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Floristikas plenērs 
“Pavasara krāsas”

LIELĀ TALKA JAUNPILS NOVADĀ 
UN VISĀ LATVIJĀ- 25.APRĪLĪ

Labiekārtošanas nodaļas vadītāja Gvi-
do Leiburga pamudinātas 28. un 29.martā 
biedrība “Dzīpars” sievas organizēja �oris-
tikas plenēru, kurā piedalījās 27 dalībnieki. 
Plenērā tik izgatavoti pavasara dekori košās 
krāsās, kuri grezno Jaunpils centru. Paldies 
Gunai Misānei, kura bija šī projekta vadītā-
ja un visiem dalībniekiem par ieguldīto lie-
lo darbu! Šādus plenērus iecerēts rīkot arī 
turpmāk. Lūdzu sekojiet informācijai. Savā 
pulkā aicinām ikvienu interesentu!

Velga Pavlovska
Biedrības “Dzīpars” vadītāja turpinājums 2.lpp.

Centra goba ir gatava pavasarim!

Dzīparā top dekori

SAKOPSIM 
JAUNPILS NOVADU KOPĀ!

Talkas maisu savākšanas punkts Jaun-
pils pagasta teritorijā būs -pie „Dūmeņiem”, 
bet Viesatu pagasta teritorijā pie „Birzītes”, 
blakus vecajai pienotavai. Punktos varēs 
novietot tikai Lielās Talkas īpašos maisus.

Maisus varēs saņemt talkas dienā, 25. 
aprīlī pie organizatoriem vai pirms talkas 
pie koordinatora Gvido Leiburga.

Šajos maisos liksim tikai talkas dienā 
savāktos atkritumus!

Jaunpils novada Dome reizi gadā ap-
maksā lielgabarīta atkritumu aizvešanu un 

noglabāšanu atkritumu poligonā. Arī šo-
gad, 25. aprīlī iedzīvotājiem ir iespēja liel-
gabarīta atkritumus (dīvānus, gultas, mat-
račus, skapjus u.c.) atvest un novietot, kā 
jau iepriekšējos gados ierasts, pie „Dūme-
ņiem” Jaunpilī un Viesatās pie „Skoliņas”, 
speciāli sagatavotā vietā.

Šogad jaunpilniekus aicinām talkot 
Jaunpils parkā un viesatniekus –„Birzī-
tē”!

Novada teritorijā talkošana notiks arī 
jau zināmajās un ierastajās vietās:

Ezera ielā, Sparvu kapos, Elles kalnā, 
Jurģos un apkārtnē, Saulē un Saulīškalnā, 
Levestes centrā un apkārtnē, Strutelē, Rā-
vos, gar ceļmalām visā novada teritorijā, kā 
arī novada ciemu daudzdzīvokļu māju pa-
galmos un apkārtnē!

Ja kāds ir izvēlējies un zina kādu vietu 
savā novadā, kuru būtu nepieciešams sa-
kopt, lūdzam to pieteikt pie talkas koor-
dinatora Gvido Leiburga, rakstot e-pasts: 
gvido.leiburgs@jaunpils.lv vai zvanot 
29135557

Sakopsim savu dzīvesvietu-māju, sētu, 
pagalmu, sakopsim katru ražošanas objek-
tu, katru atpūtas vietu! 

Uzaicināsim līdzcilvēkus sakopt savu 
apkārtni!

Lieldienas Jaunpils pils pagalmā
Tradicionāli Otrajās Lieldienās Jaunpils pils pagalmā 

notika Lieldienu pasākums, kurā muzikāli teatralizētā 
uzvedumā „Lieldienas Šurumburum mežā” ar bērniem 
lustējās Lācis, Lapsa, Žagata, Kaziņa un Zaķis no Ozol-
niekiem. 

Kopīgi varēja darboties radošajās darbnīcās: krāsot 
papīra olas; gleznot uz pils sienas; fotografēties ar Zaķi 
un marmorizēt sveču olas. Tradicionāli bija arī olu krāso-
šana un ripināšana.

Gan uz vietas krāsotās, gan līdzi ņemtās olas varēja 

Olu ripināšana
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AKTUALITĀTES/DOMES LĒMUMI

2015. gada 26. marta Domes sēdē pieņemtie lēmumi

izlikt izstādē, kurā oliņas tika vērtētas un 
to īpašnieku pasākuma noslēgumā tika 
apbalvoti. 

Pils saimniece klātesošos cienāja ar 
Lieldienu zupu. Apmeklētājus patīkami 
arī lutināja saulīte, kas Otrajās Lieldienās 

Bērnu rotaļas ar meža iemītniekiem Lāci, Kaziņu un Lapsu

Gleznošana uz pils sienas Olu krāsošana

Lieldienu zaķis ir klāt

bija izlauzusies caur mākoņiem. 
Pasākumā piedalījās: Ozolnieku tau-

tas nama teātris, Jaunpils kultūras nams, 
Jaunpils bibliotēka, Jaunpils Amatu māja, 
Jaunpils muzejs, biedrības “Dzīpars” un 
“Vīgriezes”. 

Informāciju sagatavoja:
Inga Krūtaine

Jaunpils Tūrisma informācijas punkts 
Tālr.: +317 28684484

E-pasts: turisms@jaunpils.lv
www.jaunpils.lv/turisms.php

Dome �nansēs datortomogrāfa iegā-
di SIA „Tukuma slimnīca”, atbilstoši paš-
valdības 5% kapitāldaļu lielumam EUR 
17 413,73 apmērā. Grāmatvedības un �-
nanšu nodaļa gatavos lēmuma projektu par 
aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē.

Deputāti pieņēma zināšanai SIA „Tu-
kuma slimnīca” 2014.gada pārskatu.

Dome sniegs atbalstu Jaunpils Evanģē-
liski luteriskai draudzei valsts kultūras pie-
minekļa Jaunpils baznīcas jumta remontā 
izlietotā �nansējuma atmaksai. Finansēju-
mu EUR 1218,42 apmērā piešķīra no paš-
valdības rezerves fonda līdzekļiem.

- Apstiprināja SIA „Jaunpils Pils” gada 
pārskatu 2014.gadam. 

- Apstiprināja p/a „Jaunpils” Jaunpils 

muzeja bezmaksas un maksas pakalpoju-
mus un p/a „Jaunpils” bibliotēku maksas 
pakalpojumus.

- Apstiprināja PSIA „Jaunpils KS” gada 
pārskatu 2014.gadam.

- Gunti Jubiņu ar 2015. gada 26. aprīli 
atkārtoti ievēlēja par SIA „Jaunpils KS” val-
des locekli uz 5 gadiem un noteica pirmā 
paraksta tiesības. 

- Nodeva bezatlīdzības lietošanā, 
Jaunpils novada domes kapitālsabiedrībai 
PSIA “Jaunpils KS”, Jaunpils novada domei 
piederošos ūdensapgādes sistēmas, kanali-
zācijas un ūdeņu attīrīšanas sistēmas veido-
jošos pamatlīdzekļus, kas sastāv no ēkām, 
būvēm, iekārtām un zemes. 

- Domes sēdes Nr. 2 lēmumā Nr. 15. 

„Par atlīdzību privāto automašīnu lietotā-
jiem” izdarīja grozījumus.

- Dome lūgs Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomei atļauju 2015.gadā Jaunpils no-
vada pašvaldībai ņemt aizņēmumu EUR 
53044,00 uz 7 gadiem no Valsts kases ar no-
teikto gada procentu likmi projekta „Auto-
busa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai” 
realizācijai.

- Nolēma norakstīt SIA „Forte” debito-
ru parādu EUR 28,20 apmērā un samazināt 
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubī-
giem) parādiem EUR 22,57 apmērā, sakarā 
ar piedziņas neiespējamību.

- Nolēma norakstīt no Jaunpils no-
vada domes grāmatvedības uzskaites pa-

foto I. Krūtaine
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DOMES LĒMUMI

P/a „Jaunpils” JAUNPILS MUZEJA PAKALPOJUMI

matlīdzekļus, kuri ir nolietojušies un kuru 
remonts vai atjaunošana nav �nansiāli liet-
derīga.

- Pašvaldības bilances kontā 1214-Zeme 
zem ēkām un būvēm iekļāva līdz šim neuz-
skaitītus nekustamos īpašumus par kopējo 
summu EUR 166152,00 

- Apstiprināja Nolikumu Nr. 4 „Par 
atklāto skiču ideju konkursu “Jaunpils no-
vada administratīvās teritorijas centra pub-
liskās ārtelpas labiekārtojuma koncepcija 
un risinājumi””. Nolikums pieejams Domes 
mājas lapā www.jaunpils.lv

- Atļāva izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektus nekustamajiem īpašumiem „Jožu 
darbnīcas” un „Auči”

- Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma 
„Dekšņas” zemes gabalu ar zemes kadastra 
apzīmējumu 4,7 ha platībā. Atdalītajam ze-
mes gabalam piešķīra nosaukumu „Apo-
dziņi”. 

- Apstiprināja Nolikumu Nr. 4 „ Par 
lauksaimniecības zemju darījumu izvērtē-
šanas komisijas darbību „

- Nolēma piedalīties Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūras projektā 
„PROTI un DARI!”. 

- Uzsāks procedūru, kas saistīta ar aiz-
liegumu ģenētiski modi�cēto kultūraugu 
audzēšanai Jaunpils pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā.

- Domes priekšsēdētājas vietnieci Daci 

Adiņu deleģēja rīkojumu parakstīšanai par 
priekšsēdētājas Ligitas Ginteres komandē-
jumiem, saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 819 
„Par Latvijas Republikas kandidatūrām da-
lībai Eiropas Savienības reģionu komitejā” 
un citiem komandējumiem, kuriem nav 
nepieciešams pašvaldības �nansējums.

- Aigaram Jakovelam (vēlētāju apvienī-
ba „Mūsu novads”) izbeidza deputāta piln-
varas pirms termiņa ar 2015.gada 27.martu. 

- Jaunpils vēlēšanu komisijai uzdeva 
noteikt nākamo deputāta kandidātu.

- Aigaru Jakovelu atbrīvoja no darba 
pienākumu pildīšanas Attīstības komitejā, 
Iepirkumu komisijā un Nekustamo īpašu-
mu izsoles komisijā.

