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LIELĀ TALKA JAUNPILS 
NOVADĀ UN VISĀ LATVIJĀ – 

26. APRĪLĪ

Lielā talka aicina ikvienu līdz 2018. gadam, kad 
Latvijai būs 100. dzimšanas diena, padarīt Latviju 
par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē.

Šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta Baltijas 
jūrai. Līdztekus apkārtējās vides sakopšanai un 
labiekārtošanai ar vadmotīvu «Tīra Latvija sākas 

Tavā galvā!» šogad Lielā talka atgādina, ka tīra Baltijas jūra sākas mūsu ikviena vannas 
istabā. Tāpēc visi iedzīvotāji tiek aicināti īpašu uzmanību pievērst sadzīves ķīmijai, 
kuru ikdienā lietojam un kura pa kanalizācijas caurulēm nonāk Latvijas ūdeņos.

Sakopsim Jaunpils novadu kopā!
Talkas maisu savākšanas punkts Jaunpils pagasta teritorijā būs kā parasti pie „Dū-

meņiem”, bet Viesatu pagasta teritorijā pie „Skoliņas”. Punktos varēs novietot tikai Lie-
lās Talkas īpašos maisus. Tos varēs saņemt talkas dienā, 26. aprīlī, pie organizatoriem 
vai pirms talkas pie koordinatora Pētera Baranovska.

Šajos maisos liksim tikai talkas dienā savāktos atkritumus!
Jaunpils novada dome reizi gadā apmaksā lielgabarīta atkritumu aizvešanu un no-

glabāšanu atkritumu poligonā. Arī šogad, 26. aprīlī, Jums ir iespēja lielgabarīta atkri
tumus (dīvānus, gultas, matračus, skapjus u.c.) atvest un novietot, kā jau iepriek
šējos gados ierasts, pie „Dūmeņiem” Jaunpilī un Viesatās pie „Skoliņas”, speciāli 
sagatavotā vietā.

Talkošana notiek jau zināmajās vietās:
Jaunkalni, Sparvu kapi, Viesatās pie kultūras nama, Elles kalnā kā arī novada ciemu 

daudzdzīvokļu māju pagalmos un apkārtnē!
Ja kāds ir izvēlējies un zina kādu vietu savā novadā, kuru būtu nepieciešams sakopt, 

lūdzam to pieteikt pie talkas koordinatora Pētera Baranovska, rakstot  e-pasts:
                                                       peteris.baranovskis@jaunpils.lv vai zvanot 26436651.
Sakopsim savu dzīvesvietu – māju, sētu, pagalmu, sakopsim katru ražošanas objek-

tu, katru atpūtas vietu! 

Uzaicināsim līdzcilvēkus sakopt savu apkārtni!

Ar pirmajiem saulstariem, ar draiskām un bezbēdīgām putnu 
dziesmām, ar stārķu un dzērvju staltajiem stāviem vēl aizvien pelē-
kajās druvās, zilajām vizbulītēm, pūpolu un bērzu asniem, ar dabas 
mātes untumiem zemnieku apsētajos laukos un tomēr ar prieku cil-
vēku sirdīs par pavasara iestāšanos... ir pienācis aprīlis.

Jaunpils novada Domē darbi rit savu gaitu. Strādājam pie pašval-
dības mārketinga izstrādes. Projektu ietvaros notiek Jaunpils vidus-
skolas siltināšanas darbi, mēbeļu iegāde,  uzsākti meliorācijas darbi...
Dome ir izsludinājusi projektu konkursu NVO projektiem „Darām 
paši” un Jauniešu biznesa konkursu.

 Aprīļa mēnesī Jaunpils novada Domē darbu uzsāk trīs jauni spe-
ciālisti. Sakarā ar Labiekārtošanas dienesta vadītājas Lidijas Pavlovas 

aiziešanu pensijā, Dome izsludināja konkursu uz šo vakanto amatu vietu. Konkursā  uzvarēja 
Gvido Leiburgs, kurš uzsāka darbu 1. aprīlī. Gvido ir pieredze labiekārtošanas darbos un viņš 
ir augsta līmeņa speciālists – šajā nozarē darbojas jau gadiem. 

 Arī Attīstības nodaļas darbinieku sastāvā ir notikušas izmaiņas. Ar aprīli darbu uzsāk 
jauns  projektu vadītājs Andis Pušņakovs. Andim ir iegūta laba pieredze strādājot ar projek-
tiem Lauku atbalsta dienestā. 

Darbu Attīstības nodaļā uzsāk  arī Jaunatnes lietu speciālists – Andris Prikazs. Andris ir 
jauns un aktīvs jaunietis, iegūta augstākā izglītība gan sporta pedagoģijā, gan fizioterapijā. 
Andris būs arī veselības veicinošo pasākumu realizētājs pašvaldībā.

Aprīlī darbu Jaunpils pašvaldībā uzsāk mazpulku vadītāja Līga Bierande. Mazpulki darbo-
sies gan Jaunpils, gan Viesatu pagastā. Ilgu laiku atpakaļ Jaunpilī darbojās Mazpulku organi-
zācija un esam priecīgi, ka tie savu darbību atsāk. Jāteic, ka Līga Bierande aktīvi vada Irlavas 
vidusskolas mazpulcēnus un tagad arī mūsu bērniem būs iespēja pašiem cītīgi darboties, 
apgūt saimniekošanas, lauksaimniecības  uzņēmējdarbības u.c. prasmes.

Šobrīd cītīgi gatavojamies pārstāvēt Jaunpili Pasaules Ņūkāslu konferencē, kas notiks ap-
rīļa beigās Čehijas republikā Nova Hradā. 

Maija mēnesī svinēsim novada svētkus. Šogad aprit 5 gadi kopš izveidojās Jaunpils novads. 
Aicinu ikvienu novada iedzīvotāju iesaistīties svētku aktivitātēs un izbaudīt šos, visiem jums, 
veltītos svētkus!

Lieldienas vēlu pavadīt  lustīgi šūpojoties un izbaudot brīvās svētku dienas kopā ar ģimeni, 
radiem un draugiem apmeklējot Jaunpils un Viesatu kultūras namu rīkotos svētku pasāku-
mus.

Lieldienās šūpošanās nozīme ir auglības veicināšanā. Senāk latvieši ticēja: jo augstāk šūpo-
jas, jo labāka raža un brangāki lopi. 

Kas to Lieldienu 
Iešūpoja, 
Tam auga liniņi, 
Tam kaņepītes.

Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja: Ligita Gintere

Jaunpilnieki – parādīsim visiem, ka esam vienoti, 
atsaucīgi  un varam paši parūpēties 
par savu drošību – saziedosim naudu jaunas 
ugunsdzēsēju automašīnas iegādei

Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība ir uzsākusi līdzekļu vākšanu jaunākas uguns-
dzēsēju mašīnas iegādei – nepieciešamā summa 20 tūkstoši eiro. Daļa cilvēku jau ir atsauku-
sies biedrības aicinājumam un  ir saziedota neliela daļa no nepieciešamās summas!

Aicinām ikvienu – savu iespēju robežās – atsaukties šim aicinājumam, lai parādītu visai 
Latvijai, ka jaunpilnieki ir vienoti un paši spēj parūpēties par to, ko neizdara valsts!

Ziedosim un rūpēsimies par savu drošību!
Zinām, ka izdosies un drīz varēsim svinēt jaunās mašīnas atklāšanas svētkus!

Rekvizīti:
Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība

Reģistrācijas numurs: 40008178439
AS „SEB banka” SWIFT kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV56UNLA0050021847444

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!
Ugunsdzēsēju biedrības vārdā Māris Lagzdiņš

Tel. mob. 26183231
Ikgadējā summa biedrības atbalstam un  transporta uzturēšanai no dzīvokļa varētu būt 

10 eiro, no viensētas – 50 eiro, 200 eiro no zemnieku saimniecības un uzņēmuma. 

Jaunpils pašvaldība strādā pie 
mārketinga stratēģijas veidošanas

Jaunpils novada Dome, sadarbojoties ar Latvijas Pašvaldību savienību, ir iesaistījusies  projektā 
„Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”. 

No 24.–27.02. notika pirmais izpētes brauciens uz Poliju. Marta beigās notika otrais izpē
tes brauciens uz Norvēģiju. Projekta dalībnieki tikās gan ar Norvēģijas pašvaldību, gan pašvaldī-
bu asociāciju pārstāvjiem, guva ieskatu norvēģu pieredzē sistēmas datu izmantošanā, lai uzlabotu 
to darba efektivitāti dažādās jomās.

Lai arī Latvijā izveidotu „mācīties salīdzinot” sistēmas modeli, pirmais solis bija  izpētīt, kā šī 
sistēma darbojas Polijā un Norvēģijā,  kā tika vākti dati, apkopoti, izdarīti secinājumi un pielietoti 
darbībā.

Š. g.  23. aprīlī plkst. 12:00 Jaunpils pilī  notiks seminārs par pašvaldības mārketinga izstrādes 
gaitu, metodiku un „mācīties salīdzinot” sistēmas modeļa izmantošanu ikdienas darbā. Seminā-
ru vadīs LPS eksperti. Seminārā piedalīsies Domes deputāti, pašvaldības darbinieki, iestāžu un 
organizāciju darbinieki un uzņēmēji.

Projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, 
izmantojot 2 111 820 eiro piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada 
perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un 
Norvēģijas valsts vietējām un reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo 
kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu 
„mācīties salīdzinot” sistēmu, kas balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un iz-
manto salīdzināmo datubāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību 
lietpratīgu pārvaldību, „mācīties salīdzinot” sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stra-
tēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratē-
ģiskās vadīšanas formām.

Izmantojot LPS materiālus, informāciju sagatavoja un apkopoja:
Baiba Rasa, Sabiedrisko attiecību vadītāja
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27.03.2014. 
Domes sēdē 
pieņemtie lēmumi

•	 Pamatojoties uz personīgā iesnieguma pamata, 
Daigu Osīti [..]atsauca no SIA „Jaunpils pils” valdes 
locekles amata  un atbrīvoja no p/a „Jaunpils” direk-
tores amata.

•	 Pamatojoties uz SIA „Jaunpils pils” statūtu 
11.  punktu, iecēla  Kristīni Liepiņu, par SIA „Jaun-
pils pils” valdes locekli. Pilnvaroja K. Liepiņu  iesniegt 
Latvijas Republikas Uzņēmuma Komercreģistrā visus 
dokumentus, kas saistīti ar SIA „Jaunpils pils” valdes 
sastāva izmaiņām. 

•	 2013. gada 29. maija Domes sēdes Nr. 5 lēmuma 
Nr. 8 „Par p/a „Jaunpils” direktora pienākumu izpil-
dītāju” veica grozījumus, lēmuma 1. punktu izteica  
šādā redakcijā: Kristīni Liepiņu  apstiprināt par p/a 
„Jaunpils”, reģ. Nr. 90001569230, direktora pienāku-
mu izpildītāju.

•	 Dome atbalstīja Rīgas plānošanas reģiona izvei-
doto ES struktūrvienību projekta nodaļu ar līdzmak-
sājumu EUR 171,85  apmērā.  

•	 Lai pašvaldība pildītu funkciju  jaunatnes poli-
tikas nozarē, saskaņā ar  Jaunatnes likuma 5. panta 
(2) daļas 5. punktu, ar 2014. gada 1. aprīli Attīstības  
nodaļā izveidoja amata vietu: Jaunatnes lietu speciā-
lists.

