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2019. gada jūnijs

 

turpinājums 2.lpp.

 

Jaunpils
novada domes 
laikraksts

2019. GADA
- JŪNIJS -

Jaunpils novada svētki godam aizvadīti
No 31. maija līdz 2. jūnijam svinējām Jaunpils novada 10 gadu jubileju! Jūlijā aprit des-

mit gadi, kopš apvienojoties Jaunpils un Viesatu pagastiem, izveidojās Jaunpils novads. 
Esam bijuši nerimstošā kustībā. Esam darbojušies, attīstījušies un auguši, tādēļ arī svētkos 
akcentējām sasniegto. Ar lepnumu par ar sevi, līdzcilvēkiem un saviem darbiem!

FOTO IESKATS SVĒTKU NORISĒ
Ekskursiju tūre uz Jaunpils uzņēmumiem

 AS “Kurzemes CMAS” vadītājs Gatis Kaķis
Apmeklējām Bebru ielas pirti, ieklausoties Silvas Zāgmanes ie-

dvesmas stāsta detaļās- dvēselei un garam. SIA “Jaunpils projekts” 
– sasniegtais, paveiktais –Ulda Priednieka pieredze.  Mums ir ar 
ko lepoties! SIA “Kaims” –Kaspars Leimanis -būvēt nozīmē būvēt 
pamatīgi! Ar lepnumu nesot Jaunpils vārdu Latvijā. SIA “Jaunpils 
alus” – unikāls, smeķīgs un enerģisks. Saimnieka Agra Smeltera –
alus darītāja stāsts. Iepazinām alus radīšanas procesu.

Viesturs Krilovs un Ligita Gintere 
AS “Jaunpils pienotava” pašu acīm redzējām- kā top Latvijā gardākie piena pro-
dukti. “Lai iemīlētu-jānogaršo!” 

Raža šogad būšot laba, teic Sia “Jožu” saimnieks Gunvaldis Sproģis

SIA „Amberland wood”   uzņēmuma īpašnieks Artūrs Balams stāsta - kā  koks pār-
top funkcionālās mēbelēs un tas viss tepat Jurģos.

„Struteles avotiņi” Makšķernieku un klusuma cienītāju paradīze Struteles 
pusē. Saimniecības dīķos mājo karūsas, karpas, zandarti, baltais amūrs, foreles 
un orfas.
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Tukuma birojā par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas pakalpo-
jumiem ir iespējams norēķināties 
ar maksājumu kartēm

Izstādes “Jaunpils novads – ar patstāvību un pāri visam neatkarī-
bu” atklāšana Jaunpils muzejā 

Izstāde ir  skatāma no  līdz 31. augustam 

Muzeja vadītāja Ligija Rutka un deputāte Dace Adiņa

Spītējot lietum-iedzīvotāju, amatiermākslas kolektīvu, orga-
nizāciju un uzņēmumu svētku gājienā devās gan lieli, gan mazi

Svētku gājiena dalībnieki 31.05.2019. 

as “Kurzemes CMAS” kolektīvs 31.05.2019.

Veikala Jaunpils “Top” kolektīvs 31.05.2019.

Kafejnīcas “Līvas” kolektīvs 31.05.2019.

Mednieku biedrības “Jaunpils” biedri un citi gājiena dalībnieki 31.05.2019.

Jaunpils pasta nodaļas kolektīvs 31.05.2019.

No 17. jūnija SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Pie-
jūra”” Tukuma birojā, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumiem ir iespējams norēķināties ar maksājumu kartēm.

SIA “AAS “Piejūra”” birojā Tukumā (Rīgas ielā 1) ir ieviests mak-
sājuma terminālis, kas uzņēmuma klientiem sniedz iespēju par pa-
kalpojumiem norēķināties ne tikai skaidrā naudā, bet arī ar mak-
sājumu kartēm. 

Līdz šim vienīgais veids kā klātienē samaksāt, piemēram, par ne-
šķirotu sadzīves atkritumu izvešanu, iegādātos marķētos mai-

sus nešķirotajiem sadzīves atkritumiem vai bioloģiskajiem 
atkritumiem, bija skaidras naudas maksājums.

Maksājumu iespējams veikt ar jebkuru bankas iz-
dotu maksājumu karti.
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Individuālās disciplīnas vīriešiem līdz 35 
gadiem

100m
1.vieta – Ģirts Rudenko 
2.vieta –  Pēteris Malka 
3.vieta – Aivis Dāvids
Tāllēkšana 
1.vieta – Ģirts Rudenko 
2.vieta – Leontīns Jurevičs 
3.vieta – Pēteris Malka 
Augstlēkšana 
1.vieta – Pēteris Malka 
2.vieta  - Daniels Lielups 
3. vieta – Krists Voicišs
35 + grupā sievietēm
100m 
1.vieta – Antra Zvagule 
2.vieta – Gunta Doroškevica 
Tallekšana 
1.vieta – Gunta Doroškevica 
2.vieta – Antra Zvagule

turpinājums 4.lpp.

AKTUALITĀTES

Koncerts “Tavas saknes Tavā zemē” 

“Ceļš nekad nebeidzas. Ceļš  ir putekļos uz manām kurpēm. Ceļš 
ir  vējā tavos matos. Arī cilvēks nekad nebeidzas.  Mans Tēvs skatās 
manī ar mana dēla acīm. Un es pieglaužos savas mātes vaigam,  sa-
vas meitas matu cirtas saglaužot.  

Mēs visi  - es , tu, jūs visi esam  ceļā.  Mēs esam kustībā – mēs 
piedzimstam savā ģimenē un ejam  - uz savu ģimeni.  Šis ceļš mūs 
veido, tas mūs māca. Un esot ceļā, mēs kļūstam par to, kas esam.

Koncertā   mēs gribam pievērst uzmanību tam, kas ir pats svarī-
gākais – tam, kas veido mūsu valsti. Tam, kas veido mūsu valodu. 
Tam – kas visai pasaulei saka – te, šī mazā zemes daļiņa, ir Jaun-
pils…” teic koncerta vadītāji Silva Nordena un Kaspars Sīmanis.

Koncertā piedalījās  Jaunpils novada pašdarbības kolektīvi un 
viesi no Druvas pagasta.

Ģimeņu un draugu  komandu sporta svētki 
1.jūnijā Jaunpils sporta stadionā valdīja 

sportiskais gars, sacensībās piedalījās 11 
Jaunpils sportiskās ģimeņu komandas un 6 
draugu komandas.

Komandu disciplīnās vajadzēja pildīt fi-
ziskos un intelektuālos  uzdevumus. Jaun-
pils novada uzvarētāja ģimeņu komandas: 
1.vietu ieguva „Jaunpils elements”, 2.vietu 
„Priednieki”, 3.vietu ‘’Pienava”. Draugu ko-
mandu konkurencē 1.vietu ieguva „Sēņu 
veči”, 2.vietu „Tukuma Ielas vingrotāji” un 
3.vietu „Ašie, brašie”.

Individuālajās disciplīnās līdz 35 gadiem 
sievietēm:

100m 
1.vieta –Ance Anuškova
2.vieta – Nadīna Pahmurkina
3.vieta – Žaklīna Pahmurkina
Tāllēkšanā 
1.vieta –Ance Anuškova
2.vieta – Saiva Elīza Doroškevica 
3.vieta – Marta Zvagule 
Augstlēkšana 
1.vieta –Ance Anuškova

35+ vīriešiem 
100m  
1.vieta – Gatis Dzeguze
2.vieta – Uldis Doroškevics
3. vieta – Atis Dzeguze
Tāllekšana 
1.vieta – Zigmārs Zvagulis
2.vieta – Uldis Doroškevics
3.vieta – Gatis Dzeguze
Augstlēkšana
1.vieta – Gatis Dzeguze
2.vieta  - Uldis Doroškevics
3.vieta – Artūrs Zaremba 

Dienas gaitā ģimenēm bija jāveic 15 da-
žādas sporta aktivitātes, jārisina intelektu-
ālie uzdevumi, jābūt veikliem, ātriem un 
draudzīgiem.

Pasākuma dalībniekiem un apmeklētā-
jiem bija iespēja darboties radošajās darb-
nīcās, vērot ielu vingrotāju priekšnesumus 
un  Netradicionālo auto izstādi, iepirkties 
tirdziņā, kā arī baidīt kultūras programmu-
Jaunpils un Vecpiebalgas kolektīvu priekš-
nesumus.

Svētku koncertu atklāj Jaunpils novada domes pr-tāja Ligita Gintere VPDK “Viesatas” 31.05.2019.