2015. gada 26. martā
I. MUZEJA BEZMAKSAS PAKALPOJUMI
Nodrošinot muzeja un muzeja krājuma pieejamību, muzejs sniedz 
šādus bezmaksas pakalpojumus:
1. Muzeja bezmaksas apmeklējums ir noteikts 
1.1. Jaunpils pašvaldības un Jaunpils novadu biedrību viesiem;
1.2. Jaunpils vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem, pirmskolas 
vecuma bērniem;
1.3. ICOM biedriem, Latvijas muzeju darbiniekiem un invalīdiem, 
uzrādot apliecības;
1.4. izstāžu atklāšanas laikā;
1.5. cilvēkiem ar Jaunpils muzeja Goda karti;
1.6. preses un mediju pārstāvjiem, uzrādot apliecību;
1.7. Jaunpils novada pasākumu un svētku laikā – Muzeja nakts, 
Viduslaiku svētki, Leģendu nakts, Aerobikas festivāls, Jaungada 
karnevāls.
2. Muzeja krājuma izmantošana1

2.1. iespēja iepazīties ar tematisko, sistemātisko pamatakrājuma un 
palīgkrājuma kartotēku;
2.2. pieeja Nacionālā krājuma kopkatalogam mājas lapā www.
nmkk.lv; 
2.3. krājuma materiālu izmantošana zinātniski pētnieciskajam dar-
bam;
2.4. iespēja iepazīties ar krājuma neeksponētajiem priekšmetiem;
2.5. novadnieku kartotēku (arī Jaunpils novada pašvaldības mājas 
lapā www.jaunpils.lv), kultūrvēsturisko un ģeogrā�sko objektu 
kartotēku;
2.6. uzziņu materiāla (aprakstu, rādītāju) pieejamību;
2.7. muzeja darbinieku sagatavota mutiska konsultācija.
II. Muzeja maksas pakalpojumi
Nodrošinot muzeja krājuma izmantošanu un pieejamību sabiedrī-
bai, muzejs saskaņā ar Jaunpils novada domes apstiprinātu saraks-
tu, sniedz šādus pakalpojumus:

Nr.
p.k. Pakalpojums Izcenojumi 

(EUR)

3. Individuālie apmeklētāji un apmeklētāji 
grupās

3.1. 
Ieejas maksa muzeja zālēs
- pieaugušajiem
- skolēniem un pensionāriem

1.00
0.50

3.2.
Ekskursijas vadība ekspozīcijās un izstādēs 
(grupai) muzeja darbinieku vadībā līdz 20 
cilvēkiem

5.00 (+1.00/0.50 
no personas)

3.3.
Ekskursijas vadība ekspozīcijās un izstādēs 
(grupai) muzeja darbinieku vadībā virs 20 
cilvēkiem

10.00 
(+1.00/0.50 no 
personas)

3.4.
Ekskursijas vadība ekspozīcijās un izstādēs 
(grupai) muzeja darbinieku vadībā svešva-
lodā 

20.00 
(+1.00/0.50 no 
personas)

3.5. Ekskursijas vadība pa novada teritoriju indi-
viduāli vai grupā (iepriekš piesakot) 30.00

3.6. Iepriekš izsludinātas lekcijas, sarīkojumi 
individuāliem apmeklētājiem

Muzeja ieejas 
biļete

3.7. Fotografēšana ekspozīcijās un izstādēs (par 
vienu fotoaparātu) 1.50

3.8. Filmēšana ekspozīcijās un izstādēs (par 
vienu videokameru) 3.00

4. Muzeja darbinieku pakalpojumi zinātniskajā 
un krājuma darbā

4.1. Muzeja materiālu atlasīšana / 1 vienība 0.50

4.2. Eksponātu vai materiālu �lmēšana ekspozī-
cijas vai krājuma telpās. 3.00

4.3.
Muzeja krājuma priekšmetu izsniegšana ār-
pus muzeja juridiskām personām (izņemot 
akreditētos muzejus) / par 1 vienību

10.00

4.4. Muzeja darbinieka sagatavots rakstisks ap-
raksts bez krājuma iepriekšējās izpētes 5.00

4.5.
Muzeja darbinieka sagatavots rakstisks 
apraksts ar krājuma iepriekšējo izpēti un 
atsaucēm līdz 3.lpp.

15.00

4.6. Par muzeja izsniegto eksponātu vai materiā-
lu savlaicīgu neatgriešanu / par 1 vienību par 
katru nokavēto dienu

100 % priekšme-
ta vērtība

5. Muzeja krājuma izmantošana [i]
5.1. Publikācijām grāmatās, kalendāros utt. / par 

1 vienību
- materiāli līdz 20.gs.
- materiāli līdz 1945.g.
- materiāli pēc 1945.g.

10.00
5.00
2.50
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DOMES LĒMUMII

6. Tehnikas izmantošana

6.1. Projektors / 1 stunda

6.2. Informācijas ieraksts:
- CD matricā (muzeja matrica)
- CD matricā (klienta matrica) vai USB 
Flash atmiņā

2.00
1.00

6.3. Skenēšanas pakalpojumi:
- teksts A4 lapa
- attēls A4 lapa

0.30
0.60

6.4. Datora izdrukas:
- A4 formāts (1 lpp.) (melnbalta)
- A4 formāts (1 lpp.) (krāsu - teksts)
- A4 formāts (50% no 1 lpp.) (krāsu - attēls)
- A4 formāts (1 lpp.) (krāsu - attēls)

0.10
0.50
0.60
1.00 

7. Telpu īre
Muzeja ekspozīcijas un izstāžu telpas �zis-
kām vai juridiskām personām vienreizēja 
pasākuma (seminārs, sapulce, prezentācija) 
rīkošanai

30.00 pirmā 
stunda, katra 
nākamā 15.00

8. Sankcijas
8.1. Par muzeja krājuma priekšmetu �zisku 

bojāšanu
30.00 + restaurā-
cijas izdevumi

9. Grāmatas
9.1. “Jaunpils muižas, muižiņas” 35.00 
9.2. M.Kovaļenko “Struteles pelēkie baroni” 15.00

[i] – Atsauce uz muzeja krājuma materiāliem obligāta.
Domei, pašvaldības iestādēm un pašvaldības administratīvajā teritorijā 
reģistrētām biedrībām par muzeja telpu izmantošanu pasākumiem (izglī-
tojošiem, prezentācijas, apbalvošanas, vadības pieņemšanas u.tml.), telpu 
īri neiekasē.

Bibliotēku maksas pakalpojumi

Paziņojums par nodomu noteikt 
aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai Jaunpils 

pašvaldības administratīvajā teritorijā

2015. gada 26. martā

PAKALPOJUMS FORMĀTS MAKSA 
(EUR)

Kopēšana 
A4 formāts (1 lpp.) (melnbalta) 0.07
A3 formāts (1 lpp.) (melnbalta) 0.14
A4 formāts (1 lpp.) (krāsu - 
teksts) 0.36

A4 formāts (50% no 1 lpp.) 
(krāsu - attēls) 0.50

A4 formāts (1 lpp.) (krāsu - 
attēls) 1.00

Izdruka 
A4 formāts (1 lpp.) (melnbalta) 0.07
A4 formāts (1 lpp.) (krāsu - 
teksts) 0.36

A4 formāts (50% no 1 lpp.) 
(krāsu - attēls) 0.50

A4 formāts (1 lpp.) (krāsu - 
attēls) 1.00

A3 formāts (1 lpp.) (melnbalta) 0.14
A3 formāts (1 lpp.) (krāsu) 3.00

Dokumentu
skenēšana

A4 formāts (1 vienība) 0.30
Laminēšana

A4 formāts (1 lp.) 0.75
A3 formāts (1 lp.) 1.50

Dokumentu 
iesiešana 

A4 formāts līdz 50 lp. 0.85
A4 formāts no 51 līdz 100 lp. 1.45
A4 formāts 101 līdz 150 lp. 1.80
A4 formāts 151 līdz 200 lp. 2.15
A4 formāts 201 līdz 250 lp. 2.50
A4 formāts 251 līdz 300 lp. 2.85

- Jaunpils novada dome 2015.g. 26. 
martā nolēma uzsākt procedūru, kas sais-
tīta ar aizliegumu ģenētiski modi�cēto 
kultūraugu audzēšanu Jaunpils pašvaldības 
administratīvajā teritorijā

- Iebildumus un priekšlikumus lūdzam 
iesniegt līdz 2015.g. 20.maijam, kuros no-
rādīt: 

�ziskām personām - vārdu, uzvārdu, 
dzīves vietas adresi un tālruņa numuru; 

juridiskām personām – nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, adresi un tālruņa nu-
muru. 

- Iebildumus un priekšlikumus iesniegt 
Jaunpils novada Domē sekretārei, pa pas-
tu Jaunpils novada Domei, „Ērģelniekos”, 
Jaunpilī, Jaunpils novadā, LV – 3145, vai 
nosūtot uz e-pastu pasvaldiba@jaunpils.lv 
(parakstītus ar e-parakstu)

- Iebildumu neiesniegšana noteiktajā 
termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlie-
guma noteikšanai.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
„Par grozījumiem Jaunpils novada 

domes 2009. gada 5. augusta 
Saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Jaunpils novada pašvaldības 
nolikums”

Jaunpils novadā
2015. gada 25. februārī

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
24. panta 2. punktu

Izdarīt Jaunpils novada Saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums” 
šādus grozījumus:
1. punktu Nr. 6 papildināt ar apakšpunktu:
6.14. Nekustamā īpašuma nodaļa
2. punktu Nr. 10. papildināt ar apakšpunktu:
 Biedrība „Kandavas partnerība”
3. punktu Nr. 13 papildināt ar apakšpunktu: 
13.1.9. Dzīvokļu privatizācijas komisija
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PROJEKTI

Koks un ūdens Projektu konkurss 
„Darām paši”

Aktualitātes NFI projektā „Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”

31. martā NFI projekta ietvaros no-
tika pieredzes apmaiņas izbraukums 
uz Preiļiem, kurā piedalījās arī Jaunpils 
novada Domes pārstāvji-L. Gintere, P. 
Baranovskis, V. Zīverte, Dz. Krastiņa un 
B. Rasa. 

Preiļu novada domes priekšsēdētāja 
M.Plivda iepazīstināja ar kopējo skatījumu 
uz novadu. Tā kā šī vizīte bija orientēta uz 
uzņēmējdarbību, tad turpmākajās rindko-
pās piedāvājam iepazīties ar Preiļu puses 
veiksmes stāstiem uzņēmējdarbības noza-
rē.

