā ražoto vīnu).

Cauri Pērnavai steigā braucām atpakaļ 
uz Latviju pa Vidzemes piekrastes šoseju 
un apstājāmies Tūjā, lai apskatītu pēdējo 
– Ojāra Kiršteina daiļdārzu. Skaisti! Saim-
nieks izveidojis ūdenskritumu kaskādi. 
Tagad gar akmens strautiņa malu uz jūru 
devāmies paši. Jūriņa atveldzēja mūsu sa-
karsušās sejas un kājas, bet dažs labs pat 
paspēja nopeldēties.

Vēlu vakarā iebraucām Jaunpilī ar jaunu 
rožu un puķu stādiem, kuri turpmāk augs 
mūsu dārzos. Ekskursija bija izdevusies, 
par spīti karstajam laikam un nedienām pie 
Raganas.                        

Laima Zariņa

Jaunpils dārzkopji Roogojas stādaudzētavā Igaunijā.Zenta Plezere pateicās par viesmīlību Maigai Bišofai Rūjienā.

Pieredzes ekskursija uz Ludzu
23.augusta rītā Jaunpils pensionāru bied-

rības biedri (33) devās ekskursijā uz Ludzu 
Jaunpils novada domes “Darām paši”  pro-
jekta “Iepazīt, izzināt, iegūt ietvaros”.

Vispirms mūsu ceļš veda uz Vecpiebal-
gu, jo daudzi no mums tur nebija bijuši. 
iepazināmies ar dzejnieka K. skalbes māju 
“Saulrieti”, kam viņš pats bijis arhitekts un 
izveidoja ērtu dzīves telpu savai ģimenei.

“Jāņskola”-Emīla Dārziņa dzimtā māja, 
kas glabā jaukas atmiņas par viņa skolas 
gaitām un daiļradi. Šeit skolojies un darbo-
jies arī J. Sudrabkalns. Būdama Vecpiebalgā 
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Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…

aizdomājos, kāpēc braucam ārpus mūsu ze-
mes robežām, bet neiepazīstam savu dzim-
to zemi, tās skaistumu un vēsturi. Nodar-
bina jautājums: “Cik mūsu skolas skolēni 
bijuši Vecpiebalgā?”

Tālāk mūsu ceļš  veda uz Ludzu, kur sa-
tikāmies ar pensionāru biedrības “Līdzda-
lībai nav robežu” biedriem un apmainījā-
mies darba pieredzē. Gide iepazīstināja ar 
savu pilsētu. Ludza ļoti skaista, tīra, sakop-
ta pilsēta, sevišķi jauks bija lielais pilsētas 
parks, katoļu baznīca, pilsdrupas. 

Pēcpusdienā devāmies uz Malnavu, kur 
vakariņās baudījām latgaliešu ēdienus, ko 
pasniedza saimniece Aina, kas veiksmīgi 
piedalījusies “Kūku cepšanas” konkursos. 
Pēc sātīgām vakariņām mūs jau gaidīja 
Malnava ar savu viesmīlību un jaukiem 

apskates objektiem: Malnavas muižu, šma-
kovkas dedzinātavu, parku,  Hitlera bunku-
ru. Nakšņojām  Malnavas koledžas dienesta 
viesnīcā. Labi izgulējušies devāmies uz Bal-
tinavu, nelielu, bet darbīga novada centru, 
kur aktīvi darbojas jaunieši, kas izveidoju-
ši Annas un Antona  apskates vietu parkā 
(velītu izrādei “Latgola”), amatu māju rok-
darbniecēm, estrādi, kurā visas vasaras ga-
rumā notiek koncerti, izrādes. 

Pa ceļam uz Balviem iegriezāmies Lite-
nē, jo tur arī daudzi no mums nebija bijuši. 
skumja lappuse mūs valsts dzīvē, bet arī tas 
ir jāzina un jāpārdzīvo.

Balvi-neliela, bet ļoti interesanta, sakopta 
pilsēta ar Balvu muižu, Lāču dārzu, intere-
santiem dabas objektiem, vispusīgu muze-
ju. Gulbene-pietura pusdienu baudīsanai, 
lai atceļā varētu baudīt Siguldu un spieķu 

darbnīcu “Roči”. Katrs brauciena dalībnieks 
varēja izgatavot sev spieķīti, kā arī iegādā-
ties. Atgriezāmies no brauciena ar daudz 
jaukiem iespaidiem un domām par turp-
māko darbu, bet latgaliešiem gribas teikt: 
“Jūs esat malači !”