•	 Lai izglītotu  un iesaistītu bērnus un jauniešus 
harmoniskas, sakoptas vides veidošanā, sekmētu 
pašapziņas veicināšanu, apgūtu uzņēmējdarbības pa-
matus, izstrādājot individuālus un grupu projektus 
kādā no darbības nozarēm – lauksaimniecībā, māj-
saimniecībā, amatniecībā, novadpētniecībā un vides 
apzināšanā, Jaunpils vidusskolā  izveidoja amata vietu 
„Mazpulka vadītājs”. 

•	 Sakarā ar Jaunatnes lietu speciālista un Mazpul-
ka vadītāja  amata vietu izveidošanu, izdarīja izmai-
ņas Novada domes, domes iestāžu amatu sarakstos 
un amatalgās.

•	 Apstiprināja 2014. gada 13. martā izsludinātās  
izsoles  rezultātus par  automašīnas NISSAN PATH-
FINDER FE 54, valsts reģ. Nr. FE 54, pārdošanu par 
izsolē nosolīto cenu EUR 754,00.

•	 Atcēla 2014. gada 27. februāra Domes sēdes 
LĒMUMU Nr. 22 „Par Jaunpils novada izglītības 
iestāžu izdevumiem savstarpējiem norēķiniem uz 
01.01.2014.”

•	 Pamatojoties uz 2013. gada izglītības iestāžu 
budžeta izdevumiem pēc naudas plūsmas principa, 
noteica ar 2014. gada 1. janvāri pašvaldību savstar-
pējos norēķinos pielietojamos izcenojumus vienam 
audzēknim mēnesī: Jaunpils vidusskolā – EUR 53,78, 
PII „Zemenīte” – EUR 100,18.

•	 Dome  lūgs Pašvaldību aizņēmumu un galvo-
jumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 
2014. gadā Jaunpils novada pašvaldībai ņemt:

– īstermiņa aizņēmumu EUR 4465,21 uz 5 gadiem 
no Valsts kases ar noteikto gada procentu likmi LAD 
finansētā projekta „Latviešu tautas tērpu iegāde vidē-
jās paaudzes deju kolektīvam, kultūras mantojuma 
saglabāšanai Jaunpils novadā” realizācijai;

– ilgtermiņa aizņēmumu līdz EUR 235’000,00 ap-
mērā, uz 15 gadiem no Valsts kases ar noteikto gada 
procentu likmi projekta „Jaunpils vidusskolas telpu 
vienkāršotā renovācija” realizācijas vajadzībām;

– ilgtermiņa aizņēmumu līdz EUR 41’826,37 
(četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti divdesmit seši 
euro 37 euro centi) apmērā, uz 10 gadiem no Valsts 
kases ar noteikto gada procentu likmi mēbeļu iegādei 
Jaunpils vidusskolas vajadzībām.

•	 Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 3 „Par 
grozījumiem 2014. gada 30. janvāra Saistošajos notei-
kumos Nr. 1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budže-
tu 2014. gadam”.

•	 Apstiprināja Nolikuma Nr. 4 „Par  balvu pie-
šķiršanu Jaunpils vidusskolas pedagogiem un au-
dzēkņiem”.

•	 Dome nolēma piedalīties starptautiskā pašval-
dību asociācijas „New Castle”  asociācijas konferencē 
Nove Hrady, Čehijas republikā no š. g. 28. aprīļa līdz 
4. maijam. Delegācijas sastāvā iekļāva Domes priekš-
sēdētāju Ligitu Ginteri, izpilddirektoru Pēteri Bara-
novski, sabiedrisko attiecību speciālisti Baibu Rasu, 
Attīstības nodaļas vadītāju Viju Zīverti, SIA „Jaunpils 
pils” valdes locekli Kristīni Liepiņu, p/a „Jaunpils” 
direktores vietnieci Ingu Krūtaini, Viesatu kultūras 
nama vadītāju Agitu Kalviņu, Jaunpils vidusskolas 
skolotāju Anitu Marčinkus, pils pārzini Aivaru Mi-
ķelsonu.

Ar domes sēdes lēmumiem izvērstā veidā var 
iepazīties Domes mājas lapā www.jaunpils.lv

Kancelejas vadītāja I. Lapsa

Aicinām  kļūt  par  audžuģimeni!

Kas ir audžuģimene?
Audžuģimene ir ģimene vai persona, kas ir apguvusi audžuģimeņu 

apmācības programmu, ir ieguvusi audžuģimenes statusu, un uz noteiktu 
laiku uzņem savās mājās bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situ-
ācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu 
iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpēties, un kuru radinieki nevar uzņemties 
aizbildnību.

Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam nenonākt bērnu namā, bet 
gan izaugt ģimeniskā vidē, attīstot saskarsmes prasmes, gūstot pozitīvu 
pieredzi ģimenē, kurā  viens par otru rūpējas, vērojot, kā tiek organizēta 
sadzīve, sadalīti pienākumi, un vienlaikus gūstot pareizu priekšstatu par 
ģimeni kā vērtību. 

Kā kļūt par audžuģimeni?
Uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (vai perso-

na) vecumā no 25  līdz 60 gadiem, (var būt izņēmumi). 
Audžuģimenēm valsts nodrošina bezmaksas apmācības, kas tiek or-

ganizētas divas reizes gadā, tāpat ir noteikta atlīdzība par audžuģimenes 
pienākumu veikšanu no valsts budžeta, savukārt ik mēnesi pabalstu bēr-
na uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei maksā pašvaldība, kura 
bērnu ir ievietojusi audžuģimenē. 

Interesentiem jāvēršas savas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā un, 
uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāaizpilda noteiktas formas 
iesnie gums, jāiesniedz sava ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, kā 
arī psihiatra un narkologa  atzinums. 

Izziņu par veselības stāvokli izsniedz ģimenes ārsts, jo tieši viņš, zi-
not sava pacienta dzīvesveidu un attieksmi pret savu veselību, var likt 
savu lēmumu kļūt par audžuģimeni vēl apdomāt. Savukārt psihiatra un 
narkologa atzinums nepieciešams, lai potenciālais audžubērns nenonāk-
tu tādos pašos vai vēl sliktākos apstākļos, kā bijis. Papildus bāriņtiesa 
pretendentu uz audžuģimenes statusu nosūtīs pie psihologa, lai saņemtu 
psihologa atzinumu par personas vai laulāto piemērotību audžuģimenes 
statusam. 

Bāriņtiesa iesniegtos dokumentus mēneša laikā izvērtēs, pārbaudīs lau-
lāto (personas) dzīves apstākļus un ģimenes materiālo stāvokli, noskaid-
ros motivāciju un spējas audzināt bērnu,  kā arī  pieprasīs informāciju no 
Sodu reģistra. 

Dzīves apstākļu izpēte nozīmē, ka bāriņtiesas darbinieki dosies uz 
jūsu dzīvesvietu un novērtēs, vai apstākļi ir piemēroti bērnu aprūpei. 
Bāriņtiesas darbinieki aprunāsies ar visiem mājiniekiem, noskaidrojot, 
vai tiešām visi ģimenes locekļi piekrīt tam, ka ģimenē ienāk svešs bērns. 
Gadās, ka kāds no pašu bērniem nemaz nevēlas dalīt vecāku uzmanību 
ar vēl kādu bērnu „no malas”. 

Ja bāriņtiesas lēmums par laulāto (personas) piemērotību audžuģime-
nes pienākumu veikšanai ir pozitīvs, audžuģimene bez maksas apgūst mā-
cību kursu (60 stundas) atbilstoši audžuģimenes mācību programmai, par 
ko saņem apliecību. 

Audžuģimeņu apmācības tiek organizētas divas reizes gadā – pava-
sarī (martā – aprīlī) un rudenī (oktobrī – novembrī), lai nodrošinātu 
iespēju visiem interesentiem tās apmeklēt iespējami ērtākā laikā. Šajos 
kursos topošajiem audžuvecākiem stāsta gan par bērnu psiholoģiju, 
par rīcību krīzes situācijās, saskarsmi ģimenē, gan arī par likumdo-

šanu. Apmācību noslēdzot, jākārto tests, lai saņemtu kursu beigšanas 
apliecību.

Vai jebkurš var kļūt par audžuģimeni?
Uz audžuģimenes statusu nevar pretendēt, ja kāds no laulātajiem 

(persona) ir sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar var-
darbību vai vardarbības piedraudējumu, (neatkarīgi no sodāmības dzē-
šanas), vai ir sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību vai 
dzimumneaizskaramību, ir amorāli uzvedies darbā vai ārpus darba, un 
tas ir konstatēts ar tiesas spriedumu vai citas kompetentas iestādes lēmu-
mu, ir pārkāpis bērnu tiesību aizsardzību reglamentējošos normatīvos 
aktus, vai ir atcelts no aizbildņa pienākumu veikšanas nekārtīgas aizbild-
ņa pienākumu pildīšanas dēļ, vai jau reiz ir zaudējis audžuģimenes vai 
viesģimenes statusu, jo nav pildījis pienākumus atbilstoši bērna intere-
sēm. Tāpat audžuģimenes statuss netiek piešķirts, ja vienam no laulā-
tajiem (personai) ir pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības.

Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar lau-
lātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķir-
šanu vai arī atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.  

Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni 
tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā, un informācija par audžuģimenēm, 
kas var uzņemt bērnus, ik mēnesi tiek publicēta Labklājības ministrijas 
mājas lapā. 

Piedāvājot bērnu audžuģimenei, tiek ņemtas vērā ģimenes iespē-
jas, kā arī vēlmes attiecībā uz bērnu skaitu, vecumu, dzimumu, tau-
tību un būtiskiem apstākļiem, kas jāņem vērā. Tāpat audžuģimenei 
ir tiesības iepazīties ar bērnu, lai pieņemtu lēmumu, vai ģimene spēs 
nodrošināt bērnam nepieciešamo aprūpi un audzināšanu. Ievietojot 
bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un paš-
valdību.

Kādu atbalstu saņem audžuģimene?
Psihosociālais atbalsts: audžuģimenei ir iespējas saņemt bezmaksas 

individuālās psihologa konsultācijas, piedalīties audžuģimeņu atbalsta 
grupās vienu reizi mēnesī, lai saņemtu atbalstu, dalītos savā pieredzē, kā 
arī iegūtu jaunas atziņas un idejas, jaunas prasmes bērnu audzināšanā 
pieredzējušu psihologu vadībā, ir iespēja apmeklēt metodiskos semi-
nārus divas reizes gadā, piedalīties audžuģimeņu salidojumā vasarā, kā 
arī ir iespējams saņemt bāriņtiesas un sociālā darba speciālistu atbalstu 
problēmsituāciju risināšanā.

Finansiālais atbalsts: audžuģimene saņem ikmēneša pabalstu bērna 
uzturam pašvaldības noteiktā apmērā (Jaunpils novadā 164,00 EUR par 
katru bērnu), vienreizēju pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei pašvaldības noteiktā apmērā (Jaunpils novadā 143,00 EUR) , kad 
bērns tiek ievietots audžuģimenē, kā arī atlīdzību par audžuģimenes pie-
nākumu pildīšanu 113,83 EUR mēnesī neatkarīgi no audžuģimenē ie-
vietoto bērnu skaita, un, protams, ģimenes valsts pabalstu un citus valsts 
noteiktos pabalstus.