Uzņēmējdarbības konsultante I. Liep-
niece min, ka Preiļu novada Uzņēmējdar-
bības centrs darbojas jau kopš 2008. gada. 
Centrā vietējie uzņēmēji var saņemt kon-
sultācijas par ES un citu fondu apguvi un 
par ALTUM programmas iespējām. Tiek 
piedāvāts arī konsultatīvs atbalsts sadarbī-
bas partneru, potenciālo investoru un in-
dustriālo zonu meklēšanā. Centrs aktīvi sa-
darbojas ar Latgales plānošanas reģionālo 
struktūrfondu informācijas centru, Altum, 
LDDK, LIKTA, NVA u.c. organizācijām. 
Tiek rīkoti kursi, semināri, pieredzes ap-
maiņas braucieni, koordinēta dalība izstā-
dēs.

Kā galvenā mārketinga aktivitāte vietē-
jiem ražotajiem tika minēti-tirdziņi, kuri 
notiek piecas reizes gadā. Vietējam ražotā-
jam dalība tajos ir bezmaksas. 

Tiek rīkotas arī uzņēmēju tikšanās, jā-
atzīmē, ka preilienieši kopā nāk reizi mē-

nesī, parasti uz šādām tikšanās reizēm tiek 
uzaicināti arī viesi un notiek abpusēja in-
formācijas apmaiņa. 

Preiļos ir uzsākta un attīstīta tiešā tirdz-
niecība, kurā pagaidām ir iesaistījušās 20 
ģimenes.

Jāteic, ka Preiļos ir daudz entuziastis-
ku jaunu uzņēmēju, par to mūs klātienē 
pārliecināja G. Zarāns –jauns puisis, kurš 
darbojas koka izstrādājumu un mēbeļu ra-
žošanā-koka eglītes kā unikāls veikala de-
kors Ziemassvētku laikā, alternatīvas gultas 
no koka paletēm, koka vilciņi ar gaismām 
u.c. koka ražojumus piedāvā „GREEN 
THINGS”. Darbaspējas, darbaspēks un 
darbarīki puisim netrūkst, bet no pašvaldī-
bas vēlētos vien telpas ražošanai.

 Savukārt gaļas izstrādājumu uzņēmu-
ma „SĀTYS” līdzīpašnieks J.Vucāns minē-
ja, ka svarīgākās lietas, kā pašvaldība var at-
balstīt uzņēmējus ir: nodrošināt elektrības 
un gāzes pieslēgumu un sakārtot vietējo in-
frastruktūru. Jāmin, ka gaļas izstrādājumu 
veikali „SĀTYS” ir pievilcīgi pircējam ne 
vien ar brīnumgardajiem kūpinājumiem, 
bet arī ar pašu īpašnieku izstrādātu veikala 
dizainu.

Patiecoties „Ošu māju” saimniekiem, 
kuri nodarbojas ar visai netradicionālu, 
Latgalei neraksturīgu un modernu lauk-
saimniecisko ražošanu - vīngliemežu au-
dzēšanu-gliemezis jau teju kļuvis par vienu 
no populārākajiem Preiļu suvenīriem. Tū-
risma uzņēmuma- vīngliemežu audzētavas 
saimnieks A.Noviks pārsteidza klātesošos 
ar gliemežu suvenīru daudzveidību, kuru 
izgatavošanā sadarbojas ar vietējiem amat-
niekiem. A. Noviks minēja, ka augsti no-

vērtē tieši pašvaldības informatīvo atbalstu.
Par to, kā var attīstīt inovatīvas idejas 

un sākt ražot ļoti veselīgu, bet ellīgi negar-
šīgu uztura bagātinātāju-bebru dziedzeru 
uzlējumam pievienojot bērzu un priežu 
pumpurus, pastāstīja idejas autors- J.Želvis, 
kurš drīzumā šo produktu laidīs apgrozībā. 

 Klātienē apmeklējām SIA „Firma Jata”, 
kurā tiek šūti darba apģērbi eksportam 
uz Zviedriju. V.Veleckis stāstīja, ka �rma 
100% apmērā sašūto produkciju eksportē 
uz Zviedriju. Tā kā šuvējas darbs nav no 
tiem vieglākajiem, uzņēmumam trūkst šu-
vējas. 

Un, protams, kā gan vizīte Preiļos bez 
A/S „Preiļu siers” prezentācijas. Klātesoša-
jiem bija iespēja degustēt tradicionālo „Če-
daras” un „Preilis” sierus, kā arī pareizi at-
bildot uz jautājumiem, savā īpašumā iegūt 
dažādus karaliskos gardumus.

Projekta ietvaros 14.04. notiks piere-
dzes apmaiņas brauciens uz Mālpili un 29. 
04. uz Skrundu.

Projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašval-
dību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot EUR 
2 111 820 piešķīrumu no Norvēģijas �nanšu instrumenta 
2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprinā-
šana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas 
valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”. Pro-
jekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēk-
resursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot 
ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salī-
dzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo 
datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinā-
tu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistē-
mas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīša-
nas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu 
kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām. 

Informāciju sagatavoja:
Baiba Rasa, projekta eksperte

Latvijas vides aizsardzības fonds ir pieņēmis lēmumu atbal-
stīt biedrības „Jaunpils RAC „Rats”” iesniegto projektu „Vides 
izglītības nometnes Jaunpils vidusskolas 4.-5.klases skolēniem 
„Koks un ūdens””, piešķirot �nansējumu EUR 1591.00. Jaunpils 
novada dome ir piešķīrusi līdz�nansējumu šī projekta īstenoša-
nai EUR 468, 75 apmērā. 

Projekta ietvaros laiku no 3.- 7.augustam skolēni varēs pavadīt 
aktīvi darbojoties, apgūstot jaunas prasmes dižkoku apzināšanā, 
mērīšanā, atzīmēšanā, ūdens tīrības noteikšanā Bikstupītē, pašiem 
uzbūvēt mikro ūdens attīrīšanas ierīci, salīdzināt augu valsti mūsu 
mežā un piejūras mežā. Nometnes dalībniekiem būs iespēja arī ra-
doši darboties un atklāt savas mākslinieka dotības, bet visu šobrīd 
neatklāsim. Atklāsim gan vienīgi to, ka ar nometnes dalībniekiem 
strādās brīnišķīga komanda – nodarbību vadītāji: Gvido Leiburgs, 
Ineta Miķelsone, Arta Berezovska, Arta Blumberga, nometnes va-
dītājs – Sandris Grīnfogels, nometnes audzinātāja – Dace Adiņa. 

Vija Zīverte projekta vadītāja

31.martā beidzās projektu konkursa „Darām paši!” projektu 
pieteikumu iesniegšanas termiņš. Šogad biedrības ir ļoti aktīvas 
un esam saņēmuši 15 projektu pieteikumus no biedrībām: pen-
sionāru biedrības „Jaunpils”, „Vīgriezes”, Jaunpils novada brīvprā-
tīgo ugunsdzēsēju biedrības, „Optimisti”, „DzintarsA”, „Tālavas 
2014”, Jaunpils baznīcas atbalsta biedrības, Jaunpils ev.lut.baznīcas 
draudzes, „Dzīves un veselības skolas dabā”, „Tērces”, novusa klu-
ba „Jaunpils’, „Kamene”, „Baltais laimes lācis”, „Dzīpars”, ”Dzīvot 
zaļi ”. Iesniegto projektu kopējā summa krietni pārsniedz projektu 
konkursa �nansējumu, tas nozīmē, ka vēl nopietnāks darbs gaida 
vērtēšanas komisiju, lai izlemtu, kuri projekti vispilnīgāk atbilst 
konkursa kritērijiem:

- projekta oriģinalitāte; 
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Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…

- vietējo iedzīvotāju un/vai mērķauditorijas iesaiste un līdzda-
lība ; 

- projekta ietekme uz vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes stip-
rināšanu ; 

- projekta iesniedzēju pašu aktivitāte un motivācija;
- projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā attīstībā ;
- projekta atbilstība 2015.gada prioritātei – ieguldījums pašval-

dības īpašumā.
Vērtēšanas rezultāti tiks paziņoti projektu iesniedzējiem pēc 

20.aprīļa.
Domes �nansēts projektu konkurss „Darām paši” Jaunpils no-

vadā tiek organizēts kopš 2011.gada, taču kopš šī gada Jaunpils no-
vada dome ir arī apvienības „Sabiedrība ar dvēseli” dalībnieks un 
mūsu projektu īstenotāju veikums tiks vērtēts ne tikai novada, bet 
arī apvienības mērogā. Protams, labākajam projektam būs iespēja 
saņemt arī balvu. 

Lai izdodas! 
Vija Zīverte, Attīstības nodaļas vadītāja

18. martā notika mūsu biedrības kop-
sapulce, kurā apstiprinājām mūsu darbības 
bilanci 2014. gadam. Izdarījām arī izmaiņas 
valdē, jo Mārīte Kazmina ģimenes apstāk-
ļu dēļ atstāja valdi un viņas vietā ievēlēja 
Birutu Šteinu. Kārlis Ķergalvis iepazīstināja 
ar Latvijas Pensionāru Federācijas aktuali-
tātēm un izvēlējām delegātus uz LPF Zem-
gales reģiona konferenci Jelgavā 17. aprīlī 
un 18. maijā uz kongresu Rīgā. Sapulce bija 
kupli apmeklēta un iepazināmies arī ar visa 
veida apdrošināšanas, bankas pakalpoju-
mu izmantošanas iespējām. Novada domes 
vadība informēja par aktualitātēm un at-
bildēja uz dažādiem jautājumiem. Jaunpils 
bibliotēkas darbinieces informēja par ie-
spējām, kuras var izmantot lietojot biblio-
tēkas piedāvājumu, kā arī iepazīstināja ar 
apsveikumu kartiņu gatavošanu, uzaicināja 
seniorus uz bezmaksas latviešu �lmu skatī-
šanos bibliotēkā.