“Pilskudziņi” 31.05.2019.
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R. Altenburgs netradicionālo auto saimes vārdā svētkos sveic novada domes pr-tāju 
L. Ginteri

Smelteru ģimenes Ņetradicionālais” auto

Pludmales volejbols 

Papīra ziedi rokdarbnieces Aurikas Bogatajas vadībā

Tika uzstādīts bērnu ratiņu stumšanas rekords ap stadionu 0:49,72.
 

AKTUALITĀTES
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Seko Jaunpils novada Domei 
Twitter kontā 

@Jaunpilsnovads

AKTUALITĀTES

Mazās pilis top mākslinieces Ievas Zāgmanes un jauniešu vadībā

Prieks par sportisko dienu, medaļas, balvas un smaidi meiteņu Nadīnas, Žaklīnas 
un Saivas sejās.
Svētku piemiņas veltes pasniedz L. Gintere un P. Baranovskis. 

Visu krāsu medaļas saņem P. Malka

Un vakarpusē Jaunpils parku pieskandināja Mīlas rokbalādes 
un ne tikai- koncertā “Tu un es” skanēja Aijas Andrejevas, Alex, 
Harija Zariņa, grupas “Colt”, Antras Stafeckas un  Ervīna Ramiņa 
balsis. Kam sekoja lustīgi zaļumballes danči  grupas “Lauku mu-
zikanti” pavadījumā.

3.SVĒTKU DIENA tika aizvadīta mierīgāk –kopā ar ģimeni va-
rēja baudīt koncertu baznīcā, kā arī piedalīties izklaidēs Jaunpils 
kultūrvēsturiskajā centrā.  

Aktivitātes notika Jaunpils ūdensdzirnavās, Amatu mājā, “Nied-
ru lijas” Viduslaiku sētā un piepūšamās atrakcijas Jaunpils pils lau-
kumā.

Piepūšamās atrakcijas Jaunpils pils laukumā
Novada svētkus  organizēja Jaunpils novada dome, P/a “Jaunpils” 

un Jaunpils vidusskola. 
Sirsnīgu paldies sakām atbalstītājiem:  SIA “Joži”, SIA “Jaunpils 

alus”, AS “Jaunpils pienotava”, SIA “Jaunpils pils”, SIA “Kaims” un 
kafejnīca “Līvas”.

Paldies viesiem brīvprātīgajiem pasākuma organizētājiem: īpašu 
paldies sakām sporta skolotājai Danutai Balčūnai un viņas audzēk-
ņiem, Artūram, Aināram, Andrim!  Paldies pašvaldības policijas 
palīgiem, sporta sacensību un radošo darbnīcu organizētājiem, 
pašdarbnieku pulciņu dalībniekiem un viņu vadītājiem, paldies 
skolas saimei, Jaunpils pils saimei, paldies uzņēmējiem un ikvie-
nam, kas pielika roku un sirdi, lai svētki izdotos!

Jaunpils ir vieta, kas spēcina un iedvesmo. Gadsimtiem kratās 
kultūras un sporta tradīcijas tiek krātas un tās nemitīgi atdzimst 
no jauna. Vēstures lappusēs ieraksti tiek veikti dienu no dienas-
to darām mēs ikviens. Ar lieliem un maziem darbiem, ar sasnie-
gumiem, panākumiem, ar savām idejām, varēšanu. Ar smaidu un 
reizēm spītību, jaunpilnieku veiksmes stāsti turpina skanēt Latvijā 
un ārpus tās. Gadu no gada tiek smagi strādāts ikdienā un svētkos 
uzsvērta novada ļaužu kopābūšanas prieks. Svētku gājiens ir kopā 
būšanas mirklis, kad pat lietus nespēj aizskalot smaidus un sajūs-
mu par to, kādi esam!

Ar lepnumu par novadu svētku reizē un ikdienā,
Baiba Rasa

sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: Juris Grīnfelds, Baiba Rasa
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Turpinot Jaunpils novada attīstību, ir radīta jauna 
novada vizuālā identitāte

Domes sēdes lēmumi

Šogad maijs bija īpašs 
mēnesis. Desmit gadi 
kustībā-ar šādu devīzi 
svinējām novada svēt-
kus. Svētki ir īstā reize, 
kad pasniegt dāvanas, 
teikt labus vārdus un 
priecāties par kopā bū-

šanu. Gluži kā dāvana –ilgu laika posmu 
darināta, kurā ietvertas vietējo ļaužu vērtī-
bas un tradīcijas, klājā nāk Jaunpils novada 
jaunais zīmols. 

Jaunais zīmols ir lakonisks un viegli atpa-
zīstams. Jaunpils pilno logotipu veido vie-
tas nosaukums, dibināšanas gads uz grez-
nas dekoratīvas lentes, devīze Jauna spēka 
avots un stilizēts pils tornītis. 

Lai veicinātu vietas atpazīstamību, uzņē-
mējdarbības un tūrisma attīstību, iedzīvo-
tāju lokālpatriotismu un piesaisti novadam, 
popularizētu kultūrvēsturisko mantojumu, 
izceļot Jaunpils unikālās tradīciju bagātī-
bas, pamatojoties uz Attīstības program-
mas Rīcību plāna 2012-2018 uzdevumiem 
izstrādāt Jaunpils  novada zīmolu, pērn tika 
uzsākta zīmola izstrāde. Darbs noritēja vai-
rākās darba grupās, kuru sastāvā ietilpa gan 
neatkarīgi jomas eksperti un profesionāļi, 
gan uzņēmēji, gan pašvaldības speciālisti, 
izpilddirektors un priekšsēdētaja. 

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

Jaunpils vietas reputācija ir viens no attīs-
tības nemateriālajiem aktīviem, tik pat sva-
rīgiem kā zemes īpašums, infrastruktūra 
vai darba spēks. Lai veicinātu sociālekono-
misko  attīstību un stiprinātu novada kon-
kurētspēju, pirmsākumi domai par Jaunpils 
vietas zīmolu radās jau vairāk kā septiņus 
gadus atpakaļ. Par to tika spriests gan ie-
priekšējās Attīstības programmas izstrādes 
ievaros, gan diskutēts dažādās darba gru-
pās. Tika veikta izpēte, pētīts sabiedrības 
viedoklis un redzējums, kā arī šo gadu laikā 

nemitīgi notika sarunas ar vietējiem māks-
liniekiem un radošās jomas pārstāvjiem. 
Taču lai veiktu šo apjomīgo darbu, bija ne-
pieciešama profesionāļu piesaiste. Kopējās 
izmaksas zīmola izstrādei un tā iedzīvinā-
šanai ir EUR 9999.00 bez PVN, kuras tika 
segtas no budžeta līdzekļiem. Jaunpils zī-
mola izstrādi veica SIA “Esplanāde”.

Jaunpils tēla veidošana paredz uzsvērt 
Jaunpils atšķirību pārējo Latvijas apdzīvoto 
vietu starpā. Zīmola stratēģija nosaka plān-
veida rīcību noteikta priekšstata veidošanai 
par mūsu novadu, nepiešķirot būtisku no-
zīmi jēdziena Jaunpils administratīvajam 
robežām.

Jaunais zīmols ir lakonisks un viegli atpa-
zīstams. Jaunpils pilno logotipu veido vie-
tas nosaukums, dibināšanas gads uz grez-
nas dekoratīvas lentes, devīze Jauna spēka 
avots un stilizēts pils tornītis. 

Jaunpils zīmolvedības mērķauditorijas 
tika noteiktas, kā prioritāti izvirzot piede-
rības sajūtas vairošanu in tūrisma attīstību.

Zīmola lietojuma nosacījumi ir apkopoti 
divās rokasgrāmatās.

ZĪMOLA IDEJA-ATJAUNOTNE. PA-
STĀVĒS, KAS PĀRVĒRTĪSIES. Šī zīmola 
ideja ir vietas zīmola kodols, vienojošais 
faktors. Uzsākot darbu pie zīmola izveides, 
tika noteikti četri iespējamie attīstības vir-
zieni, no kuriem kā atbilstošākais un ilgt-
spējīgākais tika izvēlēts –Jauna pils. 

Jaunpils zīmola idejā Jauna pils sakausē-
ta apdzīvotās vietas bagātā vēsture un tās 
iedzīvotāju vīzija par Jaunpili, kas, sekojot 
līdzi laikam, nemitīgi atdzimts no jauna. 
Šajā konceptā satiekas senatnes gaisotne un 
mūsdienu tehnoloģijas, jaunpilnieku paau-
dzēs krātā pieredze un jauno profesionāļu 
radošums, vietējo iedzīvotāju viesmīlība un 
tūristu zinātkāre. Zīmola ideja ļauj ieviest 
un izcelt jaunas tradīcijas, savienojot tās ar 
vecajām, tādejādi nodrošinot zīmola kon-
cepcijas ilgmūžību.