Ja Jūs ir ieinteresējusi iespēja kļūt par audžuģimeni, gaidīsim Jūs 
uz sarunu Jaunpils novada bāriņtiesā! 

Informāciju sagatavoja: Aija  Labsvārde

Domes sēdē

Mēs līdzcietīgi uzklausām otra bēdu stāstu, ļaujot izraudāties uz sava pleca, pa reizei ziedojam kādā labda-
rības akcijā… Bet varbūt tieši šobrīd Jūs esat gatavs atvērt sava nama durvis un dāvāt sirds siltumu kādam bez 
vecāku gādības palikušam bērniņam ikdienā? Iespējams, tieši Jūsu ģimenē kāds mazulis vai spurains pusau-
dzis, kura mamma un tētis kādu iemeslu dēļ nespēj par viņu pienācīgi parūpēties, var apjaust, kas ir vecāku 
rūpes un mīlestība, iepazīties ar sadzīvi, mācīties savstarpējās attiecības un ikdienas pienākumus? Ja vēlaties 
sniegt atbalstu bērnam, kuram liegta iespēja uzaugt savā ģimenē, kļūstiet par AUDŽUĢIMENI!

Dziesmā virmo pavasaris
Pavasaris. Mostas, daba, atlido gājputni un pie mums at-

brauca dziedātāji no draugu koriem, lai ieskandētu pavasa-
ri pilī. Tā jau kļuvusi par tradīciju, ka marta beigās (29.03.) 
tiekamies Jaunpilī. Ciemos ieradās jauktais koris „Grindex”, 
Jaunmārupes jaunais jauktais koris „Universum”, jauktais ko-
ris „Skulte”, kuru vada mūsu karos kormeistars Ārijs Ādam-
sons, Tumes jauktais koris un arī mēs, Jaunpils jauktais koris.

Katrs koris bija izvēlējies dziesmas, kas pašiem patīk un 
tās izdziedāja. Koncerta ievadā klausījāmies „Dziesmai šo-
dien liela diena” (kā Dziesmu svētku estrādē Rīgā). Koncertā 
skanēja dažādas komponistu dziesmas, kas izraisīja klausī-
tājos pozitīvas emocijas. Noslēgumā kopkoris nodziedāja 
latviešu tautas dziesmu A. Kalniņa apdarē „Dziedot dzimu, 
dziedot augu” un R. Paula „Manai Dzimtenei”.

Paldies visiem diriģentiem, kas sagatavoja savus kolek-
tīvus šim pavasara koncertam, dziedātājiem par uzņēmību 
veltot brīvo laiku dziesmu apguvei.

Sirsnīgs paldies gidei Mārītei par jauko ekskursiju tiem 
mūsu draugu koru dziedātājiem, kuri Jaunpilī bija pirmo rei-
zi. Paldies!

Liels paldies Silvai, Ingai, Aivaram un Ligitai, kas ātri pār-
kārtoja zāli ballei, lai visi dziedātāji pēc koncerta varētu labi 
atpūsties. 

Paldies tiem jaunpilniekiem (to bija visumā daudz), kas 
atlicināja laiku un atnāca paklausīties šo sirsnīgo koncertu. 
Paldies!

Dalībniece Judīte

Dekupāža ir interesanta un vienmēr pārsteidzoša me-
tode, kā veidot dizainu dažādiem priekšmetiem. Deku-
pāžas tehnikā var apdarināt praktiski jebko – porcelānu, 
plastmasu, koku, papīru, stiklu un pat audumu. Attiecīgi 
pielietojot pareizos darba materiālus – mēbeles, trauku 
komplekti, koka lādītes un pat apavi un apģērbi – iegūst 
neatkārtojumu vērtību. 

Dekupāžas tehnika ir lieliska, jo jums nav jāmāk zī-
mēt, un process nav neatgriezenisks, jo darba gaitā jums 
ir iespē jams izveidot tādu kompozīciju, kāda šķiet vispie-
mērotākā attiecīgajam priekšmetam. 

Pirms sākt darbu dekupāžas tehnikā, ir nepieciešams 
zināt dažas lietas, ar ko sākt. To aicinām apgūt 

dekupāžas nodarbībā – darbnīcā 
pasniedzējas Intas Finkas vadībā 

13. aprīlī plkst. 11.00 „Ratā”.
(Aptiekas māja 2. stāvs)

Nodarbības materiāli ir sagādāti projekta ietvaros,
dalības maksa EUR 2 – kafijas pauzei.
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Jaunpils novadam 5 gadu jubileja
Maijs - novada svētku mēnesis

Svētku programma 
11. maijs – Pavasara gadatirgus

Paralēli lustīgām tirgus andelēm notiks dažādas svētku aktivitātes – nāciet, ņemiet lī
dzi draugus, radus, kaimiņus... šie svētki ir domāti tieši jums!

Katrs dalībnieks 11. maijā saņems īpašu svētku dalībnieka karti, kurā būs norādīta 
precīza informācija par svētku aktivitātēm. Katrā no piecām svētku dienām visās aktivi
tāšu vietās, kurās piedalīsieties, saņemsiet uzlīmes. Jo aktīvāks svētku dalībnieks būsiet, 
jo vairāk uzlīmju sakrāsiet. Aktīvākie dalībnieki noslēgumā saņems balvas!

Uz tikšanos!

Novada svētku 1. diena
Plkst. Vieta Pasākuma aktivitātes 
8:00 Centrs Tirgus sākums 

10:00 Centrs Kafejnīcā „Līvas” un „Pils kroga” āra kafejnīcā iespēja 
baudīt gardus pusdienas, malkot kafiju un smalkmaizītes.*

10:00 „Līvu” veikala laukums Novada svētku svinīga atklāšana, koncerts

11:00 Centrs 

Dažādas aktivitātes bērniem: lekšana pa piepūšamo gaisa 
pili, batutiem, staigāšana ar koka kājām u. c. interesan-
tas izdarības. Mazākos svētku dalībniekus rotaļās vedīs 
atraktīvi pasaku varoņi. Būs arī pārsteigumi!

12:00 Centrs – Aptiekas laukums Ātradīšanas sacensības**

12:00
„Jaunkalni”, „Rats” 
Aptiekas māja un 

stāvlaukumā

Radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem kopā ar 
biedrībām „7 balles”, „Kamenes”, „Vīgriezes”, „Dzīpars” un 
Jaunpils vidusskolas rokdarbu entuziastēm

12:00 SIA „Līvas grupa” 
stāvlaukumā

SIA „Joži” smagās tehnikas, ugunsdzēsēju un Jaunpils 
novada Domes multifunkcionārā traktora apskate un 
paraugdemonstrējumi. Iespēja iekāpt, apskatīt, fotografēties 

13:00 Jaunpils centrs  un apkārtne Foto orientēšanās (Līdzi fotoaparāts)

13:30 Zālienā pie autobusu 
pieturas

Zāles pļāvēju parāde** – izpušķoti zāles pļāvēji un to 
īpašnieki rādīs, ko spēj – noskaidrosim ātrākā, jaudīgākā, 
stilīgākā un visādi citādi interesantākā zāles pļāvēja 
īpašnieku!

14:00 „Jaunkalni” „Rats” 
Aptiekas māja Foto orientēšanās noslēgums

* par maksu
* * vēlama iepriekšēja pieteikšanās

17. maijs – Muzeju nakts – novada svētku 2. diena
„SARKANĀ KRĀSA – DZINTARS”

MOTO: Bet labu cilvēku tuvumā dzintars atdzīvojas, reizēm iemirdzas tā, ka man sirds 
noreibst un acīs sakāpj siltums. Tad cilvēki man saka: „Kādas tev siltas acis!” – „Tas no 
dzintara”. Bet dzintars iemirdzas man rokās. „No cilvēkiem”, viņš saka „Tas no šiem cilvē-
kiem”. /I. Ziedonis/

Norises laiks 
(18:00–01:00) Vieta Aktivitāte

18:00 Jaunpils baznīca Koncerts.
No 18:30 Jaunpils ezers Kluba „Burbuļi” aktivitātes Jaunpils ezerā un ezera krastā.

No 19:00 Jaunpils muzejs
Gaisma, spēks, sākums
Viesu sagaidīšana, pasākuma atklāšana kopā ar folkloras kopu. 
Jaunpils mednieku biedrības aktivitāšu pieteikums.

No 19:30 Jaunpils muzejs

Redzēt, izjust, piedzīvot
•	 Ilzes Cērpiņas gleznu izstāde
•	 Pavasara ziedu prieks sadarbībā ar Jaunpils dārzkopības 
biedrību
•	 Radošās darbnīcas un aktivitātes ar līdzdarbošanos 
bērniem un pieaugušajiem
•	 No pilskundzes dārza līdz tējas tasei. Jaunpils pils dārza 
pārzine Alda piedāvās nogaršot un izzināt ārstnieciskos augus 

Pils pagalms
Ticība, cerība, mīlestība
•	 Lestenes teātra jautrs uzvedums, vadītāja Iveta Papendika 
•	 Brīvdabas kino pils pagalmā „Tas bija mūsu laiks”

Jaunpils pils
Spīdēt, mirdzēt, turpināties
•	 Ekskursija pa pili kopā ar brāli Teodoru
•	 260 svecītes baroneses Elīzas dzimšanas dienas tortē 

23:00 Jaunpils pils 
pagalms

Balle Jaunpils pils pagalmā kopā ar grupu „Brīvdienas”

Muzeju naktī Jūs ciemos gaidīs
•	Jaunpils evaņģēliski luteriskā baznīca
•	Dzintara pavedienu vērps un ievīs biedrības „Dzīpars” dalībnieces
•	Gardas šmores un riktes no Pilskunga ķēķa visa vakara garumā **
•	Mīksti un sabužināti pēļi viesus gaidīs viesnīcā, istabiņas rezervēt pa telefonu 2944 2539 **

** par maksu
Būsim priecīgi, ja ieradīsieties ar īpašu dreskodu – piespraudi ar dzintaru.
Meklēsim, priecāsimies un skatīsimies Jaunpils dzintara āderītes kopā!
Programmā iespējamas izmaiņas.

18. maijs – Ģimeņu un sporta diena Kartavkalnā
3. novada svētku diena

Plkst Vieta Pasākuma aktivitātes veids

09:00–13:00 Kartavkalnu 
dabas takas

Sportiskas aktivitātes ģimenēm, audžuģimenēm, bērniem

13:00 Kartavkalni Pikniks pie ugunskura (Līdzi desiņas, maizītes, dzeramais ūdens) 
14:00 Kartavkalni Jaunpils novada dziedošo ģimeņu koncerts*
15:00 Kartavkalni Disenīte bērniem 
15:00 Kartavkalni Sporta spēles, stafetes un sacensības visiem iedzīvotājiem**

*Dziedāšanas koncertam laipni aicinātas pieteikties ģimenes, audžuģimenes un visi bērni, 
kuri vēlas dziedāt – līdz š. g. 17. aprīlim. Sagatavot priekšnesumu, sākot jau ar dziesmas izvēli 
līdz pat muzikālajam pavadījumam koncertā – nodrošinās grupa „Jaunpils Elements” atsaucī-
gais Māris Krastiņš un smaidīgā Agita Trokša. Mēģinājumi notiks gan Jaunpilī, gan  Viesatās. 
Par vietu un laiku informācija tiks precizēta.