27. martā Viesatu kultūras namā or-
ganizējām kārtējo starppagastu senioru 
saietu, kurš jau šogad bija 14. gadu. Tagad 
mūsu draugu kolektīvi ir no 13 pagastiem. 
Klājām galdus 224 cilvēkiem. Pateicamies 
par atbalstu Domes vadībai, personīgi Li-
gitai Ginterei, A/S Jaunpils Pienotavai, 
personīgi direktoram Viesturam Krilovam, 
Viesatu kultūras nama darbiniekiem un 
personīgi Agitai Rullei, Sandrai Šteinai par 
iespaidīgo Krišjāņa Barona 180 gadu jubi-
lejai veltīto informatīvo izstādi, par kuru 
bija liela interese, Agritai Aleksejenokai un 
“Pīlādzītim”, Viesatu folkloras kopai “Viesi”, 
un ”Popielas” dalībniekiem par atraktīvo 
priekšnesumu. Sadarbojoties ar Vijas Zī-
vertes vadīto biedrību “Rats” mums palī-
dzēja brīvprātīgo darbu veicējas 10.klases 
meitenes Elīza un Linda galdu klāšanā. Pal-
dies Tālim Sipeniekam ar darba biedriem 
Dāvi Cini un Jāni Miķelsonu, kuri atveda 
un aizveda pietrūkstošos galdus, pils kroga 
vadītājai Sandrai Zariņai ar kolektīvu par 
cienastu sarūpēšanu un uzklāšanu un pils 
vadītājai Kristīnei Liepiņai un Aivaram Mi-
ķelsonam par atbalstu. Liels paldies visiem 
mūsu biedriem, kuri darbojās, lai šis lielais 

pasākums izdotos, īpaši Skaidrītei Učelnie-
cei, kura turēja rūpi lai viss būtu kārtībā par 
cienastu līniju. Ar ziedojumiem mūs arī 
atbalstīja Liene Didrihsone un Vita Leite – 
Paldies! Paldies mūsu šoferīšiem Rostikam 
Ariko, Guntim Gulbim, Staņislavam Bugai-
čukam un viņu priekšniecei Ilzei Zorikai, 
kuri gādāja, lai visi ballēties gribētāji tiktu 
aizvesti un atvesti.

Borisa un Inā-
ras Teterevu fonda 
�nansētā projekta 
“Mūžu dzīvo, mūžu 
mācies” līguma 

Nr.5.2./2013-24,02.04.2013. ietvaros izga-
tavojām mūsu biedrības bukletu, lai po-
pularizētu mūsu biedrības mērķus, kuri ir 
noteikti mūsu statūtos, lai iepazīstinātu ar 
mūsu biedrības darbību, kā arī popularizē-
tu mūsu atbalstītājus. Bukletus var saņemt 
biedrības telpās un “Ratā” visi interesenti, 
tie tika visiem sapulces dalībniekiem, kā arī 
dāvājām mūsu draugu kolektīviem.

24. aprīlī plkst.19:00 Džūkstes kultūras 
namā kārtējā senioru draudzības balle ”Ai, 

jel manu vieglu prātu”. Mājas darbs :” Mani 
un Tavi mini gadi” (Meklējiet 70 gadu klei-
tas!) Izbraucam plkst. 18:00.

25. aprīlī piedalīsimies Lielajā talkā. 
Sīkāka informācija pie koordinātoriem.

22. maijā Jaunbērzes kultūras namā 
kārtējā balle, ko rīko Dobeles seniori. 

23. maijā plkst. 18:00 Šlokenbekas 
muižā mūs ielūdz uz savu 10 gadu jubilejas 
vakaru Smārdes pensionāru pulciņš “Sar-
ma”.

Atgādinājums: maksājiet biedru nau-
das 5 EUR gadā līdz 1. jūlijam.

Ar maiju sāksim pieņemt makulatū-
ru.

9. jūnijā ekskursija uz Jelgavu un “Bas-
kāju taku”. Piesakoties samaksāt 15 EUR.

28. martā mūsu līnijdejotājas “Vēlzie-
des” piedalījās Latvijas līnijdejotāju olim-
piādē “Rīgas kauss 2015”, kurā bija pāri 
par 270 dalībnieku un Klasiskā kantrī ko-
mandu “Zelta vecuma 60+ grupā” ieguva 
2. vietu un kausu! No sirds apsveicam un 
lepojamies! 
Informāciju sagatavoja:  Austra Sipeniece
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“Pie melnā runča”

Ja grib, tad sanāk!

NVO Sadraudzības Festivāls „Jaunieši iesaistās”

Dāmu kluba “Vīgriezes” aktualitātes
14. martā piedalījāmies Jaunpils mu-

zeja dzejas pasākumā ar dzejnieku Egilu 
Dambi no Rīgas “Diena pavasarim, sie-
vietei, mīlestībai”. Dzejnieka darbiem ir 
uzrakstīta arī mūzika un mums bija ie-
spēja to sasaistīt ar deju. Paldies muzeja 
meitenēm par sadarbību.

Tās pašas dienas pēcpusdienā piedalījā-
mies pasākumā Tumē “Ko prot tavā pagas-
tiņā.” Iespēja parādīt,ko protam pašas un 
noskatīties citu kolektīvu priekšnesumus. 

No pasākuma - 3 balviņas par padarīto!
28. martā viesojāmies Rīgas “Spīķeru 

koncertzālē.” Tur ar deju kuplinājām reži-
sores Džeinas Feldbergas “Radošā Projektu 
teātra” izrādi “Liela brēka, maza vilna” jeb 
Pavasara mīlestības svētki “Spīķeros”. Liels 
paldies par mūsu tērpiem Jaunpils pils di-
rektorei Kristīnei Liepiņai,kas deva mums 
iespēju iejusties 16.gadsimta notikumos. 
Silvai Nordenai, kura atbrauca līdzi, lai mūs 
atbalstītu.Paldies arī Mārītei Knislei par sa-

kārtotajiem tērpiem.Sirsnīgs pasākums un 
ļoti daudz jauku iespaidu.

25. aprīlī būs Lielā talkas diena! Dāmu 
klubs “Vīgriezes” aicina pievienoties (ja lai-
ka apstākļi atļaus) stāvā krasta sakopšanā 
gar taciņu, kas ved uz vāsturisko vietu - Mī-
lestības akmeni.

Lai visiem spēks un izturība pavasara 
darbus veicot!

Dāmu kluba “Vīgriezes” vārdā  
- Indra

Pirmās pavasara dienas pievakarē 
“Vēlziedes” bija uzaicinātas piedalīties lī-
nijdeju saietā Irlavā “Pie melnā runča”. Ja 
runcis gaida, “kaķenītes” naski klāt.

Plašajā sporta nama zālē pulcējās nere-
dzētu, īpatnēju šķirņu “kaķenītes”-pūkai-
nas, mazas, baltas ar īsākām un garākām 
austiņām, astītēm un pat ar ļoti kuplām 
astēm. “Vēlziedes” pārstāvēja raibo šķirni.

Pasākuma organizatore Gita sveica 
visus klātesošos, pateicās nama saimnie-
kiem un ar savām “punktainajām kaķenī-
tēm” deju solī atklāja pasākumu. Sparīgi 
un ar humora pieskaņu atrādījām savu 
priekšnesumu. Dejotājas no grupas “Tāds 
stils” (Jaunpils) uzraudzīja mīlīgs runcis 
ar zizli ķepās. Katrs atbraukušais kolektīvs 
demonstrēja savu deju. Pirms lielās uzstā-

šanās Baložos trīs obligātās dejas izdejoja 
individuālie dejotāji. Arī mūsu Kristīne 
Pētersone. Brīnišķīgi! Vakara gaitā guvām 
gan pieredzi, gan emocijas, protams, mācī-
jāmies jaunas dejas.

Paldies mājiniekiem par karsto tēju un 
ka�ju!

Ar veiksmes vēlējumiem no mājinie-
kiem 28.marta rītā līnijdejotāju grupa 
“Vēlziedes” devās uz svarīgo pasākumu, 
kuram rūpīgi gatavojās visu ziemas pe-
riodu-Latvijas līnijdejotāju olimpiādi 
“Rīgas kauss 2015”.

Kā nopietnās sacensībās- viss saplānots 
un norit pēc rūpīgi izveidotas programmas. 
Vispirms pulcēšanās pa novadiem svinīga-
jam gājienam- plašajā, grezni rotātajā spor-
ta nama zālē. Ar jestru tautisko deju visus 
dalībniekus sveica mājinieki. Veiksmi sa-
censībās vēlēja galvenā pasākuma vadītāja 
Inita.

Pasākumu pārstāvēja dažādu paaudžu 
dejotgribētāji. Jaunākajam 4 gadiņi, ve-
cākajam-76! Kopīgi nodziedāta Latvijas 
himna. To visu klusi un mierīgi “noskatās” 
daudzie sarindotie kausi un medaļas, par 
kuriem jācīnās. Doma galvā visām viena: 
”Vajadzētu vienu gan!” Tribīnes pilnas ar 
skatītājiem, atbalstītājiem un līdzjutējiem.

Žūriju, kuru pārstāv tiesneši no 
Spānijas, Nīderlandes, Īrijas, Lietuvas 

un,protams, Kalniņas kundze no Latvijas, 
ieņem savas vietas un var sākt savu izvērtē-
šanas darbu visas dienas garumā.

Visi dalībnieki-grupas, kolektīvi, indi-
viduālie dejotāji tiek sadalīti trīs lielās gru-
pās un savukārt tās-vēl daudzās mazākās. 
“Rīgas kauss 2015” startu iesāk paši jaunā-
kie dejotāji. Ar lielu prieku vērojām viņu 
brīnišķīgo deju izpildījumus. Nākošajā 
grupā dejoja gan jaunāka, gan vecāka gada 
gājuma līnijdejotāji, kantrī ritma cienītāji, 
senjori u.c. Šajā grupā arī “Vēlziedes” un vēl 
četri kolektīvi, ar kuriem jāsacenšas. Mums 
tiek ierādīta vieta deju zālē un kopā ar kul-
dīdzniekiem un engurniekiem esam gatavi 
atrādīt sūri, grūti darīto! Galvā viena doma: 
”Nesajaukt, smaidīt, izturēt līdz galam!” 
Un izskanot pēdējiem dziesmas akordiem, 
esam gandarītas, jo izdevās!

Pēdējo grupu pārstāvēja visvairāk da-
lībnieku. Jādejo 4 obligātās dejas- sarīko-
juma dejas ar krāšņiem, grezniem tērpiem, 
frizūrām, kurpēm un zābaciņiem. To dejas 
daili un emocijas neprotu pat aprakstīt. Va-

rējām mācīties jaunus soļus un gūt pieredzi 
tālākai izaugsmei.