ZĪMOLA VĒSRTĪBAS - PĒCTECĪBA, 

UZŅĒMĪBA, RADOŠUMS. Zīmola vērtī-
bas ir sajūtas, emocijas un iespaidi, kurus 
cilvēka apziņā rada attiecīgā vieta. Vietas 
zīmola vērtības sakņojas jēgpilnā attieks-
mē, kas nodrošina Jaunpils organiskā po-
tenciāla efektīvas izpausmes, kopējā vietas 
attīstības procesā.

Pēctecība, uzņēmība, radošums palīdz 
atklāt un komunicē zīmola ideju JAUNA 
PILS. Pēctecība izpaužas gan Jaunpils iedzī-
votāju pārmantotajā pieredzē un lokālpat-
riotismā, gan Jaunpils piesātinātajā vēsturē. 
Uzņēmība, dūša un vēriens raksturo ikvie-
nu īstenu jaunpilnieku un tas novērojams 
gan pārvaldē, gan kultūras dzīvē un spor-
tā, gan uzņēmējdarbībā. Radošums apvij 
visu, kas radīts un izveidots Jaunpilī. Tas 
caurstrāvo šeit notiekošos svētkus un pa-
sākumus, pamanāms pašdarbības kolektīvu 
izpausmēs, kā arī kalpo par nozīmīgu ele-
mentu vietas ilgtermiņa plānā.

ZĪMOLA DEVĪZE-JAUNA SPĒKA 
AVOTS.  Devīze ir viens no zīmola atribū-
tiem, kas palīdz veidot un iedzīvināt zīmo-
la ideju. Jaunpils devīze Jauna spēka avots 
sakņojas Jaunpilij piemītošajā organiskajā 
potenciālā un izvēlētā zīmola attīstības vir-
zienā. Devīze veido spēcīgu asociāciju par 
Jaunpili, kur satiekas vecais un jaunais, tra-
dicionālais un inovatīvais; vietu, kas spēci-
na un uzlādē.  

 Ar savu īpašo enerģētiku, kurā 
satiekas pretmeti, Jaunpils uzlādē jauniem 
darbiem un idejām. Šī vieta ir neizsīkstošs 
spēka avots gan tās iedzīvotājiem, gan tiem, 
kas ieradušies Jaunpili apskatīt pirmoreiz. 
Neskatoties uz to, kādas pārmaiņas nesīs 
laiks, Jaunpils vārds turpinās lepni skanēt 
ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.

Ar prieku par veiksmīgo zīmola identitā-
tes radīšana procesa galarezultātu,

patiesā cieņā 
Baiba Rasa

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas 
vadītāja

Domes sēdes Nr.5 lēmumi
Izpilddirektora informācija
Ziņo P.Baranovskis
Atskaite par padarītajiem darbiem maija 

sākumā
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Labiekārtošanas nodaļa strādā parka 

labiekārtošanā un sagatavošanā sezonai, 

pļauj zāli, kopj dobes un veic nelielus re-
montus ceļiem, ielu apgaismojumam un 
citus darbus. 

2. Apstiprināts iepirkums “Ceļu virsmas 

apstrāde ar šķembām un bitumena emulsi-
ju, izmantojot nepilno tehnoloģiju”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils vi-
dusskolas maksas pakalpojumu cenrāža 
apstiprināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par autoceļu spe-
ciālā budžeta līdzekļu izlietojuma indikatī-
vo plānu 2019.-2021. gadam
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Paskaidrojuma raksts pie Jaunpils novada pašvaldības
2019.gada budžeta

Novada ekonomiskā un sociālā situācija, 
pašvaldības uzdevumi saimnieciskajam ga-
dam un tam sekojošajiem diviem saimnie-
ciskajiem gadiem 

Jaunpils novads ir pašvaldība Zemgales 
ziemeļu daļā – Austrumkursas augstienē. 
Jaunpils novads izveidots 2009.gadā, ap-
vienojoties Jaunpils un Viesatu pagastiem. 
Novada apdzīvojuma struktūru veido čet-
ri ciemi – Jaunpils (novada centrs), Jurģi, 
Leveste un Viesatas, kā arī lauku viensētas. 
Novads ietilpst Rīgas plānošanas reģionā 
un robežojas ar Kandavas, Tukuma, Dobe-
les un Brocēnu novadiem. 

Novada platība ir 209 km2. 51% no te-
ritorijas aizņem lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes, savukārt 38% - meža zemes.

Iedzīvotāji
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pār-

valdes datiem 2019. gada 1. janvārī Jaunpils 
novadā ir reģistrēti 2344 iedzīvotāji. Iedzī-
votāju skaita izmaiņas Jaunpils novadā tā-
pat kā valstī kopumā pēdējos gados ir ne-
gatīvas – iedzīvotāju skaits kopš 2014. gada 
ir samazinājies par 12% (321 iedzīvotāju).

1.attēlā redzama Jaunpils novada iedzīvo-
tāju vecuma un dzimuma struktūra 2018.
gada sākumā. 

Attēls Nr.1   Datu avots: CSP dati
Vismazākais vīriešu un sieviešu skaits 

ir vecuma grupā 15-24 gadi. 37,08% jeb 
visvairāk vīriešu ir vecuma grupā no 25-
49 gadiem, tāpat arī visvairāk sieviešu jeb 
26,59% ir šajā vecuma grupā. Jaunpils no-
vadā 2018.gada sākumā iedzīvotāju vidējais 
vecums tāpat kā Pierīgas reģionā bija 41 

gads. Demogrāfiskā slodze ir darbspējas 
vecumu nesasniegušo un pārsniegušo ie-
dzīvotāju skaita attiecības pret darbspējas 
vecumā esošo iedzīvotāju skaitu, ko aprēķi-
na uz 1000 iedzīvotājiem. Jaunpils novadā 
demogrāfiskā slodze pēdējos piecos gados 
bija zemāka nekā Pierīgas reģionā vidēji.  

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras da-
tiem bezdarba līmenim Jaunpils novadā 
ir tendence samazināties. Ja 2018.gada sā-
kumā tas bija 5,2% no darbspējas vecumā 
esošo iedzīvotāju skaita, tad 2019.gada sā-
kumā vairs tikai 4,6%. Laika periodā no 
2011. gada līdz 2018. gadam tas sarucis par 
2,5 reizēm. 

Uzņēmējdarbība
Nozīmīgākās uzņēmējdarbības nozares 

Jaunpils novadā ir graudkopība, piena lop-
kopība un piena pārstrāde, kokapstrāde, 
būvniecība, jauktā lauksaimniecība (aug-
kopība un lopkopība), tūrisms u.c.

Lielākie Jaunpils novadā reģistrētie uzņē-
mumi pēc apgrozījuma 2018.gadā.

Apstiprināts lēmums “Par pabalsta vese-
lības aprūpei piešķiršanu”.

Domes sēdes Nr.6 lēmumi
Izpilddirektora informācija
Ziņo P.Baranovskis
Atskaite par padarītajiem darbiem maijā
Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Labiekārtošanas nodaļa strādā parka 

labiekārtošanā un sagatavošanā sezonai, 
pļauj zāli, kopj dobes, kā arī veic nelielus 
remontus ceļiem, ielu apgaismojumam un 
citus darbus. 

2. Grants ceļu pārbūves projekts strauji 
tuvojas noslēgumam. Veicām iepirkumu 
ceļu virsmas apstrādes ar bitumenu un 
šķembām veicēju- SIA Strabag.

3. Gatavojamies novada svētku pasāku-
miem. 

4. Faktiski beigušās mācības skolā tiem 
skolēniem kuri nav izlaiduma klasēs. Tra-
dicionāli notika futbola diena kuru apmek-
lēja arī Latvijas Futbola federācijas prezi-
dents Kaspars Gorkšs.

5. Paralēlie darbi ir tilta pārbūve un op-
tiskā kabeļa urbšana, kas norisinās un iet 
savu gaitu.

6. Ir notikušas ES parlamenta vēlēšanas.
Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem 

Nr.3 Jaunpils novada domes Noteikumos 

Nr.1 “Par Jaunpils novada Domes un Jaun-
pils novada pašvaldības amatpersonu un 
darbinieku atlīdzību””.

Apstiprināts lēmums “Par novada do-
mes, domes iestāžu amatu sarakstiem un 
amatalgām”.

Apstiprināts lēmums “Par saistošo no-
teikumu Nr.6/2019 “Par Jaunpils novada 
pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstipri-
nāšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils vidus-
skolas audzēkņu un skolotāju apbalvoša-
nu par sasniegumiem 2018./2019. mācību 
gadā”.

Apstiprināts lēmums “Par finansējumu 
projektu konkursam  “Darām paši””.