**Aicinām iedzīvotājus veidot savas komandas sporta dienai! Gan biedrību, daudzdzīvokļu 
namu iedzīvotāju, gan iestāžu, organizāciju, uzņēmumu, gan studentu, skolēnu u.c. Katra ko-
manda var īpaši piedomāt pie tērpiem un aksesuāriem!!! 

Pieteikt savu komandu aicinām, rakstot andris.prikazs@jaunpils.lv vai zvanot 29379004.

25. maijs – „Mazo ciemu diena”
4. novada svētku diena

Viesatu kolektīvi brauc uz Jurģiem un Levesti.
Jaunpils kolektīvi brauc uz Sauli un Struteli.
Kolektīvi satiekas Viesatu birzītē.
Plkst. 16:00 kursēs autobuss no  Jaunpils uz Viesatām un ap plkst. 20:00 atpakaļ, lai visi 

interesenti var aizbraukt uz noslēguma koncertu un pikniku. Ja ir nepieciešams transports 
mazo ciemu apmeklēšanai – informējiet mūs par to! Autobusam – obligāta iepriekšēja  
pieteikšanās, zvanot 63180960, 20204694 vai  rakstot: baiba.rasa@jaunpils.lv

Aicinām visus interesentus šajā dienā braukt ciemos uz mazajiem ciemiem!

Plkst. Vieta Pasākuma aktivitātes veids

11:00 Jurģu centrs Koncerts. Mīļi aicinām visus Jurģu iedzīvotājus uzņemt sava 
ciema centrā ciemiņus

13:00 Levestes centrs Koncerts. Mīļi aicinām visus Levestes iedzīvotājus uzņemt 
sava ciema centrā ciemiņus

11:00 Saule Koncerts. Mīļi aicinām visus Saules iedzīvotājus uzņemt sava 
ciema centrā ciemiņus

13:00 Struteles baznīca un  
Biedrība „7 balles”

Koncerts. Mīļi aicinām visus Struteles iedzīvotājus uzņemt 
savā ciemā ciemiņus

17:00 Viesatu birzītē Jaunpils pašdarbnieku koncerts 

19:00 Viesatu birzītē Ugunskurs, pikniks – kopā būšana. Jautras sarunas, lustīgas 
dejas grupas „Jaunpils Elements” pavadījumā 

31. maijs – novada svētku noslēgums
5. novada svētku diena

Lai pašu acīm redzētu, zinātu un iepazītu – ko un kā ražo vietējie uzņēmumi, aicinām pie
teikties bezmaksas ekskursiju tūrē pa Jaunpils novada uzņēmumiem – SIA „Joži”, SIA „Līvas 
grupa”, A/S „KCMAS”, SIA „Īves grupa”, SIA „Saules koka amatnieks” un  SIA „EGG KOKS”.

Lai veiksmīgi varētu saplānot autobusa maršrutu, ekskursijai obligāta iepriekšēja pie
teikšanās līdz 12. maijam, zvanot – tel. 63180960, 20204694 vai rakstot

                                                                                                                       baiba.rasa@jaunpils.lv 
Ekskursijā var doties arī ar privāto transportlīdzekli, bet arī tad, lūdzam pieteikties, lai 

saskaņotu cilvēku skaitu un laiku!
Plkst. Vieta Pasākuma aktivitātes veids

09:00 Jaunpils Ekskursiju tūre pa vietējiem uzņēmumiem

18:00 Viesatu un Tukuma 
ceļu krustojums

Svētku gājiens – aicinām piedalīties visus novadu
iedzīvotājus!

19:00 Parks Svētku aktīvāko dalībnieku apbalvošana
20:00 Parks Pašdarbnieku koncerts
22:00 Parks 5 gadu jubilejas tortes baudīšana
22:30 Parks Balle ar grupu „Klaidonis”. Ieeja bezmaksas

Parks Āra kafejnīca „Līvas”*
Gājiena mēŗkis – novada ļaužu kopības un piederības sajūtas veidošana! 
Kopā mēs esam daudz un stipri! Mēs dzīvojam atsevišķos pagastos – bet esam vienoti! 

Aicinām visus novada iedzīvotājus: daudzdzīvokļu, privātmāju iedzīvotāji, biedrības, orga-
nizācijas, uzņēmumi un iestādes, vienosimies kopīgā gājienā no krustcelēm līdz parkam, lai 
kopīgi baudītu svētku koncertu, mielotos ar brīnumgardu svētku torti un lustīgi ballētos gru-
pas „Klaidonis” pavadījumā.

*kafejnīca par maksu

Svētkus atbalsta: 
„Jaunpils Elements” 
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Jaunpils vidusskolas ziņas

Muzeja ziņas

31.03.–04.04. „Krāsainā ne dēļa”.

02.04. plkst. 9.20 lekcija 9.–12. kla
šu skolēniem skolas zālē „Neatkarības 
atjaunošana Latvijā” – sadarbībā ar 
Latvijas Okupācijas muzeju. 

04.04. plkst. 17.30  9. klases vecāku sapulce.

07. 04. plkst. 11.30 tikšanās skolas zālē 9.–12. klašu skolē
niem ar NATO drošības politikas nodaļas vadītāju  Latvijā un 
pārstāvjiem no LR  Ārlietu un Aizsardzības ministrijas.

9.30 – Jelgavas novada skolu direktoru vietnieku pieredzes 
apmaiņas seminārs Jaunpils vidusskolā.

14.04. FOTOGRAFĒŠANĀS Jaunpils vidusskolā.

30.04. plkst. 14:00 Kustību festivāls „Jaunpils” pilī.

Skatuves runas konkurss
Trešdien, 19. martā, Slampes kultūras pilī norisinājās sko

lēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss. Tā tēmas 
atbilstoši nolikumam bija ieteikts saistīt ar ģimeni, skolu, tautu, 
valodu, dzimto pusi, tēvzemi un Latviju.

Skatuves runas konkursā piedalījās 47 dalībnieki. Jaunpils 
vidusskolu pārstāvēja 1. klases skolniece Patrīcija Andersone, 
3.  klases skolnieces Evelīna Bitere un Annija Ķīķe, 5. klases 
skolniece Daiga Medvecka, 7. klases skolniece Kristīne Serge
jeva.

Patrīcija, Evelīna, Daiga un Kristīne izcīnīja konkursā pir
mās pakāpes atzinību, Annija otrās pakāpes atzinību.

Sveicam  meitenes ar sasniegumiem!  Paldies vecākiem par 
atbalstu gatavojoties konkursam. 

Informāciju sagatavoja: Tamāra Juzupa

1. aprīlī velns esot nomests no debesīm, tāpēc esot jāmā
nās. Piekrītot domai, ka ikdienā humora izjūtu nu nepavisam 
nedrīkst zaudēt, mēs marta mēnesī esam veikušas tikai labus 
darbus, par kuriem nevar sacīt: „April, april!”

Represiju atceres pasākums. 25. martā pie Komu
nistiskā genocīdu upuru piemiņas vietas Bikstu stacijā sa
tikās Jaunpils un Bikstu ļaudis. Sanākušos ļaudis uzrunāja 
Bikstu pārvaldes vadītāja Ināra Dabra un Jaunpils novada 
domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, izsakot cieņas aplie
cinājumu cilvēkiem, kas izturējuši smago likteņa triecienu 
un, neskatoties uz pārdzīvoto, ir spējuši saglabāt gara spē
ku un pārdzīvojot izsūtīšanu no savas zemes, nav zaudēju
ši ticību Latvijai. Pēteris Baranovskis atcerējās laiku, kad 
pirms 25 gadiem Struteles pusē atrastais laukakmens  tika 
novietots pie Bikstu stacijas. Ar klusuma brīdi pieminēja 
visus tos, kuri neatgriezās no izsūtījuma. Pasākuma izska
ņā pie piemiņas akmens tika nolikti ziedi, aizdegtas sveces. 
1949. gada 25. marta deportācijas ir iecirtušas dziļu brūci 
latviešu tautas vēsturē, tādēļ par to jāstāsta mūsu jaunie
šiem. Pasākumā piedalījās Jaunpils vidusskolas audzēk

ņi kopā ar skolotāju Andru Ķergalvi. Paula Valaine pēc 
pasākuma sagatavojusi ļoti emocionālu video materiālu. 
Par šiem notikumiem Jaunpils novadā tika sagatavota iz
stāde  Jaunpils muzejā.  Pēc atceres mirkļa pie piemiņas 
akmens, Jaunpils ļaudis tika aicināti uz atmiņu pēcpusdie
nas pusdienām Jaunpils pilī.

Aicinājums jaunpilniekiem. Aizvadītā gada noga
lē ar Jaunpils novada domes finansiālu atbalstu tika izdota 
pirmā grāmata par Jaunpils novada vēsturi, kas atspoguļo 
Jaunpils senvēsturi un laika posmu līdz 1920. gada agrār
reformai. Šo vēsturiski un vizuāli bagāto izdevumu var 
iegādāties Jaunpils muzejā. Šobrīd Jaunpils muzeja darbi
nieces strādā pie Jaunpils novada vēsturei veltītā izdevuma 
2. daļas manuskripta, kurā tiks atspoguļots  laika posms 
no 1920. gada līdz mūsdienām. Ja Jums, vai Jūsu radinie
kiem mājās ir senas un ne tik senas fotogrāfijas par Jaunpili, 
Struteli, Viesatām, cilvēkiem, mājām, notikumiem, dzim
tu stāsti lūdzam mūs par to informēt. Ar Jūsu atļauju mēs 
fotogrāfijas un dokumentus noskenēsim, lai papildinātu 
tekstuālo informāciju.  Fotogrāfijas pēc skenēšanas atdosim 
Jums atpakaļ.

Akcija „Mēneša fotogrāfija”. Aprīlis un maijs ir 
īstais koku stādīšanas laiks. Latvijas laikā ļoti populāras 
bija Mežu dienas, kuras pirmo reizi notika 1928. gadā. 
1933. gadā Jaunpils skolēni veidoja apstādījumus skolas pa
galmā un parka malā. 1935. gadā pie Jostu stacijas iestādīja 
15 liepas, 45 ķiršus, 15 bērzus un 20 metrus garu dzelte
no akāciju dzīvžogu. Pie Jurģu  pamatskolas ierīkoja liepu 
aleju. 1936. gadā Jaunpils–Bikstu lielceļa malās iestādītas 
240 liepas. 1938. gadā tapa stādījumi pie Kr. Barona skolas. 
Fotogrāfijā redzamās Meža dienas notikušas 1934. gadā, kad 
pie Jaunpils biedrību nama tika sākts veidot parks, iestādot 
vairākus simtus krāšņuma kokus.

Meklējam, mēram, atrodam Jaunpils dižko-
kus, dižalejas, dižakmeņus. Vārdu „dižkoks” ieviesa 
Latvijas dižkoku pētīšanas pamatlicējs mežkopis S. Saliņš 
20. gadsimta 60. gados. Dižkokiem ir liela zinātniska, kul
tūrvēsturiska un estētiska nozīme un izdaiļo katru vietu. 
Latvija ir dižkoku brīnumzeme. Mēs savos dižkoku mek
lējumos balstījāmies uz iepriekš sastādītiem sarakstiem. 
Jaunpilī bijuši īpašo koku meklēšanas entuziasti – A. Zāg
manis. 2001. gadā koku uzskaiti veikuši U.  Akmens un 
J.  Kabaks. Jaunpilī ir skaisti ozolu un lapegļu stādījumi, 
interesanti akmeņi, piemiņas koki. Šobrīd apkopojam jau 
iegūtos mērījumus un vizuālo materiālu, tādēļ aicinām ik
vienu ziņot par kādu mums vēl nezināmu koku, akmeni 
vai aleju.