Par šo interesanto, saistošo ekskursiju 
liels paldies Austrai par tās organizēšanu, 
paldies par mūsu jauko braucienu (pirmais 
garais brauciens) šoferītim Mārtiņam, par 
atsaucību un uzmanību ikvienam ekskur-
sijas dalībniekam par iejūtību vienam pret 
otru. 

paldies Jaunpils novada domei (personīgi 
Ligitai Ginterei) par rasto iespēju īstenot šo 
braucienu. Iegūto mēģināsim īstenot  mūsu 
novadā.

Brauciena dalībniece Judīte

Šī karstā vasara burtiski bija karsta arī 
mūsu aktivitāšu jomā, jo jau maija 1. nedēļā 
piedalījāmies Erasmus+ projekta “Mācīša-
nās mūža garumā= kvalitatīvas aktīvās no-
vecošanas garants”, un jau pēc mēneša jūni-
ja 1. nedēļā arī Erasmus+ projekta “Mazināt 
vientulību mācoties”, kur ar projekta part-
neriem no Lielbritānijas,  Spānijas, Grieķi-
jas, Bulgārijas, Lietuvas, Itālijas, Polijas, un 
Portugāles ņēmām dalību projekta aktivi-
tātēs – gatavojot kopīgi latviešu nacionālos 
ēdienus ,tos baudot un iepazīstinot projek-
tu dalībniekus ar nūjošanas pasākumiem  
dabas takās. Projekta noslēgumā šīs aktivi-
tātes tika iekļautas labo piemēru grāmatā.

Tā ka viens no mūsu biedrības mērķiem 
ir veselīga un fiziski aktīva dzīvesveida vei-
cināšana, jau no 2009. gada, kad iegādājā-
mies pirmās nūjošanas nūjas par projektu 
līdzekļiem, katru gadu organizējam nūjo-
šanas izbraukumus arī ārpus novada robe-
žām.  

Šogad 2018.gadā 14.jūnijā šo pasākumu 
organizējām Eiropas sociālā fonda projekta 
“Vesels Jaunpils novadā” ietvaros.  37 da-
lībnieki ar nūjām izstaigāja Likteņdārzu , 
kur pieminēja represētos un iepazinās ar tā 
tapšanas vēsturi un objektiem. Sameklējām 
biedrības lapegli, kuru 2011. gadā veltījām  
novada represētajiem. Pēc tam pa Dabas 
taku gar Daugavas malu nūjojām līdz lu-
terāņu baznīcai un tālāk ar autobusu devā-
mies uz bioloģisko saimniecību ” Janavas” . 
Viesmīlīgās saimnieces Antas Kučeres vadī-
bā,  ar basām kājām izstaigājām “Dabas sē-
tas” taku pa dažnedažādiem segumiem, kas 
bija veselīgs pārbaudījums mūsu pēdām, pa 
ceļam iepazīstot ārstnieciskos augus un to 
pielietojumu. Pēc pastaigas baudījām zāļu 

tējas no savvaļas augiem un  bez konser-
vantiem gatavotos kosmētikas produktus. 
Noslēgumā saimniece laipni atvēlēja vietu 
pusdienu gatavošanai – gatavojām kopējo 
katlu ar auksto zupu, kas arī bija no pašu 
sarūpētiem produktiem – veselīgi un ļoti 
garšīgi!    

Šī paša projekta ietvaros 10., 17., un 31. 
jūlijā 25 dalībnieki piedalījās lektores Meli-
tas Svilpes lekcijās- nodarbībās “Es izvēlos 
būt vesels, es piedalos un daru” par dabas 
līdzekļiem veselības saglabāšanā un nostip-
rināšanā, kur iepazināmies ar ārstniecības 
augiem , to vākšanu , ievērojot mēness fā-
zes, kā  gatavot drogas, uzlējumus un to pie-
lietojumus, receptes profilaksei. 14. augustā 
46 dalībniekus profesors gastroenterologs 
Anatolijs Danilāns uzskatāmā un saprota-
mā veidā iepazīstināja ar gremošanas orgā-
nu darbību, ar atziņām par pareizu uzturu 
un, ka  fiziskās aktivitātes pārsvarā aizstāj 
medikamentus un, ka saules gaisma nav tik 
kaitīga kā pēdējā laikā reklamē.