Apstiprināts lēmums “Par publiskās 
ūdenskrātuves “Lielapsauju” ezers apsaim-
niekošanas plāna 2019.-2029. gadam ap-
stiprināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par SIA “Atkritu-
mu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪ-
RA”” pamatkapitāla palielināšanu”

Apstiprināts lēmums “Par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas maksu 2019. 
gadā.”

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils no-
vada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu 
tehniskās specifikācijas apstiprināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcī-

bas projekta izstrādi nekustamā īpašuma 
„Spriņģu Strautiņi” zemes vienības sadalei”.

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcī-
bas projekta izstrādi nekustamā īpašuma 
„Gaisma” zemes vienības sadalei”.

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

Apstiprināts lēmums “Par zemes ierīcī-
bas projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam „Bunduli””.

Apstiprināts lēmums “Par nokavēto no-
dokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kār-
tībā no […]”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Centra mazdārziņi” izsoles rezul-
tātu apstiprināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par finansiālo at-
balstu represēto personu salidojumam Ik-
šķilē”.

Apstiprināts lēmums “Par grozījumiem 
Nr.7/2019 2019. gada 30.maija Saistošajos 
noteikumos Nr.6 „Par Jaunpils novada paš-
valdības budžetu 2019.gadam”.

Apstiprināts lēmums “Par Biedrības “Lat-
vijas Mazpulki” Jaunpils-Viesatu mazpulks 
izvirzīšanu konkursam “Sējējs 2019”””.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils nova-
da zīmola apstiprināšanu”.
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AKTUALITĀTES

Attēls Nr.2     Datu avots: Lursoft
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AKTUALITĀTES

Ziņojums par Jaunpils novada pašvaldības  2019. gada budžetu
Jaunpils novada pašvaldības 2019.gada budžets tika izstrādāts 

pamatojoties uz Jaunpils novada attīstības programmu laika pos-
mam no 2019.-2025.gadam un ievērojot likumos „Par pašvaldību 
budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, 
nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos norma-
tīvajos aktos noteiktās prasības.  

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamats, 
kas tiek apstiprināts kā pašvaldības saistošie noteikumi.

Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Tajā ir ie-
ņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa, kas nosaka, 
kāds līdzekļu apjoms ir nepieciešams pašvaldībai ar likumu noteik-
to funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.

2019. gada budžeta prioritārās jomas ir izglītība, kultūra, sports, 
pašvaldības infrastruktūras uzturēšana un apsaimniekošana, vides 
labiekārtošana un sociālā aizsardzība.

Sastādot 2019. gada budžeta izdevumu daļu pašvaldība ir centu-
sies ņemt vērā visu nozaru intereses un sabalansēt pieejamos finan-
šu līdzekļus tā, lai tiktu uzturēti jau esošie infrastruktūras objekti 
un pakalpojumi, kā arī varētu notikt plānota attīstība sabiedrībai 
svarīgajās jomās.

Lai veicinātu Jaunpils novada attīstību, investīciju projektu īs-
tenošanā tiek piesaistīti Eiropas Savienības fondu un Valsts kases 
aizdevumu līdzekļi. Ir veikts būvniecības pakalpojumu iepirkums 
ēkas “Lodes” pārbūvei par sociālo māju projekta “Deinstituciona-
lizācija –sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība 
Jaunpils novadā” ietvaros.

 Plānots veikt būvniecības iepirkumu pirmsskolas iestādes telpu 
paplašināšanai. 2019. gadā turpinās projekta “Industriālā manto-
juma atdzīvināšana tūrisma attīstībā” realizācija Jaunpils dzirna-
vās. Turpmākajos gados plānots pilnveidot tūrisma piedāvājumu 
dzirnavās. Ir iesniegti un apstiprināti trīs LEADER projekti finan-
sējuma piesaistei – “Ķimšu ūdenskrātuves pārgāžņu atjaunošana”, 
“Jaunpils pils pagrabtelpu renovācija bruņinieku Zinību istabas 
izveidei” un “Jauniešu aktivitāšu centra “Jauniešu Jaunpils” izvei-
de”. Turpināsies darbs pie ciematu centru publiskās vides, parku un 
pieguļošo teritoriju sakārtošanas. 

Budžeta speciālajā sadaļā ir paredzēti līdzekļi ielu un ceļu ik-
dienas uzturēšanai, melnā seguma pārklāšanai, satiksmes drošī-
bas organizēšanai,  grants segumu atjaunošanai un apgaismojuma 
remontiem un izbūvei, kā arī ceļu kā inženiertehnisko būvju re-
ģistrēšanai. 2019.gadā tiks pabeigti būvdarbi par prioritāri pār-
būvējamiem atzītiem ceļa posmiem ar grants segumu pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Dabas 
resursu izmantošanas nodokļa speciālā budžeta sadaļā saņemtos 
līdzekļus paredzēts izmantot ūdenstilpju attīrīšanā, hidrotehniskās 
būves uz Ķimšu ūdenskrātuves sakārtošanai un atkritumu apsaim-
niekošanā.      

Informācija par budžeta skaitliskajiem rādītājiem atbilstoši ie-
ņēmumu avotiem un klasifikācijai ir iekļauta Jaunpils novada do-
mes saistošo noteikumu “Par Jaunpils novada pašvaldības budže-
tu 2019. gadam”  1. pielikumā, bet par izdevumiem 2. pielikumā. 
Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 3. pielikumā un saistību 
pārskats Valsts kasē 4.pielikumā. 
Ieņēmumu prognoze 2019. gadam

Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta plānoto ieņēmumu 

kopējais apjoms ir EUR 2 589 454.00, kas ir par 6,27% jeb EUR 152 
853.00 vairāk salīdzinājumā ar 2018.gadam sākotnēji plānotajiem 
ieņēmumiem. 

Pamatbudžets ir kopējā budžeta galvenā daļa un tas veidojas no:
• nodokļu ieņēmumiem - iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), 

nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN);
• nenodokļu ieņēmumiem - ieņēmumi no uzņēmējdarbības, 

valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām;
• pārējie nenodokļu ieņēmumi- ieņēmumi no pašvaldības īpa-

šumu iznomāšanas, pārdošanas, un no nodokļu pamatparādu ka-
pitalizācijas;

• ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpoju-
miem un citiem pašu ieņēmumiem;

• transferti - valsts un pašvaldību mērķdotācijas, kas tiek saņem-
tas no ministrijām un paredzētas konkrētiem mērķiem (pedagogu 
darba samaksai, invalīdu asistentu apmaksai, mācību grāmatu un 
līdzekļu iegādei, 1.-4.klašu skolēnu brīvpusdienām, Vienotajam 
valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centram u.c.), kā arī 
dažādu ES fondu finansēto projektu īstenošanai un citu pašvaldību 
maksājumi par izglītības pakalpojumiem.

Galvenais Jaunpils pašvaldības ieņēmumu avots ir nodokļu ie-
ņēmumi. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ie-
nākuma nodoklim, tas ir EUR 1 354 008.00 jeb 52,29% no visiem 
pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar 2018.gadu sama-
zinājums par 4,49%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus 
pašvaldības budžetā turpmākajos gados ietekmēs ekonomiskās 
aktivitātes un algu izmaiņas, kā arī valstī īstenotā nodokļu refor-
ma. Ieviestā diferencētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, kā 
arī pakāpenisks ar nodokli neapliekamā minimuma palielinājums 
radīs iedzīvotāju ienākuma nodokļa bāzes ieņēmumu samazināju-
mu 2019.–2020.gadā. Lai kompensētu nodokļu reformas negatīvo 
ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem, ir paredzēta spe-
ciālā dotācija pašvaldību budžetiem no valsts budžeta. 2019.gadā 
šīs speciālās dotācijas apjoms Jaunpils novada pašvaldībai ir EUR 
33 443.00, tas ir par EUR 11 570.00 vairāk nekā 2018.gadā.

Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa prognozi pašvaldības 
budžeta nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 
252 318.00, tai skaitā kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi – EUR 
232 736.00, kas ir par EUR 825.00 vairāk nekā 2018.gadam sākot-
nēji plānotais. Nekustamā īpašuma nodokļa 2019.gada ieņēmumu 
prognozes noteiktais iekasējamības koeficients ir 0,8. Plānotie ie-
ņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa veido 9,74% no visiem 
pamatbudžeta ieņēmumiem.