Apstiprināts projekts. Jaunpils muzejs saņēmis 
pozitīvu atbildi Latvijas Republikas Kultūras ministri
jas izsludinātajā projektu konkursā. Šī  projekta ietvaros 
tiks veikta Pilskunga kabineta pulksteņa restaurācija, tā 
nodrošinot Jaunpils muzeja krājuma pieejamību, uzturē
šanu un izmantošanu. Sienas pulksteņa restaurāciju veiks 
SIA  „Viestards”.

Magoņu tango. 29. marta pēcpusdienā Jaunpils mu
zeja izstāžu zālē valdīja magones, tango un pozitīvas emo
cijas, jo uz tikšanos ar jaunpilniekiem bija ieradusies darbu 
autore Zigrīda Cīrule. Izstāde apliecina mākslinieces dzīves
prieku un lielo mīlestību pret ziediem, bet Magoņu tango 
tikšanās reizē izpildīja Jaunpils līnijdejotāju grupa, kas bija 
koši, spoži un atbilstoši. Pati māksliniece sacīja „Magonēm 
ir jābūt istabā, tās ienes enerģiju, aizgaiņā depresiju. Arī  zie
du krāsai ir izskaidrojums. Lillā – cerību, baltā – skaidrības, 
rozā – maiguma, sarkanā – ugunīguma krāsa.” Māksliniece 
izstādēs piedalās kopš 2007. gada, un viņas gleznas  glabājas 
privātkolekcijās daudzās pasaules valstīs. Par savu pedago
ģisko darbu Z. Cīrule saņēmusi atzinības rakstus. Atvadoties 
māksliniece sacīja: „Lielu pietāti sajūtu pret cilvēkiem, kuri 
mīl manus darbus. Tā ir tāda dāvana! Man neko citu nevajag. 

Es vēlos cilvēkiem sniegt prieku.” Salaspils botāniskais dārzs 
māksliniecei uzdāvinājis 10 dažādu šķirņu magoņu stādus, 
kuri iestādīti Zigrīdas kundzes dārzā. Jaunpilnieces atsaucās 
aicinājumam braukt zīmēt šos ziedus ziedēšanas laikā. Sa
vukārt Jaunpils kafejnīcas pavārīšu sagatavotās tematiskās 
uzkodiņas izsauca visu pasākuma dalībnieku atzinības aplie
cinājumus.

Informāciju sagatavoja 
Ligija Rutka,

Jaunpils muzeja vadītāja

Pasākumi aprīlī



2014. gada aprīlis        Jaunpils Vēstis 5

Jaunpils kultūras ziņas Viesatu kultūras nama ziņas
29. martā 

Jaunpils pilī 
notika Koru 
k o n c e r t s 
„Dziesmā vir-
mo pavasaris”

Pasākumā pie
dalījās Jaunpils 
jauktais koris, 
jauktais koris 
„Grindex”, Jaun
mārupes jaunie
šu jauktais koris 
„U n i v e r s u m”, 
jauktais   kor is
„Skulte” un Tumes 
 jauktais koris. Pēc koncerta pasākuma dalībniekus izzinošā ekskursijā pa Jaunpils pili aicināja gide Mārīte, bet 
vēlāk koristi ballējās un jautrojās viņiem rīkotajā ballē pils lielajā zālē.

16. aprīlī 18:00 Liepājas Leļļu teātra aktieri ar 
izrādi bērniem – „Velniņi” 

Izrāde ir tapusi pēc R. Blaumaņa pasakas „Velniņi” mo
tīviem Litas Beltes interpretācijā. Tāpat kā pasaka, arī izrāde 
solās būt „velnišķīgi” aizraujoša, kurā tiks parādīti divu velnē
nu interesantie notikumi uz zemes un kā viņu nedarbi mainīs 
pašus velniņus.

Skanīgumu izrādei piešķir Māra Putniņa mūzika, bet spil
gtās lelles, pēc mākslinieces Barbaras Iltneres zīmētajām ski
cēm, ir izgatavojusi Natālija Davidoviča Latvijas Leļļu teātrī. 

Izrādes režisore ir Lita Belte, dekorāciju māksliniece – 
Jolanta Miķelsone. Lomās iejutīsies Liepājas Leļļu teātra aktie
ri – Matīss Millers/Ģirts Lukevics, Dace Doroškevica, Madara 
Enkuzena.

Ieejas biļete: € 2.00/ Ls 1.41.

21. aprīlī 12.00 Liel-
dienu pasākums Jaun-
pils pils pagalmā 

Otrajās Lieldienās būs 
šūpošanās, olu krāsošana 
un vārīšana, skaistāko līdzi 
paņemto Lieldienu olu kon
kurss, olu kaujas, rotaļas un 
citas svētkiem raksturīgas 
aktivitātes. 

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu aktivitātes 
Leģionāru piemiņas pasākuma laikā, 16. martā, 

un vēl divas nedēļas Lestenes baznīcā bija apskatā
mas Jaunpils audēju pulciņa dalībnieču darbu izstā
de.  

Jauniešu deju kolektīvs „Atsperīte” 16. martā 
piedalījās dižkoncertā Tukuma kultūras namā, bet 
29. martā viesojās deju kolektīva „Pūre” – 10 un deju 
kolektīva „Pūrenieks” – 5 jubilejas pasākumā Pūres 
kultūras namā.

Līdz ar pavasari tuvojas arī amatiermākslas ko
lektīvu skates – ansambļu skatei 3. maijā, gatavojas 
senioru ansamblis „Pīlādzītis”, kurš arī piedalīsies 
republikas 2. senioru vokālo ansambļu festivālā  – 
konkursā Valkā 26. aprīlī. Deju kolektīvu skatei 
5. maijā gatavojas – vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Jaunpils” un jauniešu deju kolektīvs „Atsperīte”, 
bet 17. maijā koru skatē piedalīsies Jaunpils jauktais 
koris. Līnijdejotājas brauks uz Latvijas līnijdejotāju 
maratonu „Rīgas kauss 2014” 12. aprīlī. 

Šūpojies Lieldienās, Priecājies Lieldienās –  
Par baltiem pūpoliem, Par raibām oliņām.

Saulainas un siltas Lieldienas!
Informāciju sagatavoja:

Jaunpils kultūras nama vadītāja 
Silva Nordena

18. marta vakarā Viesatu kultūras namā norisinājās 
pasākums, visiem, kuriem vēl nav 16, bija aicināti uz 
Pidžamu ballīti.

Vakars sākās 
ar modes ska
ti jeb pidžamas 
izrādīšanu, bet 
turpmāk visi da
lībnieki bija aici
nāti piedalīties 
dažādās spēlēs, 
stafetēs, spilvenu 
kaujās un jautrās 
dejās. Tā bērni jautri pavadīja laiku un sagatavojās saldam jo saldam 
miedziņam!

8. martā Viesatu k/n notika koncerts: „Dziedāšanas 
svētki Viesatās”, kur katrs gribētājs un varētājs varēja izdziedāt 
savu mīļu un tuvu dziesmu  no latviešu kino vai teātra zelta dzies
mām. Koncertā   bija sagatavoti 13 priekšnesumi. Bija kas izvēlas 
dziedāt solo: Gundars, Daiga, Lāsma, Sandijs, Eleonora, Kristīne, 
Kintija, Evita. Kā arī dueti: Agita un Lauris, Evita un Agita, Marika 
un Kintija, Arnolds un Anna. Muzikālo pavadījumu visiem dziedā

tājiem nodrošināja Madars Breide, 
žūrijā pārstāves no „Violetā ceriņu 
kora” meitenes Rita Lazare un Lin
da Stanhena. Žūrija nedalīja vietas, 
bet katram dalībniekam piešķīra 
atbilstošāko nomināciju – „dvēse
liskākais izpildījums”, dziedātāja 
„Dīva” u.tml. Vārds balsojumā tika 
dots arī skatītājiem, kas par vakara 
vislielāko simpātiju izvēlējās divus 
priekšnesumus Daigas Petrovas 
„Ances romance” no kinofilmas 
„Klāvs Mārtiņdēls”, kā arī Arnolda 
un Annas Šteinu  priekšnesumu 
„Rudacīte” izpildījumu no filmas 

„Dāvana vientuļai sievietei”. Šo skaisto koncertu vadīja Sietiņš un 
Sietiņiene – mūsu pašu aktieri no amatierteātra kolektīva  „Pupuķis”. 
Pasākuma noslēgumā notika balle Sieviešu dienas noskaņās.

12. aprīlī Viesatu kultūras namā  plkst. 19.00 notiks 
ikgadējais pasākums „Prieks kopā būt’’, kur uzstāsies da
žādi pašdarbnieku kolektīvi no tuvākām un tālākām vietām.

Pēc pasākuma 22.00 balle, kopā ar grupu CVATRO-N.

20. aprīlī   plkst. 11.00   Viesatu birzītē pasākums 
„Nāc, nākdama  Lieldieniņa!’’

25. aprīlī Viesatu kultūras namā   plkst. 18.00 kino 
bērniem „Visu laiku lieliskākais ceļojums’’. Ieeja EUR 1.00;

plkst. 19.30 Jaunā latviešu filma „Džimlai Rūdi   
Rallallā!”. Ieeja: EUR 2.00.

Informāciju sagatavoja: 
 Agita Kalviņa, Viesatu kultūras nama vadītāja

Koru kopkoris, diriģente Lāsma Pommere.

Lieldienu pasākums Pils pagalmā 2013. gadā.
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Jaunpils bibliotēkā
 E-prasmju nedēļas ietvaros, 26. martā Jaunpils 

bibliotēkā pulcējās interesenti, kuri lieto vai vēlas apgūt 
Lauksaimniecības datu centra (LDC) elektroniskos pa
kalpojumus. LDC speciāliste Velta Ludiša iepazīstināja ar 
jaunumiem, ar LDC elektroniskajiem pakalpojumiem, kā 
arī ieteica autorizētiem lietotājiem pašiem izmēģināt datu 
ievadi, lai neskaidrību gadījumā varētu atbildēt uz visiem 
jautājumiem.

 28. martā Jaunpils pils Lielajā zālē pirmskolas un sākum
skolas skolēni, kā arī bērnu vecāki pulcējās uz Margaritai Stā-
rastei veltītu piemiņas pasākumu „Mūžs kā pasaka”. Pasāku
mu atklāja sākumskolas Runas pulciņa bērni skolotājas Tamāras 
Juzupas vadībā. Bērnu izpildījumā un aplausiem skanot, klāt
esošie dzirdēja Margaritas Stārastes „Viena maza pilsētiņa”, pa
sakas „Saulīte” un „Pienene”.