 30. augustā 28 dalībniekus 8 stundu ga-
rumā psiholoģe Daina Reinfelde nodarbī-

bās  interaktīvā veidā iepazīstināja ”Gara 
možums tā saglabāšana un uzturēšanas 
iespējas senioru vecumā”  ar nodarbības 
tēmām -

• mēs starp savām ikdienas lomām un 
pienākumiem,

• cilvēka (ne)apmierinātība ar savu dar-
bību,

• kontrolē ikdienas stresu, jauno, tas kon-
trolē pašu. 

Jaunpils novada domes projektu konkur-
sa “Darām paši” mūsu biedrības projekta 
“Iepazīt, izzināt, iegūt…” projekta ietvaros, 
23. un 24. augustā lai bagātinātu pieredzi 
un veicinātu sadarbību ar citām pensionā-
ru organizācijām un rast idejas turpmākai 
darbībai , organizējām pieredzes apmaiņas 
braucienu pie Ludzas pensionāru biedrības 
“Līdzdalībai nav vecuma”, kurā piedalījās 
33 dalībnieki, pa ceļam apskatot ievēro-
jamas dabas un vēsturiskas vietas mūsu 
skaistajā Latvijā.

18. augustā  atsaucāmies uz Latvijas 
pensionāru federācijas organizēto senioru 
vokālo ansambļu sadziedāšanos “Pikšās”, 

Lekciju vada A. Danilāns
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Paldies par ilggadīgu darbu!

kur diemžēl bijām skatītāju lomā, jo mūsu 
senioru ansamblis “Pīlādzītis” pēdējā brīdī 
dalību atsauca.

4. augustā un 11. augustā  piedalījāmies  
starppagastu senioru draudzības pasāku-

mos pie Tukuma un  Zebrenes senioriem
8. septembrī   dosimies  pie Ķekavas se-

nioru biedrības “Sorbum”, nūjojot iepazīs-
tot Baložu pagastu  un noslēgumā vārot  
kopējo zupas katlu

22. septembrī Annenieku seniori aicina 
uz kārtējo draudzības pasākumu Kaķenie-
ku kultūras namā.

Pensionāru Biedrības “Jaunpils“  
vadītāja Austra Sipeniece

LSK Jaunpils nodaļa Daces Antones va-
dībā darbojās 19 gadus. Sākumā bija labi 
apmeklēta un nepieciešama iedzīvotājiem. 
Bieži viesi Jaunpilī bija Zviedrijas Sarkanā 
Krusta Gotlandes nodaļas pārstāvji. 

Katram pie Daces vajadzēja kādu nie-
ku – vai asinsspiedienu izmērīt un kruķus 
iznomāt, vai ballei jaunu kleitu pameklēt, 
vai karnevālam vai vienkārši ko mugurā 
uzvilkt. Bet nu tie laiki aizritējuši, cilvē-
ki kļuvuši turīgāki, ir daudz piedāvājumu 
dažādos veikalos – gan akcijās, gan izpār-
došanās un citur. Asinsspiediena mērāmie 
un cukura līmeņa kontroles aparāti atro-
dami vai ikviena cilvēka īpašumā, ja vien 
pēc šiem aparātiņiem ir nepieciešamība. 
Arī kruķus var iegādāties aptiekās, ratiņus 
– protezēšanas, ortopēdijas centrā. 

Jau labu laiku pirms Jaunpils nodaļas 
slēgšanas Dace Antone skaidroja radušos 
situāciju, ka nav īsti, kam šī nodaļa būtu 
nepieciešama, cilvēki nenāk, un veltīgi tiek 
tērēts laiks. Apspriežot sacīto kopā ar Jaun-
pils novada domes darbiniekiem, tika no-
lemts slēgt LSK Jaunpils ziedojumu nodaļu 
“Stropiņš”. Tas nenozīmē, ka Jaunpilī nevar 
būt Sarkanā Krusta atbalstītāju. Biedru 
naudu variet iemaksāt LSK Tukuma komi-
tejā, tāpat uz Tukumu atvest sev nevajadzī-
go apģērbu vai sadzīves lietas (traukus, grā-
matas, TV, video, audiotehniku u. c.) Vie-
nīgi visam jābūt tādā stāvoklī, lai tas būtu 

tālāk lietojams nevis izmetams atkritumos. 
Saplēstu, salauztu neviens vairs negrib. Pie 
mums Tukumā variet saņemt humāno pa-
līdzību, veselības istabas pakalpojumus, kā 
arī būsiet mīļi gaidīti ēdnīcā un mazcenas 
veikaliņā. LSK Tukuma komitejā darbojas 
arī invalīdu palīglīdzekļu nomas punkts. 