Valsts budžeta transferti plānoti EUR 766 129 jeb 29,59% no 
pamatbudžeta ieņēmumiem, tai skaitā pašvaldības budžetā sa-
ņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda EUR 
297 234.00

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas plānoti EUR 
96 546 apmērā jeb 3,73% no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pašvaldību transferti plānoti EUR 64 170.00 – 2,48%;
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem EUR 52 333.00 – 2,02%;
Nenodokļu ieņēmumi EUR 3950.00 – 0,15%
Finanšu līdzekļu atlikums uz 2019.gada 1.janvāri ir EUR 90 430 

apmērā.
Kopējais plānoto pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums pa kate-

gorijām bez atlikuma uz gada sākumu ir skatāms attēlā Nr.3.
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Attēls Nr.3
Jaunpils novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta plānoto 

ieņēmumu struktūra EUR un ieņēmumu grupu procentuālais īpat-
svars ieņēmumu plānā

Izdevumu prognoze 2019. gadam
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopē-

jais apjoms, ieskaitot Valsts kases aizdevumu atmaksu, ir plānots 
EUR 2 651 386.00 apmērā.  Plānotais naudas līdzekļu atlikums uz 
31.12.2019. ir EUR 28 498.00.

Sadalījumu pa nozarēm skatīt attēlā Nr.4. Atšifrējums pa klasifi-
kācijas kodiem pievienots saistošo noteikumu “Par Jaunpils nova-
da pašvaldības budžetu 2019. gadam” 2. pielikumā.

Attēls Nr.4.
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2019.gada plānoto 

izdevumu sadalījums EUR un procentuālais īpatsvars kopējo izde-
vumu plānā.

Speciālā budžeta prognoze 2019. gadam
Finanšu līdzekļu atlikums speciālajā budžetā uz 2019.gada 1.jan-

vāri ir EUR 30 690 apmērā. 
Speciālais budžets veidojas no Autoceļu uzturēšanas mērķdotā-

cijas EUR 106 195 apmērā un dabas resursu nodokļa EUR 9880 

plānotajiem ieskaitījumiem. Plānotie speciālā budžeta ieņēmumi 
ir par 2.17% lielāki nekā 2018.gadam plānotie.

Autoceļu uzturēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojums plā-
nots EUR 121 920 apmērā. Summa veidojas no šī gada mērķdotāci-
jas un atlikuma no 2018. gadā neizlietotajiem līdzekļiem.

Pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus plānots 
izmantot atkritumu apsaimniekošanai, upju gultņu attīrīšanai no 
kritušajiem kokiem un bīstamo koku sakopšanai, ūdenstilpju iz-
pļaušanai, notekūdeņu analīzēm, hidrotehniskās būves sakārtoša-
nai Ķimšu ūdenskrātuvē.  

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtajiem aizdevumu līgumiem ar Valsts kasi ko-

pējā aizņēmumu līgumu summa uz budžeta pieņemšanas brīdi ir 
EUR 3 432 440. 2019.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamat-
summas EUR 288 627 apmērā. Eiropas Savienības līdzfinansējums 
realizētajiem projektiem pēc saņemšanas tiek iegrāmatots pašval-
dības ieņēmumos un tad izmantots aizņēmumu atmaksai. 

Šobrīd ir spēkā divi galvojumu līgumi - SIA “AAS “Piejūra”” par 
atkritumu apsaimniekošanu un SIA “Jaunpils Pils” Pils remontam.

Anta Skuja
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Paziņojums par lokālplānojuma 
apstiprināšanu

Dāmu kluba “Vīgriezes” 
aktualitātes

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.pantu un 
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “No-
teikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumen-
tiem” 95.5.punktu Jaunpils novada dome paziņo, ka 2019.gada 
25.aprīļa sēdē ir pieņemts lēmums Nr.52 (sēdes prot. Nr.4) ) “Par 
saistošo noteikumu “Lokālplānojums daļai no nekustamā īpašuma 
“Jaunpils vidusskola” apstiprināšanu”” un izdevusi saistošos notei-
kumus Nr.5/2019 “ Lokālplānojums daļai no nekustamā īpašuma 
“Jaunpils vidusskola””. 

Materiāli pieejami Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13434, www.jaunpils.lv/
attīstiba/planosanasdokumenti un Jaunpils novada domes Attīstī-
bas nodaļā

Nekas uz šīs zemes nav vienāds un arī katram mirklim, stundai 
un dienai piemīt, kas neparasts.

Un arī tāpēc mēs izbaudām katru dienu, lai kaut ko interesantu 
redzētu, baudītu un gūtu gandarījumu.

Kopā lielu darbošanās prieku sagādāja Lielā talka, strādājām 
Jaunpils parkā.

Piedalījāmies Starpnovadu sadraudzības vakarā “Prieks kopā 
būt,, 10 gadu jubilejas koncertā.

 Paldies Agitai par jauko un izdomas bagāto pasākumu!
Devāmies ekskursijā uz Zviedriju. Apskatījāmies Stokholmas 

pilsētu ar Tallink organizētu pilsētas autobusa ekskursiju gida stās-
tījumā. Izjutām skaisto Stokholmas šarmu u brīnišķīgo vecpilsētu. 
Uz kuģa mūs priecēja skaisti koncerti. Laiks bija saulains un mūsu 

INFORMĀCIJA
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Mācību programmas Jaunpilī, aicinām pieteikties līdz 28. jūnijam! 

Projekts “„Latvijas skolas soma”

Jauniešu iniciatīvas

1. Automobiļa elektroiekārtu remonta 
pamati 

Līdzmaksājums: 36,-eiro
Mācību stundas: 80 stundas
2. Datu analīze un pārskatu sagatavošana 

ar MS Excel (ar priekšzināšanām) 
18,-eiro 
40 stundas

3. Datu analīze un pārskatu sagatavošana 
ar MS Excel (bez priekšzināšanām) 

27,-eiro 
60 stundas
4. Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdar-

bības uzsākšanai 
25,2,-eiro 
56 stundas
5. Konferenču un semināru apkalpošana 
40,-eiro 
160 stundas
6. Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju 

saglabāšana 
33,75,- eiro 
75 stundas
Pieteikšanās mācībām līdz 2019. gada 

28.jūnijam!
Visas mācību programmas un pieteikša-

nās tiešsaistē: www.macibaspieaugusajiem.
lv  vai sarunājot individuālu tikšanos rena-
te.ziverte@jaunpils.lv; 26563460

Renāte Zīverte
Pieaugušo izglītības koordinatore

noskaņojums brīnišķīgs.
 Ar lielu interesi piedalījāmies vārda Inta 

salidojumā. Salidojām Intas no visas Latvi-
jas. Prieks bija satikt vienkopus tik daudz 
Intas. Pasākuma mājas mātes lomā iejutās 

Inta no Kalpaka muzeja. Paldies visām, ku-
ras bija kopā ar mums. Norunājām šo tra-
dīciju turpināt.

Tagad visus spēkus, domas un darbus 
veltam lielajam Piejūras festivālam,, Pie jū-

ras dzīve mana”, kurs notiks 29 jūnijā Jaun-
pils parkā. Visi mīļi aicināti!

 Ar gaišām domām un saulītes siltumiņu 
sirsniņā sagaidām vasaru!

Inta Krūmiņa

JAUNIEŠU ZIŅAS

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts 
simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 
Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 
2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam 
mūsu valsts skolēnam tiek nodrošināta ie-
spēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas 
kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos 

laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņē-
mējdarbības veiksmes stāstus. 

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota 
kā kompleksa, starpdisciplināra program-
ma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu 
jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pil-
soniskuma, valstiskās piederības apziņu un 
nacionālo identitāti, attīstītu kultūras iz-
pratnes un izpausmes kompetenci, paaug-
stinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu 
sociālo nevienlīdzību.

Jaunpils novada dome programmas „Lat-
vijas skolas soma” īstenošanai 2018. gadā 
no Kultūras ministrijas ir saņēmusi finan-
sējumu 1851 eiro apmērā, savukārt 2019. 
gada mācību semestra ietvaros saņēma 
1743 eiro. 

Projekta ietvaros Jaunpils vidusskolā vie-
sojas dažādi mākslinieki ar kultūras prog-
rammām, kā arī bērni un jaunieši apmeklē-
ja dažādus kultūras pasākumus.

,,Augsim sportiski’’ projekta dalībnieki 2019. gada 28. maijā Jaunpils vidusskolā

28.maijā A.Mertena ar savu darba gru-
pu jauniešu iniciatīvu projekta ,,Augsim 
sportiski’’ ietvaros organizēja sportiskas 
aktivitātes pirmskolas grupiņai ,,Zemenīte’’. 
Pirmskolas grupiņai bija iespēja darboties 
interesantās un radošās nodarbībās, iepa-
zīties ar labākajiem Jaunpils sportistiem. 
Tika iegādāts arī sporta inventārs šīm ak-
tivitātēm, kas paliks pirmskolas grupiņai 
lietošanai turpmākiem gadiem.