Savos radošās darbības gados māksliniece ilus
trējusi vairāk kā 100 savus un citu autoru darbus. 
Lielāko daļu no Margaritas Stārastes ilustrētajām 
grāmatām savā kolekcijā ir sakrājusi jaunpilnie
ce Mirdza Ķergalve. Mirdzas kundzes kolekcijā ir 
mākslinieces ilustrētās apsveikumu kartiņas, plašs 
materiālu klāsts par M.  Stārastes dzīves gājumu, kā 
arī personīgā sarakste ar mākslinieci.

Pasākuma laikā visi klātesošie varēja iepazīties ar 
M. Ķergalves kolekciju grāmatu izstādē, kā arī ieklausīties kolekcionāres stāstījumā, atmiņās par cienījamo mākslinieci Margaritu Stārasti.

Izskaņā skolēni skolotājas Aurikas Bogatajas mudināti bija sagatavojuši nelielu konkursiņu par Margaritas Stārastes grāmatām 
Burtu meitiņas Tinces vadībā. Pēc konkursiņa bērniem bija iespēja piedalīties radošajās krāsošanas darbnīcās.

Jaunpils bibliotēkas un kultūras nama darbinieces vēlas pateikt paldies par atsaucību pirmsskolas un sākumskolas skolēniem 
un audzinātājiem, īpaši skolotājām Tamārai Juzupai un Aurikai Bogatajai, kā arī skolēniem, kuri sagatavoja priekšnesumus. Liels 
paldies Mirdzai Ķergalvei par grāmatu un citu materiālu kolekciju.

Lai Mirdzas Ķergalves kolekcija ar Margaritas Stārastes ilustrētajiem darbiem būtu pilnīga, aicinu iesaistīties Jaunpils novada 
iedzīvotājus. Varbūt Jums mājās saglabājušās un ir vēlēšanās papildināt Mirdzas Ķergalves kolekciju ar šādām grāmatām:

Viesatu 
bibliotēkā

Līdz 1. maijam Viesa
tu kultūras namā izstāde 
„Jaunpils pasaules Ņū-
kāslu aliansē”.

15. aprīlī no plkst. 17.00–18.00 radošā nodarbība bērniem 
„Krāsainās Lieldienas”.

22. aprīlī plkst. 18.00 priekšā lasīšanas stunda ar zīmēšanu 
bērniem. Lasīsim Māras Cielēnas pasaku  „Tauriņš, tauriņa ēna 
un Leons”.

„Reiz kāda zivitņa”,
„Dzeņa kalve”,
„Sārtuļa brīnišķīgais ceļojums”, 
„Netici blēņām”, 
„Rūķi blēņojas”,

„Pēcis un Pīkstīte pasaulē”,
„Vasariņa”,
„Zili brīnumi zaļā dārzā”,
„Ciku caku”,
Pasaku kalendārs 2001,

Pasaku kalendārs 2010,
Pasaku kalendārs 2012,
„Brīnumu aijātā”  

        (grāmata par Margaritu Stārasti).

No 8. aprīļa Jaunpils bibliotēkā būs lasītājiem pieejamas Jaunākās grāmatas.

25. aprīlī notiks Bērnu žūrijas 2013 noslēguma pasākums. Aicināti visi, kuri 2013. gadā lasīja un vērtēja Bērnu žūrijas ko
lekcijas grāmatas. 

Inga Papendika, Jaunpils bibliotēkas vadītāja

 21. martā Viesatu kultūras namā rīkojām kārtējo pensionāru draudzības vakaru, kurā 
piedalījās mūsu draugi no 9 pagastiem. Šoreiz mūsu sarīkojuma tēma bija par Jaunpilīm, jo 
mūsu Jaunpils 2012. gadā  ir iestājusies pasaules Jaunpiļu aliansē „Newcastles of the World” 
un tā nu mēs iepazināmies paši un iepazīstinājām savus draugus ar Jaunpilīm visā pasaulē un 
arī ar mūsu Jaunpili. Ligita Gintere vispirms informēja par šo kustību, tad parādījām mūsu 
uzņemtās filmiņas fragmentus, noslēdzot ar Kristīnes Zadovskas un Jāņa Lūsēna koncertu, 
par kuru no ciemiņiem dzirdējām tikai pozitīvas atsauksmes. Vakara gaitā varējām aplūkot 
Sandras Šteinas interesanti sagata
votos plakātus par Jaunpilīm visā 
pasaulē, par ko viņai liels paldies. 
Paldies sakām arī Agitai Kalviņai, vi
siem Viesatu darbiniekiem, Jaunpils 
kultūras nama darbiniekiem, perso
nīgi Kristīnei Liepiņai, Aivaram Mi
ķelsonam, kā arī Tālim Sipeniekam, 
Mārim Jaucim, Arnim Lapsam, kuri 
palīdzēja galdu, solu atvešanā un aiz
vešanā, Sandrai Zariņai ar komandu 
par kafijas galdu un našķiem. Paldies 
A/S Jaunpils pienotavai, personīgi di
rektoram Jānim Ruskim par ziedoto 
produkciju viesu cienastam. Paldies 
novada domei par atbalstu pasāku
mam. Īpaši pateicamies ziedu vei
kaliņa īpašniecei Lienei Didrihsonei 
par atbalstu pensionāru biedrībai.

Pensionāru biedrībā „Jaunpils”…
 26. martā pensionāru biedrības kop

sapulcē apstiprinājām 2013. gada darbības 
bilanci, novada domes priekšsēdētāja  Ligita 
Gintere iepazīstināja ar aktuālo novadā, Ini
ta Lapiņa ar iespējām saņemt kompensācijas 
par izlietotiem medikamentiem un medicīnas 
pakalpojumiem.  Baiba Rasa informēja par 
Jaunpils novada svētku norisi maija mēnesī. 
Teterevu fonda ietvaros dakteres I. Bēniņas 
seminārs – nodarbība par alternatīviem pasā
kumiem veselības saglabāšanā.
 21. aprīlī plkst. 15:00 Šlokenbekas 

muižā esam ielūgti uz  Smārdes pensionā
ru Lieldienu pasākumu, līdzi ņemot groziņu un krāsotu oliņu! Pieteikties līdz 16. aprīlim. Izbrauksim 14:15 no 
pasta laukuma.
 25. aprīlī plkst. 19:00 Džūkstes kultūras namā mūsu draugi no pensionāru biedrības „Rosme” aicina uz 

lustīgu balli „Jautrais dzīves karuselis” ar mājas darbu – anekdoti „Iz dzīves”. Pieteikties līdz 21. aprīlim. Izbrauk
šana 18:00 no pasta laukuma.
 Katru otrdienu plkst. 17:00 „Rata” telpās Teterevu fonda finansētā  projekta „Mūžu dzīvo, mūžu mācies” foto pras

mju apguves nodarbības.
 Šī paša projekta ietvaros pirmdienās un trešdienās notiek veselību uzlabojošu vingrojumu nodarbības. Trešdienās 

ir iespēja pievienoties, jo nodarbības notiek sporta pils zālē – vietas pietiek! Nodarbības notiek no plkst. 10:00–12:00.
 Piedalāmies biedrības Jaunpils RAC „Rats” Vijas Zīvertes vadītā Teterevu fonda projekta „Virtuve vieno 

jaunpiliešu paaudzes” pasākumos: kopīgi ar jauniešiem – sarunas „Paaudžu saprašanās”,  kopā jaunajā virtuvē 
gatavojām ēdienu „Ātri, lēti, gardi”. Bija tiešām gardi! Šis projekts ilgs līdz jūlijam.
 Piedalīsimies Lielajā talkā 26. aprīlī. Sekojiet līdzi informācijai.

Informāciju sagatavoja: Austra Sipeniece

Februāra mēnesī ciemojāmies pie Jaunsātu līnijdejotājām uz jauku 
un sirsnīgu  kopā sadejošanu.

8. marta svinības Jaunpils dāmas kopā ar dažiem pavadoņiem tur
pināja svinēt Tallinā. Apmeklējām orhideju izstādi Tallinas Botāniskajā 
dārzā, izstaigājām vecpilsētu un no televīzijas torņa paskatījāmies uz 
pilsētu no augšas. Paldies „Rīgas Tūristiem” par piedāvāto iespēju – 
46 jaunpilniekiem baudīt jauku dienu.

14. martā līnijdejotājas „Vīgriezes” piedalījās Starpnovadu festi
vālākonkursā „Ko prot tavā pagastiņā” Tumē. Interesants konkurss – 

koncerts ar dažādu pašdarbības kolektīvu piedalīšanos. Arī mums tika 
piemiņas balva.

 30. martā kārtējais dāmu kluba „Vīgriezes” kopīgais brauciens ar 
Kaķenieku–Annenieku dāmu klubu „Sākums” uz Rīgas Nacionālo te
ātri uz Teātru dienas koncertu ar komponista Raimonda Paula pieda
līšanos. 

Vēlam visiem jauku un darbīgu sulu mēnesi!

Informāciju sagatavoja:  
Dāmu kluba „Vīgriezes” vārdā Indra 

Dāmu kluba „Vīgriezes” aktualitātes 
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Finansējuma saņēmējs Jaunpils novada dome
Juridiskā adrese „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV3145
Īstenošanas vieta Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV3145

Projekta ietvaros plānots veikt darbus:
5.3.1. ūdenskrātuves gultnes pārtīrīšanu;
5.3.2. drenu sistēmu rekonstrukcijas;
5.3.3. ūdenskrātuves novadbūves – regulējamu slūžu rekonstrukciju;
objektos: „Jaunpils ezers”, kadastra Nr. 9056 008 0126; „Aizkalna lauks” 
kadastra Nr. 9056 008 0099; „Pulkveži”, kadastra Nr. 9056 003 0161;
„Smiltēni”, kadastra Nr. 9056 007 0134; „Medulāju dīķis” kadastra
Nr. 9056 008 0100

Projekta ietvaros veica
mās darbības ES fonda 
aktivitāte, kuras ietvaros 
piešķirts ES fonda un 
valsts budžeta  
līdzfinansējums

Latvijas Lauku attīstības programma 2007.–2013. gadam 
Pasākums: „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mež
saimniecības attīstību un pielāgošanu”

Projekta izmaksas Projekta kopējās izmaksas EUR 361 303.81 (LVL 253 925.76)
t.sk. projekta attiecināmās izmaksas EUR 198 997.16 (LVL 139856,00), 
t.sk. publiskais finansējums (ELFLA) finansējums EUR 144 445.68  
(LVL 101517.00)

Projekta īstenošanas
laiks

No 2013. gada 11. marta līdz 2014. gada 10. decembrim

Projekta koordinators,
kontakinformācija

Vija Zīverte – vija.ziverte@jaunpils.lv – 63180960

ELFLA līdzfinansēts projekts „Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija 
Jaunpils pagasta īpašumos Rūšu strauta lejtecē”,  
proj. līg.  Nr. 13-08-L12500-000157

2013. gada 5. decembrī ir parakstīts 
līgums starp Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju,  
Vides investīciju fondu un  
Jaunpils novada domi par projekta „Energoefektivitātes 
paaugstināšana Jaunpils vidusskolas ēkā”  Nr. KPFI-15.2/225

Šobrīd pilnā sparā norit skolas fasādes siltināšanas darbi, kā arī pamatu drenāžas darbi, lai 
novērstu mitruma nokļūšanu sienās. Tā kā būvdarbi notiek vienlaikus ar mācību procesu, veikta 
teritorijas norobežošana. Regulāri tiek organizētas būvsapulces, kurās piedalās gan būvdarbu 
vadītājs, gan būvuzraugs, gan pašvaldības un skolas vadība. Darbu izpildes gaitā tika veikti kontroles 
termogrāfiskie mērījumi un termogrammas, saņemot energoauditora vērtējumu un ieteikumus. 