Kad žūrija apkopojusi rezultātus, kau-
si un medaļas gulst uzvarētāju rokās, mēs 
uzmanīgi klausāmies līdz tiek paziņoti sen-
joru grupas rezultāti. 2 vieta Rīgas kauss 
2015 klasiskā kantrī zelta vecuma grupā lī-
nijdeju komandai “Vēlziedes”. Ļoti labs sa-
sniegums! Ar pozitīvu domāšanu, enerģiju, 
mērķtiecību un lielu apņemšanos pārlieci-
nājāmies, ka var paveikt lielas lietas. Paldies 
Dacei, Kristīnei. Iesāktais darbs jāturpina, 
jātiecas uz vēl labākiem sasniegumiem. At-
pūtas šobrīd nekādas, jo jāgatavojas skatei 
Tukumā.

Diena bija emocijām pārbagāta. Pasā-
kuma kulminācija bija deju šovs, kurā žū-
rijas komisija un deju grupa “Jautrie zāba-
ciņi” ierībināja skatuvi. Jaunpili sasniedzām 
neilgi pirms pusnakts. Visa kolektīva vārdā 
sakām lielu paldies šoferītim Stasim un pa-
gasta domei. 

Visa kolektīva “Vēlziedes” vārdā 
Dzintra

24.martā Rīgā Starptautiskajā izstāžu 
zālē „Ķīpsala” risinājās vērienīgs Jaunie-
šu festivāls „Jaunieši iesaistās”. Pasākumu 
apmeklēja arī Jaunpils jauniešu delegāci-
ja 12 cilvēku sastāvā. Šogad gan tikai kā 

turpinājums 8.lpp.

skatītāji, bet ar vienbalsīgu apstiprināju-
mu, ka nākamgad kā dalībnieki un pār-
stāvot biedrību „Levestes Spicie”.

Jauniešu NVO festivāls tika organizēts 
ar mērķi veicināt savstarpējo pieredzes ap-

maiņu un sadarbību starp jauniešu orga-
nizācijām un organizācijām, kas strādā ar 
jauniešiem no visas Latvijas.

Visas dienas garumā apmeklētājiem 
bija iespēja iesaistīties vairāk kā 50 dažādās 
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7.marts biedrībā 
„7 BALLES” – Putnu diena

Gvido Leiburgs mācīja –
kā pareizi apgriezt augļu 

koku zarus...

INFORMĀCIJA

jauniešu organizāciju sagatavotajās aktivi-
tātēs. Programmas „Es zinu!” daļā jaunieši 
tika aicināti pārbaudīt un pilnveidot savas 
zināšanas, apgūt jaunu pieredzi un pras-
mes mobilitātes, jauniešu līdzdalības, de-
bašu, karjeras attīstības un aktīvā tūrisma 
meistarklasēs. „Es varu!” daļā jauniešiem 
bija iespēja līdzdarboties praktiskajās un 
radošajās aproču, nozīmīšu, gleznošanas, 
suvenīru, pastkartīšu, kolāžu veidošanas 
darbnīcās un dažādās erudīcijas spēlēs. Ar 
jauniešiem interesantiem deju un muzi-
kālajiem priekšnesumiem, „Es daru!” daļā 
uzstājās mūziķi un deju grupas – Agnese 
Rakovska un Pareizās elpošanas studijas 
audzēkņi, Andris Kivičs, Anna Dubovi-
ka, Edijs Fuksis, grupa „Entropija”, Inga 
Indriksone, Linda Liepiņa, deju studija 
„Demo”, deju grupa „�e Others”, „Juicy” 
un citi.

Šis pasākums bija ne tikai iespēja jau-
niešiem būt kopā, mācīties vienam no otra, 
bet arī pievērst plašākas Eiropas uzmanību 
jauniešu NVO darbam Latvijā. 23.-26.mar-
tā Rīgā norisinājās Eiropas Jaunatnes kon-
ference, kurā tikās vairāk kā 200 jaunieši un 
politikas veidotāji no visas Eiropas, lai Itā-
lijas–Latvijas–Luksemburgas prezidentūru 

trio ietvaros vienotos par rekomendācijām 
Eiropas Komisijai jauniešu politiskās līdz-
dalības veicināšanai. 

Paldies Madarai, Laumai, Kristīnei K., 
Viktorijai, Sintijai, Nadīnai, Elīzai, Elīnai, 
Lindai, Jolantai, Annijai, Kristīnai un Kris-
tīnei S. Meitenes lieliski pavadīja laiku, ap-

guva un redzēja daudz jauna. Cerams, ka 
meitenēm būs vēl lielāka motivācija pieda-
līties dažādos vietējos un Latvijas mēroga 
pasākumos, kā arī nekautrēsies piedalīties 
pasākuma organizēšanā.

Informāciju sagatavoja
Jaunatnes lietu speciālists A. Fridrihsons

L a i m ī g i e 
putni sada-
lījuši jaunās 
mājas un sā-
kuši tās iekār-
tot. 7.martā 
biedrībā „7 
BALLES” bija 
Putnu diena. 
Sanākušie 24 
būrīšu darinā-
tāji šajā dienā 
pa visiem izga-
tavoja 11 put-
nu ģimenēm 
jaunas mājas 
un, lai paši 
varētu svilpot 
putniem līdzi, 
uztaisīja 13 

koka svilpavniekus. Putnu diena turpinājās 16.martā, kad Irlavas 
bērnu mana puiši sameistaroja 10 putnu būrīšus. Tā 21. putnu 
ģimene šopavasar saņem jaunu privātmāju ar Jaunpils un Irlavas 
putnu draugu atbalstu un gādību.

Biedrība „7 BALLES”
Anete Krūmiņa

Neskatoties uz auksto un nemīlīgo laiku, 27.marta rīts pulcēja 
kopā interesentus, kas vēlējās apgūt pareizu augļu koku apgriešanu. 
Ābeļu griešanas meistarklasi vadīja Labiekārtošanas nodaļas vadī-
tājs Gvido Leiburgs, kurš ir arī koku eksperts, EAC (Eiropas ar-
boristu padomes) serti�cēts arborists, dendrologs, ainavu tehniķis, 
mežzinātņu inženieris, diplomēts dārznieks, LR dabas eksperts. 

Nodarbībā klātesošie tika iepazīstināti ne tikai ar pareiziem 
koku apgriešanas principiem, bet arī būtiskākajām atšķirībām 
starp dekoratīvo koku un augļu koku apgriešanu. Tika runāts arī 
par piemērotākajiem darbarīkiem un aprīkojumu. Protams, veik-
smīga rezultāta sasniegšanai Gvido aicina arī par zemu nenovērtēt 
darba drošības pasākumus.

Dzidra Krastiņa

Arta Berezovska un Artūrs Dumbris ar tikko 
tapušo punu būrīti
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Veselības ziņas

Muzeja ziņas

INFORMĀCIJA

Pavasaris nāk un nāk, bet tomēr līdz 
galam nespēj pie mums aizķerties. Tas 
nekas, jo tas dod iespēju labāk sagatavot 
savu ķermeni pavasara un vasaras dar-
biem. Šajā reizē turpināsim pagaišajā nu-
murā iesāktajai rubrikai „Kā labāk saga-
tavot ķermeni dārza darbiem”.

Iepriekšējā numurā konstatējām, ka ne-
vajag „Kalnus gāzt”, kas nozīmē, ka darbo-
šanos pa dārzu sākam ar mazāku laiku un 
tad pakāpeniski palielinām. Vēl iemācījā-
mies, ka pirms un pēc darbiem jāizvingro-
jas, kā arī mazākās devās un biežāk ēdam, 
dzeram un nododamies pastaigām.

Šoreiz pievērsīsim uzmanību lietai ko 
dzirdējis ir ikviens – rīvēšanās ar dvieli, kā 
arī apskatīsim dažus ieteikumus par ūdens 
pareizu lietošanu uzturā.

Rīvēšanās ar dvieli katru rītu pēc dušas. 
Tas ir lielisks veids kā pamodināt savu ķer-
meni un pārsteidzoši uzlabot savu asinsri-
ti, kas ir tik svarīga pie visiem organisma 
funkcionēšanas procesiem. Jutīsies moži 
visas dienas garumā!

Kā to darīt? 

Atrodi piemērotu 1 – 1.2m lielu frotē 
dvieli. Pēc dušas, kad ķermenis ir mitrs sāc 
rīvēt katru ķermeņa daļu no lejas uz augšu, 
lai sirdij vieglāk. Sāc no galvas un virzoties 
uz leju rīvē katru vietu vismaz 7 reizes. Pre-
cīzu informāciju kā tehniski pareizi rīvē-
ties atradīs Jaunpils pašvaldības mājas lapā 
www.jaunpils.lv zem sadaļas VESELĪGĀ 
JAUNPILS.

Ūdens dzeršana!
Iespējams, dažiem jau liekas, nu cik var 

malt vienu un to pašu par to ūdens dzer-
šanu?! Nu, jāsaka – daudz, jo liela daļa cil-
vēku tam joprojām nepievērš pietiekami 
daudz uzmanības. Taču šoreiz dažos vārdos 
par to, kā ūdens uzņemšana īstajā laikā var 
vēl vairāk palīdzēt tavai veselībai.

Tūlīt pēc pamošanās tukšā dūšā izdze-
rot 2 glāzes ūdens, tiek aktivizēta iekšējo 
orgānu darbība. Tas pats attiecas uz siltu 
citronūdeni, kas pamodina ķermeni un 
palīdz gremošanas traktam, uzlabo viel-
maiņu, izvada toksīnus un dara citus labus 
darbus, lietojot to regulāri

1 glāze ūdens 20-30 minūtes pirms ēša-

nas palīdz sagremot pārtiku. Taču ēšanas 
laikā un 40 minūtes pēc tās nav ieteicams 
dzert ūdeni, jo tas atšķaida kuņģa sulu un 
siekalas, kavējot gremošanas procesu.

1 glāze ūdens pirms vannas vai dušas 
palīdz pazemināt asinsspiedienu.

1 glāze ūdens pirms gulētiešanas palīdz 
izvairīties no sirdsslimībām, kā arī izva-
dīt toksīnus. Tieši šī iemesla dēļ naktī mēs 
zaudējam daudz ūdens, tāpēc nepieciešams 
uzņemt papildu rezerves.

No personīgās pieredzes, veselības uzla-
bošanai lielisks līdzeklis ir pēc ūdens glāzes 
izdzeršanas uz mēles paturēt un apēst pāris 
graudiņus jūras sāls. Šis triks palīdz novadīt 
katru minerālu savā vietā, uzlabojot orga-
nisma darbību, atvieglojot dažādas sāpes 
un atūdeņošanos.