Paldies jauniešiem par viņu uzņēmību 
un darbošanos!

Ilze Jansone-Peipiņa 
Projekta koordinatore, 

Jaunatnes lietu speciāliste

VISS AKTUĀLĀKAIS                www.jaunpils.lv
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Pasākuma plāns 
JŪNIJS - JŪLIJS

Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkā
Viesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/ Jaunpils Amatu mājā/ novadā

PASĀKUMI
Laiks Apraksts Vieta
21.06. 19:15 GADSIMTA GARĀKĀ LĪGODZIESMA 

Latvijas Radio2 ēterā jau ceturto gadu pēc kārtas norisināsies unikāls, Latvi-
jas simtgadei veltīts projekts – „Gadsimtā garākā Līgodziesma”, kura ietvaros  
21. jūnijā dziesma no saules lēkta plkst. 4:29 līdz saules rietam plkst. 22:22 
ar LR2 ētera starpniecību vīsies cauri visai Latvijai.
Jaunpilī Līgodziesma atskanēs ap plkst. 19:15 Kartavkalnā, kad to dziedās 
Jaunpils jauktā kora dalībnieki. Pievienoties dziesmotajam mirklim var 
ikviens.

Kartavkalnā 

21.06.
19:00

Ērģeļu un arfas koncerts Jaunpils baznīcā
Ieeja ziedojums

Jaunpils baznīca

21.06.
20:00

KONCERTS “LĪGO NERĀTNĪBAS” UN ZAĻUMBALLE 
Izspēlēs, izdziedās un izdejos Viesatu kultūras nama pašdarbības kolektīvi
Balli spēlēs Madars

Viesatu birzīte

22.06.
11:00-18:00

Jaunpils motokross
Atbalsts motokrosam -5.00 EUR
Pensionāri un jaunieši no 12-16 g.v. 3.00 EUR
Auto caurlaide 2.00Eur

Jaunpils trase

23.06.
22:00

LĪGO ZAĻUMBALLE
Grupa “Lustīgais blumīzers” 

Jaunpils parka estrāde

27.06.
18:30

Kartavkalna apļi 2019
Skriešanas seriāls

Kartavkalna dabas takas

29.06.
11:00

PIEJŪRAS SENIORU FESTIVĀLS ”PIE JŪRAS DZĪVE MANA”
Ikgadējs festivāls, kas katru gadu pulcē senioru kolektīvus no Rucavas līdz 
Ainažiem. 
11:00 Festivāla atklāšana pie pils
11:30 Karoga pacelšana un piejūras senioru kolektīvu priekšnesumi parka 
estrādē
15:00 Koncerts/ balle - grupa “Zaļā galma kapela”  
Ieeja uz pasākumiem bez maksas  

Jaunpils estrāde

02.,09.,16.,30. 07.
18:30

Kartavkalna apļi 2019
Skriešanas seriāls

Kartavkalna dabas takas

12.07.
11:00

Jaunpils novada audžuģimeņu salidojums Biedrībā “7 balles”

14.07.
16:00

SATIKŠANĀS MŪZIKĀ /TRIĀNAS PARKS / JAUNIE TALANTI
Koncertā piedalīsies gan daudzi talantīgi Latvijas jaunie izpildītāji, gan 
populārā grupa „Triānas Parks”. 
Koncertprogrammā galvenokārt skanēs grupas „Triānas Parks” dziesmas, 
tāpat arī populāras latviešu komponistu dziesmas, kuras izpildīs vairāk nekā 
50 jaunie Latvijas talanti, ar kuriem kopā muzicēs grupa „Triānas parks”, 
turklāt koncerts notiks “dzīvajā” izpildījumā – pavadošās mūziķu grupas 
vadībā.  
Biļetes iepriekšpārdošanā Jaunpils pilī – 5 EUR, pasākuma dienā –7 EUR, 
bērniem līdz 6 gadu vecumam – ieeja bez maksas. Biļešu rezervācija un 
informācija – pa tālr. 26101458 vai e-pastu: info@jaunpilspils.lv

Jaunpils parka estrāde
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14.07. 
22:00 

LIELUZVEDUMS “PRECĪBU SPĒLES TUKUMĀ”
Mūsdienīga mītisko kāzu izspēle, sakausējot dažādus skatuves žanrus – 
video un gaismas projekcijas, tautas mūziku, laikmetīgo deju, tautas deju, 
folkloras un kora dziesmas, kā arī teātri
Piedalīsies vairāk nekā 800 dejotāju un 300 kora dziedātāju no Tukuma, 
Engures, Jaunpils un Kandavas novadiem, kā arī Jūrmalas, tostarp aptuveni 
200 bērnu.
No Jaunpils piedalīsies Jaunpils jauktais koris, VPDK “Jaunpils” un VPDK 
“Viesatas”

Durbes estrāde, Tukums 

18.07.
15:00

TEMATISKS PASĀKUMS 
“VASARĀ LASI NE TIKAI OGAS, BET ARĪ GRĀMATAS”

Viesatu bibliotēka 

21. – 28.07. 3X3 SAIETS JAUNPILĪ Jaunpils un apkārtne
22.07.
20:00

JAUNPILNIEKU KULTŪRAS VAKARS 3X3 SAIETA DALĪBNIEKIEM un 
interesentiem

Jaunpils pils 

01.08.
08:30

Jaunpils dārza svētki
Reģistrēšanās no pl. 09:30 pie Jaunpils tirgus namiņa

Jaunpils novads

IZSTĀDES
Laiks Apraksts Vieta
JAUNĀS
01.06. – 01.07. Tematiskā izstāde 

DZEJNIEKAM JĀNIM PETERAM-80
Viesatu bibliotēka

21.06. – 31.07. Brīvdienu klubiņa dalībnieku darbu izstāde 
GRĀMATAS STĀSTS

Jaunpils pagasta bibliotēka

29.06.- 07.09. BEZGALĪGAIS STĀSTS 
Arnolda Aigara fotogrāfiju un Jāņa Žimanta skulptūru izstāde

Jaunpils muzeja Izstāžu zāle* 

Laiks tiks precizēts LILIJU ZIEDU IZSTĀDE Jaunpils muzeja
TURPINĀS
17.04.- 31.07. Photovoice fotogrāfiju izstāde

PASAULE PASAULĒ
Jaunpils pagasta bibliotēka

30.05.- 30.08. Vēsturiskā izstāde 
JAUNPILS NOVADS AR PATSTĀVĪBU UN PĀRI VISAM- 
NEATKARĪBU 
Jaunpils novada izveides 10. jubilejai veltīta izstāde

Jaunpils muzeja Ekspozīciju zāle*

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

NODARBĪBAS
Laiks Apraksts Vieta
05.07.,
12.07., 19.07.
12:00 -17:00

KERAMIKAS NODARBĪBA 
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. 20249771)
Viesatu bibliotēka (t. 28352654)
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Grāmatas “Sava ceļa gājējs Matīss Siliņš “ atvēršanas pasākums Viesatās

Viesatu kultūras namā 18.maijā notika 
apgādā Jumava izdotās  grāmatas “Sava 
ceļa gājējs Matīss Siliņš “ atvēršanas pasā-
kums. Par Matīsa Siliņa darbību un grā-
matas tapšanu pastāstīja  apgāda Jumava 
vadītājs Juris Visockis, Letonikas un Balti-
jas centra vadītāja vietniece Anda Juta Zā-
līte un grāmatas sastādītājas Matīsa Siliņa 
mazmazmeitas Indra Krūmiņa un Ausma 
Strautmane. Pasākumu muzikāli kuplināja 
muzikālā apvienība “Ķirsītis” no Jaunpils.

Grāmatā izmantoti kartogrāfa Jāņa 
Štrauhmaņa, LU Humanitāro zinātņu fa-
kultātes profesores Māras Grudules , Latvi-
jas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfis-
kās nodaļas vadītājas Sanitas Stinkules ma-
teriāli. Izmantotas fotogrāfijas un materiāli  
no Latvijas Nacionālās bibliotēkas A.Apiņa 
Reto grāmatu un rokrakstu krājuma, Lat-
vijas Nacionālā vēstures muzeja, Viesatu 
pagasta bibliotēkas novadpētniecības krā-
juma un Siliņa dzimtas arhīva.

Matīss Siliņš ( 1861-1942) ir Viesatu pa-
gasta novadnieks un savā dzīvē bijis literāts, 
skolotājs, grāmatizdevējs, kartogrāfs, etno-
grāfs, vēsturnieks, pētnieks, bibliotekārs un 
šīs viņa intereses un darbības jomas ir viena 
otru papildinājušas.