Galvenais būvuzņēmējs – SIA „Siltums Jums” reģ. Nr. LV44103036801, Bauskas iela 147, Rīga, 
BKR apl. Nr. 0495RA

Būvuzraugs – Imants Spruģis, sert. Nr. 204718
Autoruzraudzību veic Zaiga Ābele, sert. Nr. 0598, IK „Kārkliņš un Ābele arhitekti”
Projekta indikatīvais KPFI finansējums sastāda  EUR 65 859,04 (LVL 46 286.00)
Projekta kopējās  attiecināmās izmaksas – EUR 125 925,51 (LVL 88 500,95)
Projektā iekļautās aktivitātes paredzēts īstenot līdz 2014. gada 30. jūnijam

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

Jaunpils novada dome 
īsteno kopprojektu  
sadarbībā ar SIA „Joži” 
un Gunvaldi Sproģi par  
„Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Jaunpils pagasta īpašumos 
Rūšu strauta lejtecē”,  proj. līg. Nr. 13-08-L12500-000157

Projekta ietvaros plānots veikt darbus:
5.3.1. ūdenskrātuves gultnes pārtīrīšanu;
5.3.2. drenu sistēmu rekonstrukcijas;
5.3.3. ūdenskrātuves novadbūves – regulējamu slūžu rekonstrukciju;
objektos: „Jaunpils ezers”, kadastra Nr. 9056 008 0126; „Aizkalna lauks” kadastra Nr. 9056 008 0099; 

„Pulkveži”, kadastra Nr. 9056 003 0161; „Smiltēni”, kadastra Nr. 9056 007 0134; „Medulāju dīķis” 
kadastra Nr. 9056 008 0100. 

Šobrīd notiek gatavošanās tehniskā projekta izstrādei. 
Projekta kopējās izmaksas EUR 361 303.81 (LVL 253 925.76)
Projekta attiecināmās izmaksas EUR 198 997.16 (LVL 139856,00), 
Publiskais finansējums (ELFLA) finansējums EUR 144 445.68 (LVL 101517.00)

Informāciju sagatavoja: Andis Pušņakovs, Projektu vadītājs

Biedrība „Jaunpils RAC „Rats”” īsteno projektu 
„Nāc pulkā!”  līguma Nr.  AKC/2013/063

Projekta īstenošanas laiks –
2013. gada 13. novembris – 2014. gada augusts.
Projekta aktivitātes –
1. Semināru cikls „Mūžizglītības veicināšana pirmspensijas un 

pensijas vecumā”.
2. Radošās darbnīcas dažādu vecumu iedzīvotājiem.
3. Radošo darbu izstāde.
16. martā Gunas Misānes vadībā radošajā floristikas  nodarbībā – 

darbnīcā tika veidotas kolāžas „Pavasara asni”. Dalībnieki pārliecinājās, ka pavasaris tiešām ir at
modas laiks, jo „asnus sāk dzīt” gan kaltētie augi un citi floristikas materiāli, gan dzijas pavedieni. 
Nākamā floristikas darbnīca notiks maijā, taču aprīļa mēnesī interesenti tiek aicināti uz divām 
dekupāžas nodarbībām – radošajām darbnīcām, t.i. 6. un 13. aprīlī plkst. 11.00 „Ratā”.  Nodarbību 
vadītāja Inta Finka ievadīs aizraujošajā dekupāžas pasaulē. Nodarbības materiāli tiek nodrošināti 
projekta ietvaros. 

Jūlijā notiks semināru cikls senioriem „Mūžizglītības veicināšana pirmspensijas un pensijas ve
cumā”.”
Projekta kopējās izmaksas – EUR 2356,42 (LVL 1656,10) t.sk.:

                                            EUR 2228,36 (LVL 1456,10) – Kopienu iniciatīvu fonda finansējums;
                                            EUR 284,57 (LVL 200) – pašvaldības līdzfinansējums.

Biedrība „Jaunpils RAC „Rats”” īsteno projektu 
„Virtuve vieno jaunpiliešu paaudzes”  
līguma  Nr. 5.2./2013-104  Projektu finansē 
Borisa un Ināras Teterevu fonds un līdzfinansē 
Jaunpils novada dome

Projekta īstenošanas laiks – 2013. gada 1. oktobris – 2014. gada 30. novembris.
Projekta aktivitātes –
1. Virtuves – mācību telpas iekārtošana biedrības „Jaunpils RAC „Rats”” telpā.
2. Nodarbības – virtuves sarunas – jauniešu un senioru sadarbība, nodarbība par veselīgu uzturu.

3. Nodarbības – rosīšanās vir
tuvē – senioru pieredzes nodoša
na jauniešiem.

4. Virtuves gudrības jaunajām 
māmiņām.

Turpinās un attīstās senioru 
un jauniešu sadarbība projekta 
ietvaros. 

Februārī Jaunpils vidusskolas 10.  klases 
audzēkņi iejutās pasniedzēju lomās un mācīja 
mūsu seniorus  darboties ar jaunajām tehnoloģi
jām. 

Uztura speciālistes Lienes 
Sondores vadībā seniori un jau
nās māmiņas mācījās veselīga 
uztura pamatus un gatavoja ve
selīgu un gardu maltīti.

12. martā psiholoģe Irina 
Rosicka nodarbībā „Paaudžu sa
prašanās” vedināja gan jauniešus, 
gan seniorus izpratnei, cik nozī

mīga ir savstarpējā komunikācija un prasme gan ieklausīties, gan stāstīt.
18. martā nodarbībā „Ātri, lēti, gardi”  seniori kopā ar jauniešiem pagatavoja vairākus ēdienus un 

tos pēc tam degustējot vēl turpināja dalīties pieredzē un „kalt plānus” nākamajām tikšanās  reizēm.
Projekta finansējums: EUR 4240,16 (LVL 2980,00) – Borisa un Ināras Teterevu fonds
                                       EUR 426,86  (LVL  300,00) – Jaunpils novada dome

Informāciju sagatavoja: Vija Zīverte, Projekta vadītāja 

28. aprīļa pēcpusdienā 
Jaunpils novada Domes 
darbinieki viesojās Kan
davā – piedaloties tradi
cionālajā „Kaimiņu kopā 
būšanas” pasākumā. Šajā 
pasākumā piedalās Kan
davas novads, Tukuma 
novads, Engures novads 
un Jaunpils novads. Vieso
jāmies Kandavas novada 
domē, Kandavas muzejā, 
fotografējāmies pie Zīļuka, 
pastaigājāmies pa Kanda
vas vecpilsētu. Sportis
kām un spraigām kaimi
ņu sacensībām nodevāmies Mīlenbaha vidusskolā – sitām naglas, metām šautriņas, pārvarējām 
šķēršļus pa milzīgu piepūšamo gaisa pili. Vakars turpinājās atpūtas bāzē „Plosti” ar kopīgām 
vakariņām, jaukām izklaidēm un labu vārdu teikšanu. Šādi kaimiņu saliedēšanās pasākumi ir ļoti 
vērtīgi, jo varam iepazīties ar citiem kolēģiem, mācīties no viņu pieredzes un stiprināt novadu 
draudzību. Nākošgad ciemos mūs gaidīs Engures novads.

Informāciju sagatavoja: Baiba Rasa, Sabiedrisko attiecību vadītāja

Kaimiņu kopā būšanas pasākums Kandavā E-prasmes Viesatu pagasta bibliotēkā
Eprasmju nedēļas ietvaros Lauksaimniecības datu centrs sadarbībā ar  Latvijas bibliotēkām, lauku at

tīstības konsultantiem un pašvaldībām  aicināja visus  lopkopībā nodarbinātos iepazīties ar elektroniskās 
datu ievades priekšrocībām un saņemt atbildes uz vēl neskaidrajiem jautājumiem. 26. martā Viesatu bib
liotēkā Lauksaimniecības datu centra speciāliste Velta Ludiša rādīja  un mācīja  strādāt ar elektronisko datu 
ievades programmu. Interesentiem bija  iespēja ne tikai teorētiski uzzināt visu par LDC elektroniskajiem 
pakalpojumiem un iepazī
ties ar jaunumiem, ar jauno 
datu ievades programmu, 
bet arī pašiem izmēģināt 
datu ievadi. Autorizētajiem 
lietotājiem bija līdzi uz se
mināru jāņem parole un 
dati par nereģistrētiem noti
kumiem, lai uz vietas anali
zētu un ievadītu notikumu. 
Interesenti varēja noslēgt arī 
līgumu par datu ievadi un 
iesniegt pieprasījumu auto
rizētās paroles saņemšanai 
Elektroniskā datu ievade  – 
tas ir: vienkārši, ērti un dro
ši jebkurā sev izdevīgā laikā.
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Jaunpils novada domes izdevums. Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694, e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv. Talsu tipogrāfijas izpildījums. Pas. nr. 0844. Metiens 950 eks.

Apsveikumi

Līdzjūtība

Nekas uz šīs zemes nav vienāds, 
ne upe, ne jūra, ne krasts. 
Katram mirklim, stundai 
un dienai piemīt kas savs un neparasts.

Katrs smilšu graudiņš, katrs gliemežvāks, 
vētru un viļņu glaudīts, mirdz savādāks. 
Katrs cilvēks pasaulē plašā 
ir tik dažāds, kā cits neviens.
                                 /Alfrēds Krūklis/

Jaunpils novada Dome 
sveic nozīmīgās jubilejās 

aprīļa gaviļniekus:
Butkeviču Valdu,
Dravnieku Gintu,

Ozolu Uldi,
Reinholdu Gundaru,

Reķi Ligitu,
Sergejenko Aināru,

Aguli Jāni,
Šikšņu Aļģimantu,

Kalviņu Agnesi,
Krieķi Baibu,
Lāci Silviju,

Andersonu Edmundu,
Rancāni Dainu

Glušņevu Vasiliju,
Bartkeviču Liliju,

Granapsku Karmenu,
Henzeli Emīliju,

Kārkli Ainu,
Liepu Viju,

Loginu Ievu,
Piņķi Edgaru,
Pīzeli Terēzi,

Sleini Leopoldu,
Šternbergu Žano,
Zeminsku Annu!

Vakaros tautas dzied
Vakaros tāles skan
Lai klausās mazulīši
Lai dziesmās lieli aug.
              /E. Zvaigznons/

Jaunpils novada Dome 
apsveic vecākus ar meitiņas 

Kristas Lambertes piedzimšanu!

Skaistu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji;
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj smilšu paladziņu.

                     /Latviešu tautasdz./

Jaunpils novada Dome izsaka līdzjūtī-
bu piederīgajiem pēdējā gaitā pavadot                                               
Emīlu Baumani.

CAURI ĒRKŠĶIEM PRETĪ ZVAIGZNĒM
Laiks pirms Lieldienām baznīcas gadā tiek 

saukts par lielo gavēņa un ciešanu laiku. Tiek 
pārdomātas Kristus ciešanas mūsu grēku dēļ. 

Lieldienās savukārt svinam to, ka ciešanas 
un nāve tiek pārvērstas uzvarā. 