Svarīgi ir ne tikai dzert daudz ūdens, 
bet dzert to pareizi!

Atcerieties! Veselība ir ieguldījums, 
nevis izdevumi!

Informāciju sagatavoja 
Sabiedrības veselības veicināšanas s

peciālists A. Fridrihsons

Marts ir pavasara mēnesis- un tas ir brīdis, kad daba vēl ir tik 
trausla, bet tomēr daudz dzīvāka kā ziemā. Nu gluži tāpat kā ar 
cilvēka izjūtām un sajūtām. Vēl jūtams ziemas” kniebiens”, bet 
domās jau esam pavasarī.

Diena pavasarim, sievietei, mīlestībai - 14. martā notika Jaun-
pils muzeja izstāžu zālē, ko muzejs rīkoja sadarbībā ar dāmu klubu 
„Vīgriezes”. Domāju, ka katram lasot dzeju ir brīži, kad šķiet dzej-
nieks ir ielūkojies mūsu dvēselē. Tāds dvēseles dzejnieks ir arī Egils 
Dambis, kurš raksta par ticību, cerību, prieku un bēdām. Viņam 
nav sveši eņģeļi un dēmoni. Tā ir cilvēcisko jūtu pasaule, kuru tajā 
pavasara dienā baudījām. Īpašu pārsteigumu sagādāja „ Vīgriežu” 
kluba dāmas, izpildot dejas ar Egila Dambja mūziku un vārdiem. 
Otrajā pasākuma daļā Lilija Bērziņa stāstīja un rādīja, un katram 
ļāva izbaudīt- kā dabas sniegtās veltes var izmantot sievietes skais-
tumam un veselībai.

Dāmu kluba „Vīgriezes” dalībnieces ar dzejnieku E. Dambi

Lilija Bērziņa Jaunpils muzejā-par dabas veltēm skaistumam

Par projektiem apstiprinātiem un sagatavotiem. Esam saņē-
muši informāciju, ka apstiprināts Latvijas Kultūras Ministrijā ie-
sniegtais projekts par ceļojuma lādes restaurāciju. Ceļojuma lāde 
pēc restaurācijas tiks novietota Pilskunga kabinetā un papildinās 
tā interjeru. Restaurācijas darbus veiks SIA „Valters” speciālisti. Pēc 
13. aprīļa būs zināmi projekta konkursa „Latvijai -100” rezultāti. 
Pavisam iesniegti 218 projektu pieteikumi, kas apgrūtinājis projek-
ta izvērtēšanas komisijas darbu un rezultātu paziņošana pārcelta 
par divām nedēļām. 27. martā tika iesniegts projekts par Jaunpils 
muzeja ekspozīcijas „Jaunpils muižas muižiņas „ modernizāciju.

Kurzemes muzejnieki tiekas Kuldīgā. 20. martā Jaunpils mu-
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Jaunumi Jaunpils bibliotēkā

zeja darbinieces piedalījās Kurzemes reģiona sanāksmē Kuldīgas 
muzejā, lai neformālā gaisotnē pārrunātu un prezentētu 2014. gada 
spilgtākos notikumus un šī gada ieceres muzeju dzīvē. Šādas tik-
šanas veicina reģiona muzeju darbinieku ciešāku sadarbību. Visi 
sanāksmes dalībnieki aplūkoja Kuldīgas muzeja restaurētās un ie-
kārtotās telpas, kā arī apsprieda iespējas kopīgu sagatavot projekta 
pieteikumu Latvijas simtgadei. Sanāksmē piedalījās arī Kultūras 
Ministrijas Muzeju nodaļas darbinieki.

Dāvinājumi Jaunpils muzejam. Jaunpils muzeja izstāžu zālē 
vēl visu aprīli būs aplūkojama Laumas Liepas gleznu izstāde „Zie-
di un jūra”. Par šo izstādi varētu teikt ”Cik cilvēku – tik viedokļu”. 
Tādēļ aicinām visus apskatīt izstādi. Laumas kundze sagatavojusi 
īpašu pārsteigumu jaunpilniekiem – gleznu „Jaunpils pils”, kura 
šobrīd aplūkojama Pilskunga kabinetā un ir dāvinājums Jaunpils 
muzejam.

Marta mēnesī esam iegādājušies masīvkoka rakstāmgaldu eks-
pozīcijas vajadzībām. Rakstāmgalds izgatavots 20.gadsimta 30. 
gados Rīgā, I. Rivkinda darbnīcā., par ko liecina rakstāmgaldam 
piestiprinātā galdniecības zīme. 

1949. gada 25. marta represijas pieminot - tika atjaunota 
Jaunpils muzeja ekspozīciju zālē esošā izstāde “Es sapnī Latviju 
redzēju....”. Izstāde veidota, balstoties uz Jaunpils iedzīvotāju snieg-
tajām atmiņām, dāvinātajiem priekšmetiem un fotogrā�jām. 27. 
martā izstādi apmeklēja Jaunpils vidusskolas 4. klases audzēkņi 
kopā ar audzinātāju Daci Adiņu. 

4. kl. audzēkņi muzejā
Šī nežēlīgā izsūtīšana notika pirms 66 gadiem. Tā skāra arī 

Jaunpils novada ļaudis. Vairāk kā 30 gadus šo postu pārdzīvojušie 
turēja dziļi sirdīs, jo par to nedrīkstēja runāt. Šodien ir tas laiks, 
kad par to jārunā un jāstāsta ģimenēs, skolās, muzejos. Bērni ir 
ļoti ieinteresēti klausītāji un paši labprāt piedalās sarunās. Roberts 
fotogrā�jā atpazina savu vecvectēvu, bet Karlīne ar saviem klases-
biedriem skatīja savas mammītes krāsoto Jaunpils Tautas frontes 
karogu. Nelielu ieskatu par represēto piemiņas atceres brīdi pie 
Bikstu stacijas varēja redzēt Paulas Valaines sagatavotajā video ma-
teriālā.

Informāciju sagatavoja: Ligija Rutka un Zinta Arika

Dāvinājums bibliotēkai
Gunta Pāvola (Kazmina) ir uzdāvinājusi Jaunpils bibliotēkai 

savu no somu valodas tulkoto grāmatu – Juka Rislaki “Vorkuta! 
Sacelšanās ieslodzīto nometnē”. Grāmata stāsta par sacelšanos Vor-
kutas nometnē pēc Staļina nāves 1953.gadā. Stāsta galvenais varo-
nis ir soms Eino Prike, un, gabaliņu pa gabaliņam liekot kopā viņa 
dzīvesstāstu, autors atklāj arī baltiešu, ukraiņu, poļu un daudzu 
citu ieslodzīto likteņus. Paldies Guntai par dāvinājumu! 

“Spilvenu pārgājiens”
Pateicoties pulciņa “Dzīpars” audēju labajām sirdīm un čakla-

jām rokām, ir tapuši 32 lieli, skaisti un mīksti spilveni, kuri marta 
sākumā pārceļoja no “Dzīpara” telpām uz bibliotēku. Tagad ikvie-
nam mazam un lielam lasītājam ir iespēja ērti iekārtoties spilve-
nos un palasīt kādu interesantu grāmatiņu vai vienkārši atpūsties. 
Sakām paldies čaklajām rokdarbniecēm: Velgai Pavlovskai, Elgai 
Valainei, Martai Grīnfeldei, Ņinai Bondarei, Dacei Pobusai un 
Leontīnei Zvirbulei! Attēlus no pasākuma skatieties http://www.
draugiem.lv/jaunpilsbiblioteka/ 

E-prasmju nedēļa
No 23.marta līdz 27.martam bibliotēkā notika e-prasmju nedē-

ļas pasākumi dažāda vecuma mērķgrupām. 
Šīs nedēļas ietvaros:
Jebkurš interesents saņēma konsultācijas par datora un inter-

neta lietošanu.
Filmu pēcpusdienas senioriem un bērniem - �lmas no www.

�lmas.lv.
Bibliotēku apmeklēja 5-gadīgo, 6-gadīgo bērnu grupiņas un 

bērnudārza bērni ar audzinātājām. Bibliotekāre Madara bērniem 
lasīja priekšā grāmatiņu “Lāča olas”, tad skatījās mult�lmas ar Rai-

ņa un Aspazijas dzeju: “Nebēda”, “Aicinājums”, “Ciemā” un “Zeltī-
tas vasaras” no www.pasakas.net. Noslēgumā bērni radoši padar-
bojās Lieldienu noskaņās.

“Nakts kino bibliotēkā!” jauniešiem.
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Viesatu bibliotēkas ziņas

Jaunpils kultūras ziņas

Izbraukuma bibliotēka
Izbraukuma bibliotēka pie lasītgribētājiem dosies 
20.aprīlī un 18.maijā.
Strutele (pie “Jaunsētām”) plkst. 10:45 
Saule (centrā)   plkst. 11:30
Jurģi (pie feldšerpunkta) plkst. 12:00
Leveste (pie veikala)  plkst. 13:00
Pasūtījumus par konkrētām grāmatām un žurnāliem, lūdzam 

pieteikt pa tālruni 63182195 vai rakstot uz e-pastu jaunpilsbiblio-
teka@inbox.lv ! 

Tikšanās ar latviešu kriminālromānu rakstnieci
24.aprīlī plkst. 16.00 Jaunpils pils Medību zālē tikšanās ar lat-

viešu kriminālromānu rakstnieci Daci Judinu un mūziķi Artūru 
Kiseļovu pasākumā “Detektīvi izbraukumā”. Programmā: sarunas 
par dzīvi un romāniem, grāmatu fragmentu lasījumi, mūziķa Ar-
tūra Kiseļova elektroniskā mūzika, Daces Judinas ģitārbalādes, vi-
deovīzijas romānu noskaņās, detektīvmīklas un balvas.