Viņa bērnība “Ķuņķuru“ mājās aizrit ga-
rīguma gaisotnē, māte iemāca lasīt, tēvs ir 
liels grāmatnieks, tēva māsa Sapa tautas-
dziesmu zinātāja. No viņas vēlāk Matīss Si-
liņš pierakstīja ap 400 tautasdziesmu, 90 no 
tām iekļautas Krišjāņa Barona Dainu skapī.  
1869.gadā mācās Vīnšēņķu pamatskolā kā 
jau lasītpratējs, pēc tam mācības Vārmes 
pamatskolā, bet 1876.gadā beidz Tukuma 
elementārskolu ar ļoti sekmīgu apliecību.

Tad iestājas Irlavas seminārā, bet kā pats 
saka, “ka tur man nebija daudz nekā jau-
na ko klāt piemācīties”. 1879.gadā pabeidz 
Irlavas skolotāju semināru. Dažus mēnešus 
strādā Bukaišu skolā par palīgskolotāju.

Tad ar Tukuma apriņķa skolas direktora 
Reinfelda gādību sāk strādāt par privātsko-

lotāju Durbes muižā barona Ludviga fon 
der  Rekes ģimenē. Durbes muižā iepazīs-
tas ar savu nākamo sievu Valēriju Boitmani 
- barona meitu audzinātāju. Barons 1881.
gadā  iedod Siliņam 600 zelta rubļu un viņš 
brauc mācīties 9 mēnešus uz Vāciju, kur 
izglītojas, iepazīstas arī šīs zemes vēsturi 
un cilvēkiem. Pēc atgriešanās dažus gadus 
strādā Jonatana biedrības skolā. Nokārto 
mājskolotāja eksāmenu un iegūst tiesības 
mācīt vācu valodu un vēsturi.

1884.gadā Siliņš saņem uzaicinājumu 
no Maskavas latviešiem un aizbrauc uz 
Maskavu, kur 3 gadus strādā Maskavas ko-
mercskolā par vācu valodas skolotāju. Tur 
piedalās laikraksta” Dienas lapa’ un žurnāla 
“Austrums veidošanā” . Tur viņš saraks-
ta savus  pirmos  dzejoļu krājumus:  “Šis 
tas”, “Vēl kas”, “Jauns kas”. Atgriežoties no 
Maskavas darbojas Rīgas Latviešu biedrībā 
dažādās komisijās un nodaļās, strādā bib-
liotēkā. 1896.gadā piedalās Etnogrāfiskās 
izstādes veidošanā, kurā bijis atbildīgs par 
ģeogrāfijas un kartogrāfijas atspoguļošanu.

1902.gadā kļūst par Rīgas Latviešu bied-
rības Etnogrāfiskā muzeja pārzini ( tagadē-
jais Valsts vēstures muzejs)  un par direkto-
ru tur strādā no 1924.-1934.gadam.

Vadījis arī muzeja ekskursijas un kā pats 
teicis, tad : “Lūk, mantas, sevišķi sieviešu 
rotas, kā no tām mirdz pretim garīgā senat-
ne. Dvēsele iedrebas to visu skatot un no-
jaustot”. Ar savu jaunekļa sparu un aizrau-
tību gadu no gada stāstījis apmeklētājiem, 
ka latviešu tauta ir sena kultūras tauta. Viņa 
ausis  it kā mūžīgi klausījās  vai neiešalksies 
no nogrimušās sirmās pagātnes  kāda bur-
vīga mūzika, bet viņa  acis raudzījās  vai 
nepacelsies saules gaismā visas mūsu agrā-
kās kultūras mirdzošās mantas. Priekšmeti 
viņa acīs tiešām mirdzēja ar savu vēsturisko 
vērtību, kas citiem likās neizteiksmīgs dar-

ba rīks, Siliņa acīs kļuva par kultūras attīstī-
bas posma raksturotāju. 

Parasti ekskursija bija 3 stundas gara un 
to beidzot viņš teicis : “Vīrieši gādāja lai 
droši būtu, sievietes lai koši būtu”.

Muzeja krājumi visu laiku tiek papildinā-
ti, tas notiek arī 1905.gada revolūcijas laikā. 
Kara gados glābj no iznīcināšanas krājumu 
to iemūrējot Rīgas Latviešu biedrības pag-
rabā. Muzejā nostrādā līdz 1934.gadam un 
mūžībā aizgājis 1942.gadā.

10 gadus viņš  izdod “Atbalss kalendāru”, 
kurā ir saimnieciskas pamācības, jo kalen-
dārs vairāk bija domāts lauciniekiem. Ka-
lendārā ievieto arī kartes. Zināja vācu, la-
tīņu, krievu, leišu valodas, tulko no latīņu 
valodas “Indriķa hroniku”, Vergīlija “Ane-
īdu”. Strādājis pie  Konversācijas vārdnīcas 
ģeogrāfijas nozares sastādīšanas, bijis no-
daļas redaktors.

Sarakstījis grāmatu “Ko es pieredzēju un 
piedzirdēju”, rakstījis dramatiskus tēloju-
mus.

Aprakstījis latviešu seno dzīves veidu, or-
namentiku un  etnogrāfiju  “Latvju rakstos” 
rakstā “ Alšvanga”.

Darbojies kartogrāfijā, sastādot un izdo-
dot kartes latviešu valodā, uzmanību pie-
vēršot arī maziem lauku ceļiem, muižām, 
fabrikām, krogiem. Ar kājām gājis un vēro-
jis cik ātri laukos ieviešas arī pilsētas civili-
zācija un tā rezultātā  iznīcībai tiek pakļau-
tas senkultūras mantas. 

Pēc kara Siliņš tiek nepelnīti aizmirsts, 
viņa darbība tiek pieklusēta  enciklopēdis-
kos izdevumos, jo tajos laikos bija jāslavina 
marksisms , ļeņinisms.

Matīss Siliņš mūžu veltījis mūsu tautas 
kultūras vērtību vākšanai, uzglabāšanai un 
visa latviskā sludināšanai. Viņš saskatījis 
mūsu senču kultūras diženumu, un tās lielo 
nozīmi mūsu nākotnes latviskai veidošanai. 
Viņš  teicis: “Tā būt tad latviešu tautai arī 
valstiski stiprai, mīlēt savu dzimto vietu un 
zemi kurā dzīvojam”.

Apgāda Jumava direktors Juris Visockis un 
Viesatu bibliotēkas vadītāja Sandra Šteina

Grāmatas sastādītājas Ausma Strautmane un Indra Krūmiņa

VIESATĀS
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Fotoizstāde “Senās latviešu amatu prasmes un dzīvesveids” 

Pavisam drīz sāksies skolēnu brīvlaiks, 
tādēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) aicina vecākus pārrunāt 
ar bērniem piecus jautājumus par drošību, 
lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un 
tiktu aizvadīta bez liekām rūpēm un rai-
zēm.

Ik gadu vasarā notiek vairāki nelaimes 
gadījumi. Aizvadītā gada statistika liecina, 
ka vasaras mēnešos atpūta pie ūdens traģis-
ki beidzās 51 cilvēkam, to skaitā arī diviem 
bērniem, kuri noslīka. Savukārt 55 cilvēki, 
tostarp arī vairāki bērni, apmaldījās mežā 
un pašu spēkiem nespēja  no tā izkļūt.

Kopumā 2018.gadā ugunsgrēkos gāja 
bojā 81 cilvēks, no kuriem trīs bija bērni, 
cieta 302 cilvēks, no kuriem 23 bija bērni, 
bet izglābts tika 381 cilvēks, kuru skaitā 30 
bija bērni. 

1. Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens?
Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peld-

vietās (par to liecina zīme “Peldēties at-
ļauts”). Ja tuvumā nav šādu peldvietu, tad 
tādās peldvietās, kuru krasts ir lēzens, ar 
cietu pamatu, bez lielas straumes un atva-
riem. Bērniem var ļaut rotaļāties ar piepū-
šamiem peldlīdzekļiem (riņķi, matracīši, 
bumbas u.c.), peldēties tik tālu, cik pieau-
gušais var labi redzēt un nepieciešamības 
gadījumā var ātri piesteigties palīgā. Vis-
drošāk būs, ja pieaugušais atradīsies ūdenī 
starp krastu un dziļumu. Nodarbojoties 
ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizi-
noties ar laivu, kuteri vai kādu citu peldlī-
dzekli, obligāti jāvelk glābšanas vestes.

VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpnēm uz 
mirkli nepieskatīts bērns var pakļūt zem 
ūdens un noslīkt. Piemēram, piemājas dīķi 
bieži kļūst par traģēdijas iemeslu, tāpēc 
bērnu nedrīkst atstāt pagalmā bez pieskatī-
šanas, ja tajā ir izveidots dīķis vai piepūša-
mais baseins. VUGD aicina vecākus apzi-
nāties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav 
atpūta, bet gan divkāršs darbs, jo bērni bez 
pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku – pat 
uz minūti novēršot uzmanību no bērna, 
var notikt liela nelaime un viņš var iekrist 

Viesatu pagasta bibliotēka aicina iedzī-
votājus piedalīties fotoizstādes no cikla 
“Fotogrāfija stiprina ģimeni un aktivizē sa-
biedrību” par tēmu “Senās latviešu amatu 
prasmes un dzīvesveids” veidošanā. 

Fotoizstādes mērķis ir veicināt intere-
si par latviešu senajiem amatiem un to 
daudzveidību, kā arī saglabāt fotogrāfijas 
kā kultūrvēsturisko mantojumu nākama-

ūdenī.
2. Kā rīkoties, ja notikusi nelaime un, 

kādos gadījumos jāzvana uz tālruni 112!
Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne ti-

kai bērni, bet arī pieaugušie apjūk un nezi-
na, kā pareizi rīkoties un kur ir jāzvana, lai 
saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem ir jāpār-
runā ar bērniem rīcība situācijās, kad ir no-
tikusi nelaime – jāpārrunā tas, kuros gadī-
jumos ir jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem 
uz tālruni 112 un kāda informācija jāsniedz 
piezvanot, kā arī jāpārrunā iespējamā rīcī-
ba situācijās, kad ir notikusi nelaime, bet 
nav pieejams telefons - tad ir jāmeklē tuvā-
kais pieaugušais un jāizstāsta par notikušo. 

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un 
viņi apzinātos, ka par katru nelaimi ir neka-
vējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt 
gan cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam ir jāiz-
skaidro, ka viņam par nelaimes izraisīšanu 
nedraudēs sods, citādāk kritiskā brīdī bērns 
domās nevis par to, kā izglābties pašam, bet 
gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda.

3. Kā droši lietot plītis un elektroierīces, 
paliekot mājās bez pieaugušo klātbūtnes?

Vasarā noteikti būs arī dienas, kas jāpava-
da telpās bez pieaugušo klātbūtnes. Atstājot 
mājās vienatnē atbilstoša vecuma bērnus, 
aicinām vecākus parūpēties, lai bērniem 
pašiem nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz 
plīts, jo, nepareizi darbojoties ar plīti vai 
aizmirstot ēdienu uz tās un aizskrienot ar 
draugiem spēlēties, var izcelties uguns-
grēks. 

Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku 
iemesls ir pārgalvība, jo ugunsgrēki nereti 
izceļas tieši no bērnu nezināšanas vai ne-
prasmes veikt saimnieciskos darbus. Pirms 
uzticēt bērniem patstāvīgi darboties ap plīti 
vai kādu citu sadzīves tehniku, VUGD iero-
sina vecākiem kopā ar bērniem to izmēģi-
nāt, piemēram, gatavot ēdienu un tikai pēc 
tam ļaut bērnam rīkoties virtuvē patstāvīgi.

jām paaudzēm.
Aicinu kopā ar ģimeni ieskatīties vecve-

cāku un vecāku albūmos un varbūt tur at-
rodas fotogrāfijas, kurās redzams: kā sievie-
tes auda stellēs tautastērpu, kā mīcīja maizi 
abrā un cepa lielajā krāsnī,  kā vīri darīja 
lauku darbus, kā pļavu ar izkapti pļāva, kā 
zemi ar zirgu un arklu ara,  kā veidoja labī-
bas gubas tīrumā , kā labības kūlīšus  vezu-

4. Kāpēc jāinformē pieaugušais par to, 
kur plāno doties un cik ilgi?

Sākoties vasaras brīvlaikam, daudzi bēr-
ni mājās paliks vieni, taču vecākiem būtu 
jāiemāca bērnus regulāri informēt vecākus, 
kurp viņi nolēmuši doties un ar ko kopā un 
cik ilgu laiku būs prom. 

Ikvienam vecākam jebkurā laikā būtu 
jābūt spējīgam atbildēt uz jautājumu, kur 
pašlaik atrodas un, ar ko nodarbojas viņa 
nepilngadīgais bērns. Tas ir nepieciešams 
tādēļ, lai gadījumos, ja ar bērnu ir noticis 
kāds nelaimes gadījums vai nepieciešama 
vecāku palīdzība, bet bērns satraukumā var 
nespēt uzreiz nosaukt precīzu savu atraša-
nās vietu. 

5. Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt pa 
pamestām ēkām un būvlaukumiem?

Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, 
aiciniet viņus kā pastaigu un rotaļu vietu 
neizvēlēties pamestas jaunceltnes un ēkas. 
Tas var būt ļoti bīstami, jo ir iespējams 
nokrist no liela augstuma, iekrist bedrē ar 
būvgružiem, tādējādi gūstot nopietnas ve-
selības problēmas un pat apdraudot savu 
dzīvību.

VUGD aicina vecākus pārrunāt ar bēr-
niem viņu drošības jautājumus, lai bērni 
nekāptu uz ēku jumtiem un nestaigātu pa 
pamestām ēkām.

Plašākai informācijai: Agrita Vītola
VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa
Tālr. 67075854, agrita.vitola@vugd.gov.lv 

mā krāva, kā pina grozus un t.t.
Fotogrāfijas jāiesniedz  līdz 1.novembrim 

Viesatu pagasta bibliotēkā uz vietas, kur 
tās tiks ieskenētas un atdotas atpakaļ, vai 
fotogrāfijas var iesūtīt e-pastā sandra60@
inbox.lv. Tuvāka informācija pa telefonu 
28352654- Sandra

Sandra Šteina
Viesatu pagasta bibliotēkas vadītāja

JAUNIEŠU ZIŅAS

Bērnu drošība vasarā: 5 jautājumi, kas jāpārrunā ar bērniem
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Lēna, lēna šodien gaita,
Neatnākšu ciemos rīt.
Pāri mīlai, pāri sapņiem
Dzimtās zemes smiltis krīt.
(L. Pēlmanis)

Lai tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied...
(J. Silazars)

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz 
pusēm, 
Nav tādu vārdu, kas mierināt 
spētu.

Jaunpils novada dome izsaka visdziļāko līdzjūtību 
piederīgajiem

Izidoru Čepulu, Vandu Ūdriņu, Jāni Freidenfeldu, 
Mihailu Bogatiju pēdējā gaitā pavadot. 

Skumjā brīdī izsakām visdziļāko 
līdzjūtību Intai Čepulei

 ar tuviniekiem.
Jaunpils novada domes kolektīvs

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Lilijai Bogatajai, vīru Mihailu 

mūžībā pavadot.
Tavas klasesbiedrenes

Zinta, Silvija, Vizma, Vera, Skaidrīte.

Skumju brīdī, no vīra atvadoties,  
esam kopā ar Intu Čepuli 

un viņas ģimeni.
Jaunpils KS kolēģi.

Jaunpils novada dome 
nozīmīgās jubilejās sveic 

jūnija gaviļniekus!

Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,

“Tīrs dzintars!” varam secināt.
/V.Mežnora/

Maija mēnesī novadā 
dzimuši divi puisēni un viena 

meitenīte.
Sveicam vecākus!

Brīdinām, ka pasākumu norise novadā var tikt fiksēta 
fotogrāfijās, kā arī pasākumi var tikt filmēti. Iegūtie dati tiek 

aizsargāti un tajā iekļautās informācijas apstrāde, ja tā saistās 
ar personas datiem, izmantojama un apstrādājama atbilstoši 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai
 (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis).

Vienmēr neziņu raisošie jautājumi pirms fiziskajām aktivitā-
tēm - Vai nebūs traki grūti? Vai pēc tam nejutīšos nelāgi? Es tak 
pa dienu traki daudz kustējos, priekš kam man vēl treniņu? Izrā-
dās, ka ir tāda treniņu programma, kas sniedz pozitīvas atbildes 
uz šiem jautājumiem. 4x4 fizisko aktivitāšu programma - treniņa 
ilgums tikai 34 min, kura laikā katrs pats nosaka savu darbības 
intensitāti, jo galvenais noteikums ir justies komfortabli visa tre-
niņa laikā. 

Tāpēc pamēģini kopā ar treneri A.Fridrihsonu 4x4 fi-
zisko aktivitāšu programmu katru pirmdienu un treš-
dienu plkst.18.00 skolas sporta stadionā.

Arī šogad par Jaunpils 
parka zālienu rūpēsies 
aitas

Jaunpils parka 2019.vasaras sezonas 
“zāles pļāvēji”. Lai saulaina un jauka laika 

pavadīšana vasarā jūs priecē ik uz soļa,
Baiba Rasa

Sabiedrisko attiecību un
 tūrisma nodaļas vadītāja