Mēs ciešanas mēģinām klasificēt pelnītās 
un nepelnītās. Gribam tās izskaidrot, bet Dievs 
caur tām grib mūs apskaidrot. Mūsu vērojums 
ir relatīvs. Mēdz teikt, ka nekas tā netraucē re-
dzēt, kā redzes viedoklis. Dzīves pārbaudījumi 
palīdz sastapties ar sevi. Tā ir cīņa ar sevi un par 
sevi. O. Vailds teicis, ka kārdinājumi un ciešanas 
ir mani labākie skolotāji. Grūtības ir sava veida 
rakstura pārbaude. Var nemīlēt krīzes situācijas, 
bet jāmīl iespējas, ko tās piedāvā. Dzīve ir kā tre-
nažieris, kas palīdz uz zemes īstenot savu die-
višķo cilvēcību. Tālab jābūt Dieva garīgā aicinā-
juma atbalsij. Dievs domā par mums, bet Viņš 
nedomā mūsu vietā. Viņš vēlas sadarbību. Jo 
lielāks pārbaudījums, jo lielāka Dieva uzticība 
mums, un jo lielākai jābūt mūsu uzticībai Die-
vam. Padomāsim, kā sargājam vārtus uz savu 
sirdi, jo, ko sirds uzņem, to tā atskaņo. Debesu 
spēki mūs neatstāj un priecājas par katru mūsu 
pareizo lēmumu. Ja gribi pārmaiņu pasaulē, pats 
esi pārmaiņa. Cik vērts ir tavs raksturs? Uzvara 
pār sevi ved pie pārējām uzvarām. 

Cilvēks nedzīvo lai ciestu, bet ciešot attīsta 
savu cilvēcību. Dvēseļu ciešanu kopsumma ir 
proporcionāla viņas pilnības pakāpei. Pārbau-
dījums ir personības attīstības sastāvdaļa, kas 

palīdz mums uz cilvēci skatīties ar sirds acīm. 
Sirdij ir jāsāp, lai tā pārveidotos. Caur šķēršļiem 
katrs atklājam savu cilvēcisko potenciālu. Tāpēc 
caur lielo aicinājumu, nāk liela audzināšana.

Ciešanas padara mūs pazemīgus. Sākam sa-
prast, ka dzīvē viss nav atkarīgs no mums. Dieva 
lēmumi ir neizdibināmi, un tomēr tie vienmēr 
kalpo cilvēka labā. Mēs mēdzam krist, bet dzi-
ļāk nevar krist kā Dieva rokās. Mēs izturam, 
paturot ticībā Dieva apsolījumu perspektīvu. Kā 
ērkšķu turpinājums ir roze, tā cerība  cīnās pat 
bezcerīgā situācijā – it kā neredzamo redzēda-
mi. Tā ir paļāvība Dieva darbam. Šī ticības dzīve 
neizriet no mūsu garīgās prakses, bet uzticoties 
Dieva žēlastībai. Perfekcionisms, kas izriet no 
saviem garīgiem pūliņiem, mēdz vest depresijā 
un augstprātībā. Ticība ir paļaušanās uz Dievu, 
zinot, ja kaut kas nav labi, tas vēl nav beidzies. 
Viss galu galā būs labi. Dzīves kontrasti tiek 
doti salīdzināšanai, tie palīdz novērtēt. Pāršķir-
stot dzīves tumšās lapaspuses, izceļas gaišās. Jo 
tumšāka nakts, jo gaišākas zvaigznes. Arī melni 
brīži iemāca šo gaišo patiesību. Saprast, ka sva-
rīgi nav, kas zaudēts, bet tas, kas palicis. Tas liek 
ar pateicību lietot esošo un novērtēt būt kopā ar 
līdzcilvēkiem tagadnē. Tāpēc no dzīves mesta-
jiem akmeņiem ir jāuzbūvē pateicības pamats. 
No neizprotamā nav jākaļ važas, kas pienaglo 
pie grūtsirdības, bet jāveido marmora kāpnes, 
kas ved augšup apskaidrībā.

Dostojevskis to paudis slavinoši: „Cauri lie-
lai šaubu ellei izgājusi mana ozianna.”

Arī lielais gavēnis ir svētīgs līdzeklis pie garī-
gai izaugsmei. Nepareizi ir gavēni novienkāršot 
kā diētu; tā nav badošanās. Cilvēks nav ādas ap-
valks, kas dzīvo tikai no ēdiena. Kāds teicis: „Ko 
tas līdz, ka cilvēki neēd gaļu, bet viens otru.” 
Gavēnis ir kā miesas lūgšana, grēksūdzes pava-
done. Mācamies atteikt kārībām un neizdabāt 
savam ego, kas ir pseido es. Šī atturība miesā ir 
tikai instruments, garīgo lietu aktualizēšanai. 
Gavēnis ir šķīstīšanās laiks Visaugstākajam par 
godu. Sevis izmeklēšana un savu atkarību pār-
baude. Izturi, redzi sevi stiprāku! Tas ir mēģi-
nājums mobilizēt garu. Ierobežojot materiālās 
vajadzības, izjūtam izsalkumu pēc Dieva un 
tveramies pēc Viņa palīdzības. Dievā šķēršļi top 
pārvarēti un tu vari, pateicoties Kristus uzvarai, 
piedzīvot arī savu personisko LIELO DIENU.

Lieldienās kristīgā pasaule svin Jēzus Kristus 
augšāmcelšanos. Viens no Lieldienu simboliem ir 
tauriņš. No sākuma viņš ir kā kāpurs, tad kūniņa 
un visbeidzot pārtop par tauriņu. Kas tauriņam 
ir beigas, tas Lielajam Meistaram ir sākums. Dīt-
rihs Bonhēfers teicis : „Man nāve nav beigas, bet 
jauns  sākums.’’ Līdzīgi arī mēs, cilvēki rāpojam 
pa šo pasauli, tad zārks kā kūniņa ieskauj mūs, 
tad kā tauriņš mēs paceļamies Debesu Valstībā. 
Būsim tie paši un tomēr citādi, jo augšāmcelsies 
garīga miesa. Taču ir ļoti svarīgi, kāda sirds bagā-
ža mūs pavadīs. Jo šeit top mūsu debesu liktenis. 
Vēlu svētīgu dzīves svētceļojuma laiku.

Jānis Saulīte, 
Džūkstes, Jaunpils, Lestenes ev. lut. mācītājs

Jēzus saka: Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu.  (Jņ. 11:25)

Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas 
Lieldienu dievkalpojumi: Lielā piektdienā Jaunpilī 18. aprīlī  plkst. 10.00.
Klusajā sestdienā 19. aprīlī plkst. 15.00 Jaunpils baznīcā notiks koncerts – 

Tukuma skolotāju koris „Vanema” izpildīs Gabriela Forē „Rekviēmu”
Lieldienās 20. aprīlī: Jaunpilī plkst. 10.00, Lestenē plkst. 12.00 , Džūkstē plkst. 13.30.

Iedzīvotāju ievērībai
11. un 12. aprīlī  Nacionālās Aizsardzības 

akadēmijas kadeti dosies militāri patriotiskā 
ekspedīcijā maršrutā: Zante-Lestene-Džūkste- 
Pienava-Bērzupe-Dobele. 

Kadeti apsekos un analizēs 2. Pasaules kara 
kauju vietas. Darbības rajons aptver bijušos Tu-
kuma un Dobeles rajonus.

Pasākumā piedalīsies 20–30 karavīri ar ekipē-
jumu un ieročiem. Ekspedīcijas maršrutā munī-
cija (šaušana) netiks izmantota, kā arī netiks no-
darīts kaitējums apkārtējai videi.

Tukuma Dārzkopības 
biedrības Jaunpils nodaļa 
aicina 

5. un 6.  augustā ekskursija uz Ziemeļvi-
dzemes un Dienvidigaunijas dārziem. Dalības 
maksa 61 EUR. Pieteikties aprīlī pie Zentas Ple-
zeres, zvanot 26342462.

„Lauku labumi” 
Jaunpils  novadā

Lai dažādotu jau eso-
šo tūrisma piedāvājumu 
Jaunpils novadā, aici-
nu iesaistīties zemnieku 
saimniecības un mājsaim-
niecības, kuras gribētu un 
ir gatavas uzņemt tūristus 
savā mājā, saimniecībā! 

Apzīmējumu „Lauku 
labumi” tūrisma nozarē 
izmanto, lai raksturotu 
visdažādāko veidu un 
nodarbošanos laukos, kas 
tūristiem rada pozitīvas 
asociācijas ar veselīgu lau-
ku vidi, garšīgiem ēdie-
niem un citām klasiskām 
lauku dzīves vērtībām!

Lauku labumu saim-
niecībās var piedāvāt mums tik ierasto – zirgu, trušu, kazu, vistu 
un citu mājdzīvnieku un mājputnu apskati, amatnieku darbnīcas, 
ekskursijas bišu dravās, vaska sveču liešanu, pirtis, makšķerēša-
nu dīķos, zivju kūpināšanu, mājas vīnu, sieru, gaļu, desu un citu 
gardumu degustācijas, daiļdārzu apskati, stāstus par ārstniecības 
augu izmantošanu, tēju degustācijas un citus produktus. Pozitī-
vos piemērus un lauku labumu daudzveidību var apskatīt Latvijas 
lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” mājas lapā: www.lau-
kucelotajs.lv un arī asociācijas drukātajos izdevumos.

Svarīgākie kritēriji saimniecības iekļaušanai tūrisma piedāvā-
jumā ir: 

•	skaidri formulēts piedāvājums apmeklētājiem;
•	noteiktas cenas pakalpojumiem un, ja ir, iegādājamai pro-

dukcijai;
•	noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki;
•	piemērotas telpas, apkārtne, tualetes u.c. atkarībā no saim-

niecības. 

Ja ir piedāvājums un vēlme uzņemt savā mājā, saimniecībā 
apmeklētājus, lūdzu, sazinieties ar mani vai gaidīšu Jūs Jaunpils 
pilī katru darba dienu no 10:00–17:00! Ja varbūt vēl neziniet kon-
krētu piedāvājumu, bet Jums ir ideja, arī tad sazinieties ar mani 
un kopīgi to izveidosim!

Inga Krūtaine, 
Jaunpils Tūrisma informācijas punkta 

vadītāja Jaunpils pilī 

T. 28684484, 
e-pasts: turisms@jaunpils.lv

Aicinām uz nodarbību 
„Kā veidot un kopt daiļdārzu”

„Rats” visus dārzkopības entuziastus, viņu draugus, kaimiņus 
un paziņas aicina uz dārznieces, dārzu plānotājas, viena no Tuku-
ma izcilākajiem daiļdārziem īpašnieces Daces Lukševicas nodarbību 
„Kā veidot un kopt daiļdārzu”. Nodarbība paredzēta 29. aprīlī no 
plkst.  10.00–16.00, lai jau maija brīvdienās visu jauno varētu izmē-
ģināt savā dārzā. Dalības maksa – 10 eiro. Tā kā nodarbība ilgs visu 
dienu, līdzi ņemam sviestmaizes, kafija un tēja būs „Ratā”. Interesen-
tus lūdzu iepriekš pieteikties un iemaksāt pusi dalības maksas. Jūni-
jā Dace vadīs dalībnieku ekskursiju pa Tukuma puses daiļdārziem.  
Lūgums pieteikties „Ratā” vai zvanīt Andrai pa tel. 29283903. 
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