Sekojiet Jaunpils bibliotēkai!
Lai uzzinātu vairāk par jaunumiem Jaunpils bibliotēkā, darba 

laika izmaiņām, pasākumiem utml., seko un informē draugus so-
ciālajā saziņas vietnē Draugiem.lv http://www.draugiem.lv/jaun-
pilsbiblioteka/ 

Inga Papendika
Jaunpils bibliotēkas vadītāja

Sadarbībā ar Viesatu mazpulku biblio-
tēkā notika   tematiska pēcpusdiena „Pava-
sara saulīti gaidot”. Tajā mazpulku vadītāja 
Līga Bierande pastāstīja par  Lieldienu tra-
dīcijām, bet  Gunita Pole bija sagatavojusi 
prezentāciju par pavasara ziediem tautas-
dziesmās. Tika izspēlētas arī tradīcija kā 
,piemēram, kamola tīšana, sakāmvārdu 
skaitīšana, dzērveņu ēšana. Pasākuma lai-
kā visi varēja zīmēt, krāsot, veidot saulīti 
tā godinot saulītes atnākšanu un pavasara 
iestāšanos. 

Sadarbība ar Jaunpils novada pensio-
nāru padomi bibliotēka pensionāru ballē 
Viesatu kultūras namā izveidoja izstādi 
„Krišjānim Baronam-180”. Izstādē varēja  
apskatīt Kr.Baronu  dažādu gadu fotogrā�-
jās, izlasīt par budēļu tradīcijām Vīšiņķos , 
ko pierakstījis mūsu novadnieks Matīss Si-
liņš kā arī lasīt Strutelē un tuvējā apkaimē 
pierakstītās tautasdziesmas. Vakara gaitā  
tika organizēts konkurss par tautasdzies-
mām un to popularizēšanu.

Sadarbībā ar Jaunpils novada lauku at-

tīstības speciālisti Vitu Petrovu bibliotēkā 
tika organizēts pasākums „E-pakalpojumi 
iedzīvotājiem”. Apmeklētāji varēja saņemt 
atbildes par lauksaimniecības tiešmaksāju-
miem, gada deklarācijas iesniegšanu, lauk-

Pavasara saulīti - gaidot Viesatu mazpulcēni
saimniecības datu elektronisku ievadīšanu 
sistēmā, portāla www.latvija.lv izmantoša-
nu un c.

Informāciju sagatavoja: Sandra Šteina, 
Viesatu bibliotēkas vadītāja

Aprīlis
Ir stāsts (ticējums), ka 1.aprīlī stārķim 

jābūt jumtā (vai bija? vai kāds pamanīja?) 
Auksti... Vēl salst, bet upes iziet no kras-
tiem un ledus kalni jūrā pamazām zūd. Lē-
nām, lēnām siltums nāk.

Koki grib dzīt pirmos agros lapu un zie-
du pumpurus, ziedu un zāles asni spraucas 
no zemes, gājputni atgriežas. Lai arī mazliet 
saltuma ietramdītas, pabailīgi, tomēr skan 
jau vēlo vakaru meža strazdu dziesmas un 
kaiju klaigas, priecīgās zosu dūdas atgrie-
žoties.

Lieldienas
Lieldienas ir pavasara saulgriežu svinī-

bas.  
Tās iezīmē pavasari, kad Zemes un Sau-

les savstarpējā stāvokļa rezultātā diena un 

nakts ir vienādā garumā.  Turpmākā Ze-
mes tecējumā ap Sauli dienas gaisma tur-
pina pieaugt un nakts tumsa samazināties.  
Šādu pilnīgu gaismas uzvaru pār tumsu un 
Saules atmodu senās āriešu tautas atzīmē-
jušas ar pavasara saulgriežu svinībām.  Lat-
viešiem tās ir Lieldienas jeb Lieladiena, kur 
pats vārds izteic šī notikuma jēgu un saturu 
– diena ir kļuvusi lielāka par nakti. 

Skates 
22.martā Jaunpils deju kolektīvi pieda-

lījās Tukuma novada un starpnovadu deju 
kolektīvu skatē.

Jauniešu deju kolektīvam „Atsperīte”, 
iegūstot 2013. un 2014.gada skatēs 1.pakā-
pes, šogad tika dota iespēja startēt augstā-
kajā B grupā. Vairāk kā 20 gadu darbībā, tas 

ir augstākais kolektīva sasniegums. Skatē 
kolektīvs ieguva II pakāpi. Vadītāja Žanna 
Kļava 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jaun-
pils” skatē ieguva I pakāpi. Vadītājs Jānis 
Liepiņš.

28.martā līnijdejotāju grupa „Vēlziedes” 
piedalījās olimpiādē „Rīgas kauss -2015”, 
iegūstot 2.vietu. Vadītāja Dace Pobusa
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29.martā vokālo ansambļu skatē Tukumā vokālā grupa „Vocali-
ca” ieguva augstāko pakāpi. Vadītājs Ainārs Plezers

11.aprīlī Tukumā notiks koru skate, kurai gatavojas Jaunpils ko-
ris Lāsmas Pommeres vadībā

10.maijā uz skati Tukumā dosies Jaunpils teātris, bet 24.maijā 
Jaunpils līnijdejotājas

Pasākumi
14.martā līnijdeju grupa „Vīgriezes” piedalījās Jaunpils muzeja 

pasākumā „Diena pavasarim, sievietei, mīlestībai”, bet vakarpusē 
devās uz Tumi lai dejotu festivālā „Ko prot tavā pagastiņā”.

1 5 . m a r t ā 
Jaunpils teātris 
viesojās Zantes 
tautas namā ar 
M. Neilanda 
lugu „Osis”.

2 1 . m a r t ā 
l ī n i j d e j o t ā j u 
grupa „Vēlzie-
des” piedalījās 
sadancošanās 
pasākumā „Pie 
melnā runča” 
Irlavā.

28. martā līnijdejo-
tāju grupa „Vīgriezes” 
piedalījās Pavasara mī-
lestības svētkos Spī-
ķeros, kuros Radošo 
Projektu teātris izrādī-
ja Šekspīra komēdiju 
„Liela brēka, maza vil-
na”. Izrādes �nālā mūsu 
dejotājas kopā ar aktie-
riem dejoja 16.gs.itāļu 
deju „Tarantella”.

29.martā Jaunpils koris piedalījās Sējas kora rīkotajā sadziedā-
šanās koncertā un koru sporta spēlēs. 

1.aprīlī Jaunpils vidusskolas kolektīvi viesojās Jaunpils pilī ar 
koncertu „Septiņas varavīksnes krāsas”, bet 30.aprīlī ikviens gaidīts 
uz aerobikas festivālu. 

10. maijā Jaunpils centrā ikgadējais Pavasara tirgus. Sarosieties 
tirgotāji un pircēji!

Rakstu sagatavoja 
kultūras nama vadītāja Silva Nordena

29296334, jaunpils-silvai@inbox.lv

„Satiec savu meistaru!” Jaunpils audēju darbnīcā
No 2015. gada 27. līdz 29. martam visā Latvijā norisinājās  

pasākums „Satiec savu meistaru! 2015”. Šajā pavasarī mācekļus 
pie sevis aicināja rekordliels tautas lietišķās mākslas meistaru, 
stāstnieku, teicēju un muzikantu skaits – pasākums norisinājās 
vairāk nekā 170 vietās.

27. martā jau otro gadu pasākums „Satiec savu meistaru!”   no-
tika arī Jaunpils audēju darbnīcā, kur viesus gaidīja audēja ama-
ta meistare Velga Pavlovska un Jaunpils audēju kopas dalībnieces 
Marta Grīnfelde, Vita Jauce, Emma Lāce, Inta Eglāja, Leontīne 
Zvirbule un Ingūna Zoltnere.

Pasākumu ar saviem adījumiem kuplināja adītājas Ņina Bon-
dare, Janīna Grovere un Rita Birģele. Ar zāļu tējām apmeklētājus 
cienāja Alda Štolcere. 

Pasākumu apmeklēja 84 interesenti, starp kuriem bija Jaunpils 
vidusskolas 4.klases un 10. klases skolēni skolotāju Daces Adiņas 
un Martas Grīnfeldes vadībā, Latvijas Nacionālā kultūras centra 
pārstāves, Auces audējas, Jaunpils novada un kaimiņu novadu ie-
dzīvotāji. 

Jaunpils audējas demonstrēja seno Kurzemes ķēžu segas auša-
nu, kas vēsturiski tika izmantota segu aušanā Kurzemē, taču ar lai-
ku šis dekoratīvais elements iedzīvojies arī citu novadu segās.

Audēju vadībā pasākuma apmeklētāji varēja pamēģināt paši 
aust. Interesentu bija diezgan daudz, kas to vēlējās darīt. Drosmi-
niece Marika Rutkovska auda arī Kurzemes ķēžu segas rakstu. 

Audēju kopas dalībnieces priecājas, ka pasākums bija apmek-
lēts tik kuplā skaitā un ka interese par aušanu un citiem rokdar-
biem pieaug. Rokdarbnieces aicina sekot līdzi informācijai un ap-
meklēt citus  pasākumus darbnīcā.  Tuvākais pasākums jau 11. ap-
rīlī 12:00 Brother šujmašīnas prezentācija ar pečorkas un izšūšanas 
demonstrāciju. Interesentiem pieteikties pie Velgas pa t. 28301408. 

Informāciju sagatavoja: Inga Krūtaine
Jaunpils Tūrisma informācijas punkts , Tālr.: +317 28684484

E-pasts: turisms@jaunpils.lv, www.jaunpils.lv/turisms.php
Foto: I. Krūtaine
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Tūrisma uzņēmēju un aktīvistu tikšanās
Lai gan pavasaris ir tik tikko klāt, tūris-

mā ir laiks domāt jau par vasaru un gata-
voties jaunajai tūrisma sezonai. 12. martā 
Jaunpils novada tūrisma uzņēmēji un aktī-
visti tika aicināti uz tikšanos Jaunpils pilī, 
lai pirms jaunās sezonas pastāstītu viens 
otram par jaunumiem savā organizācijā. 
Pasākuma dalībnieku vidū bija naktsmītņu 
īpašnieki, radošo un izklaidējošo aktivitāšu 
piedāvātāji un arī Jaunpils novada Domes 
pārstāves. 

 Pasākuma dalībnieki
Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja 

Ligita Gintere pateicās klātesošajiem par 
viņu ieguldījumu tūrismā, vēlēja izturību 
un radošas idejas nākotnei, kā arī informēja 
par domes atbalstu Jaunpils tūrisma piedā-
vājuma pārstāvniecībai un dalībai Tukuma 
Tūrisma informācijas centra piedāvājumā 
un Kurzemes Tūrisma asociācijā.  Kā jau 
vairākkārtīgi ir dzirdēts Jaunpils novada 
Dome, sadarbojoties ar Latvijas Pašvaldību 
savienību, ir iesaistījusies projektā „Liet-
pratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību 
veiktspējas uzlabošana”, kura rezultātā tiks 
izstrādāta mārketinga stratēģija, kurā viena 
no sadaļām ir cieši saistīta ar Jaunpils no-
vada apmeklētājiem. Ar šī projekta ideju 
dalījās Jaunpils novada Domes Sabiedrisko 
attiecību speciāliste Baiba Rasa.  