Liels paldies Jaunpils novada domei par 
daudzu gadu atbalstu LSK Jaunpils nodaļai, 
sedzot komunālos pakalpojumus. Arī Dace 
Antone ir saņēmusi pateicību par ilggadī-
gu brīvprātīgā darba ieguldījumu, vadot 
LSK Jaunpils nodaļu. Jaunpils novada do-
mes vārdā Dacei tika dāvāta grāmata par 

Jaunpils vēsturi, kurā Dace var lasīt gan par 
darbu Jaunpils slimnīcā, gan Sarkanā Krus-
ta nodaļā. Arī LSK Tukuma komitejas pār-
stāvji sveica Daci ar piemiņas veltēm.

Dace Antone saka paldies visiem, kas 
bija kopā šos daudzos gadus. Liels paldies 
Robertam Juzupam, visiem brīvprātīgajiem 
palīgiem. Paldies arī tiem, kas jau aiz mā-
koņmaliņas – Valija, Antra.

Lai Dacei ražens turpmākais mūžs, veltot 
spēku un mīlestību saviem tuvākajiem un 
sevišķi - mazdēliņam.

G. Neilande,
LSK Tukuma komitejas izpilddirektore
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Sirsnīgi apsveikumi un laba 
vēlējuma vasaras pilnbrieda 

īpašo jubilāru pulkam!
Veselību, mīlestību un  daudz gaišu 

dieniņu
Jaunpils novada dome

Dzīvot nenozīmē atrast sevi.
Dzīvot nozīmē sevi radīt.
 Dž. Bernards Šovs

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

Jaunpils novada dome izsaka līdzjūtību piederīgajiem
Vilmani Zigurdu, Voveri Romas, Bartkeviču Liliju, Grīnbaumu 

Mildu, Smirnovu Jāni, Siliņu Laimoni,  Zarakovski Jāni 
mūžībā pavadot.

Ilgu mūžu nodzīvoju,
Daudz darbiņa padarīju;
Lai nu viegli zemes māte
Pārklāj savu paladziņu.

Pensionāru Biedrība “Jaunpils” 
izsaka dziļu līdzjūtību mūsu 
biedrības biedrēm Malvīnei 

Prokofjevai brāli Jāni Smirnovu 
un Valdai Siliņai vīru Laimoni 

Siliņu, pavadot mūžībā.

†††

Pierimst soļi, klusē doma, 
Neskan mīļās mātes balss. 
Tikai klusa sāpe sirdī 
Ilgi vēl pēc viņas sauks.
 (E. Zālīte)

Pensionāru biedrība “Jaunpils” 
izsaka dziļu līdzjūtību Zaigai 

Fadejevai, māti mūžībā  
pavadot.

Gaiša, gaiša uguns deg,
Tumšā ziemas laiciņā;
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam.
/Latviešu tautasdziesma/

Jaunpils novadā jūlijā un augustā pasaulē 
nākuši 6 puisēni un 2 meitenītes.

Sveicam jaunos vecākus!

LĪDZJŪTĪBAS

LĪDZJŪTĪBAS

Pateicība

Izsaku pateicību Maldai Niedrai 
par palīdzības sniegšanu 

man grūtā brīdī.

Mārīte Nikūļina
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Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
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Informējam, ka publisko pasākumu 
norise var tikt fiksēta fotogrāfijās, kā arī 
pasākumi var tikt filmēti. Iegūtie dati tiek 
aizsargāti un tajā iekļautās informācijas 
apstrāde, ja tā saistās ar personas 
datiem, izmantojama un apstrādājama 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. 
aprīlis).

Caur lietiem un puteņiem 
izbridusi – piekususi, 
Prieku, darba mīlestību 
atdevusi – aizmigusi.
(V. Kokle–Līviņa)

Izsakām līdzjūtību Zaigai 
Fadejevai ar ģimeni, mammu 

smiltājā pavadot. 
Audēju kopa “Dzīpars”

†††

Baltie bērzi, šalciet klusi,
Sveiciet tālos apvāršņus.
Tēva sirds ir aprimusi,
Čaklās rokas mierā dus.
(J. Sirmbārdis)

Izsakām līdzjūtību Rutai Liepai, 
tēti mūžībā pavadot.

“Dzīļu” mājas iedzīvotāji

†††

Dārzā novīst zieds pēc zieda
Cilvēks aiziet viņam līdz.
Bezgala skumjš un vientuļš 
Kādā mājā atnāk rīts.

Izsakām līdzjūtību māsām 
Malvīnei un Marijai, brāli 

Jāni Smirnovu pa skuju taku 
aizvadot.

Jurģu iedzīvotāji