Pasākumā ar savu bērnu nometņu pie-
dāvājumu iepazīstināja brīvdienu mājās 
“Vagas” saimnieces Rita Grīnfogele un Arta 
Berezovska. Par ieceri – atjaunot tradīciju, 
kad vasaras sezonā nedēļas nogalēs baz-
nīcas durvis būtu atvērtas apmeklētājiem, 
pastāstīja Jaunpils Evaņģēliski Luteriskās 
draudzes vadītājs Mārtiņš Ķergalvis. Ar ie-
skatu par Amatu mājas izveidošanu, plāno-
to attīstības virzienu un darbību dalījās Vel-
ga Pavlovska, kura no aprīļa sākuma ir P/A 
“Jaunpils” struktūrvienības Amatu māja 
vadītāja. Savukārt Alda Štolcere prezentēja 
savu ideju par Jaunpils novada suvenīriem 
un pastkartēm.

Biedrības “7balles” pārstāvis Kaspars 
Brikulis klātesošos informēja par radošo 
darbnīcu piedāvājumu bērniem un pie-

augušajiem. Jaunpils muzeja darbinieces 
Ligija Rutka un Zinta Arika pastāstīja par 
muzeja jaunumiem, esošajām un plānotā-
jām grāmatām par Jaunpils novada vēsturi. 
Jaunpils pils plašo atpūtas piedāvājumu iz-
klāstīja pils klientu menedžere Inese Tone. 
Ar savu līdzšinējo pieredzi viesu uzņem-
šanā un plānotajiem jaunumiem dalījās 
brīvdienu mājas “Avenes” saimniece Aus-
tra Sipeniece, brīvdienu mājās “Bramaņi” 
saimnieks Vairis Štolcers un lauku mājas 
“Avotiņi” saimniece Iveta Nordena.

Informācijas stendi
Tikšanās reizē tika pārrunāta turpmā-

kās sadarbības iespējas un tūrisma sezonas 
atklāšanas pasākums Jaunpilī, kas plānots 
10.maijā pavasara gadatirgus laikā. 

Viens no sākuma izejas punktiem tūris-
ma informācijas sniegšanai ir pašu tūrismā 
iesaistīto personu informētība par novada 
tūrisma iespējām,  lai brīvdienu māju saim-
nieki var ieteikt apskates objektus, radošās 
aktivitātes un otrādi. 

Svarīgi ir, lai vietējie iedzīvotāji ir infor-
mēti par tūrisma piedāvājumu. Jau ar raks-
tu par Veronikas kundzi no  lauku mājām 
“Rogas” tika aizsākta rakstu sērija par Jaun-
pils novada tūrisma piedāvājumu.  Caur 
šiem rakstiem apskatīsim, atgādināsim sev 
un varbūt iepazīsimies ar kādu jaunu tūris-
ma pakalpojumu sniedzēju, objektu vai ak-
tivitāti Jaunpils novadā. Lai saviem viesiem 
un uzrunājošajiem novada apmeklētājiem 
varam ieteikt, kur nakšņot, kur paēst un ko 
darīt šeit Jaunpilī.

Viesos brīvdienu mājas “Bramaņi”
Ja iepriekš tika rakstīts par jauno nakts-

mītni – lauku mājām “Rogas”, tad šoreiz 
apskatīsim lauku tūrisma naktsmītni, ku-
ras saimnieki bija vieni no pirmajiem, kas 
savas nama durvis vēra viesiem un ciemi-
ņiem. Ir pagājuši vairāk kā 15 gadi, kopš 
1999.gada Ziemassvētkos notika pirmais 
klientu organizētais pasākums brīvdienu 
mājā “Bramaņi”. 

 
Brīvdienu mājas “Bramaņi” saimnieks 
Vairis Štolcers

Kā stāsta saimnieks Vairis Štolcers, tas 
nemaz nav bijis viegli dabūt kredītu tūris-
mam tajos gados, jo apkārtnē nav ne ar ko 
atšķīrusies no pārējās Latvijas - nav augsti 
kalni, dziļi ezeri – tikai ikdienišķa lauku 
ainava.  Šobrīd klusums, miers un plašums 
ir vērtības, kuras spēj novērtēt brīvdienu 
mājas viesi, lai gan nav ezeru, ir dīķis, kurā 
peldēties.

Bramaņos ir izveidotas viesiem istabi-
ņas, kurās var izmitināt līdz pat 15 perso-
nām un ar papildus matračiem vēl vairāk. 
Domājot par viesu izklaidi un atpūtu uztu-
rēšanās laikā, ir izveidota spēļu istaba, kur 
papildus galda spēlēm ir izvietots ar biljar-
da galds. Tiem, kuriem labāk patīk nodar-
boties ar āra aktivitātēm ir izveidoti sporta 
laukumi – volejbola, minifutbola un strīt-
bola laukumi. Bērniem un citiem intere-
sentiem ir uzbūvētas dažādu veidu šūpoles.

Četrvietīga istaba 
Brīvdienu māja ir iecienīta vieta ne tikai 

brīvdienu atpūtai, bet arī kāzu, dzimšanas 
dienu un citu svinību organizēšanai. Ēkas 
pirmajā stāvā izvietota zāle, kura piemēro-
ta pasākumiem ar 30 personu dalību. Plašā 
apkārtne un sporta laukumi ir vairāk iecie-
nīti sporta pasākumu un aktīvās atpūtas 
cienītāju vidū. 

Tā kā viesiem ir pieejama arī pirtiņa, 
saimnieks Vairis ir apguvis pirts zinības un 
kļuvis par pirtnieku, piedāvājot saviem vie-
siem izbaudīt pēršanos Bramaņu garā. Ļau-
joties pilnīgai labsajūtai viesiem ir iespēja 
baudīt gan klasisko, gan arommasāžu, kuru 
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turpinājums no 13.lpp.

veic pats saimnieks.

Brīvdienu māja “Bramaņi” 
Jautājot, vai ir mainījušās klientu vēl-

mes pa šiem gadiem, saimnieks stāsta, ka 

izmaiņas ir jūtamas gan vēlmes, gan viesos. 
Viesi ir kļuvuši izprotošāki un pieredzēju-
šāki. Nav vairs klientiem jānorāda pašsa-
protamas lietas. Klientiem ir atbildīgāka 
attieksme pret noteikumu ievērošanu gan 
mājā, gan apkārtnē.

Brīvdienu māju “Bramaņi” saimnieks 
norāda, ka, strādājot tūrismā ir jābūt gata-
vam, ka personīgie nedēļas nogales plāni 
var mainīties pēc viena klienta zvana. Vi-
sam ir jābūt tīram, sakoptam, telpām ir jā-
būt siltām, lai klients justos gaidīts.  

Vairāk kā 15 gadus ir uzņemti viesi, 
tādēļ norādot uz nākotnes plāniem, Vairis 
min, ka galvenais ir uzturēt jau esošo pie-
dāvājumu un nodrošināt tā pieejamību vie-

siem. Ir attīstības ieceres, bet par tām saim-
nieks stāstīs, kad nāks laiks. 

Brīvdienu mājas “Bramaņi”  saimnie-
kam ir nācies pārdzīvot dažādas ekono-
miskās situācijas valstī. Laikā, kad vairākas 
lauku tūrisma mītnes pārstāja darboties, 
“Bramaņi” darbību turpināja un šobrīd vēl 
joprojām uzņem viesus. Saimniekam no-
vēlām izturību  un nenogurt, bet turpināt 
darboties un uzņemt viesus!

Informāciju sagatavoja: Inga Krūtaine
Jaunpils Tūrisma informācijas punkts 

Tālr.: +317 28684484, 
e-pasts: turisms@jaunpils.lv

www.jaunpils.lv/turisms.php
Foto: B. Rasa, I. Krūtaine

Konkurss „Zelta kurpīte” Jaunpils vidusskolā

27. marta vakarpusē Jaunpils vidus-
skolā notika ikgadējais sarīkojuma deju 
konkurss, kurā šogad piedalījās pamat-
skolas skolēni. Konkursa idejas autors un 
sporta skolotājs Artūrs Zaremba pierādī-
ja, ka mēneša laikā var apgūt valša soli un 
iemīlēt šo deju. 

Kā ik gadu, arī šoreiz ar aizraujošiem 
deju priekšnesumiem mūs pārsteigt bija 
ieradušies ilggadējie draugi Aleksand-
ra Aļošina vadībā  BJC sporta deju kluba 
“SARA” dejotāji, kā arī deju ansamblis „Vēl 
aiz vien...”

Ar aizraujošu deju  mūs priecēja paš-
māju jaunās zvaigznes Estere Andreca un 
Emīls Provejs, kuri plūc uzvaras laurus arī 
starptautiskās sacensībās.

Kā tad veicās mūsu dejotājiem?
Lēnais valsis 5.-6.klašu grupā

1.vieta -Krišjānis Ho-
lšteins, Albīna Juzupa

2. vieta- Deivids 
Riekstiņš, Sintija Rada-
viča

3.vieta-Endijs Zon-
bergs, Everita Muceniece

7.-8.klašu grupā
1.vieta- Raivis Raivo 

Cintiņš, Nikola Smeltere
2.vieta- Ulvis Gava-

riņš, Ance Anuškova
3.vieta-Kristaps Al-

čausks, Megija Mazberga
Un galvenā balva-

kauss „Zelta kurpīte” no-
nāca Ulvja Gavariņa  un 
viņa trīs deju partneru: 
Ances Anuškovas, Vane-
sas  Ņikitinas un Evelīnas 
Stepanovas rokās.

Apsveicam!
Paldies visiem dros-

mīgajiem dejotājiem un 
skolotājam Artūram par 
pozitīvajām emocijām 
pasākuma laikā! Paldies 
atraktīvajām pasākuma 
vadītājām Irēnai Mart-
uzānei un Zanei Buklā-
ginai. Un īpašs paldies 
konkursa atbalstītājiem: 
kafejnīcai „Līvas” Dag-
mārai Altenburgai, skais-
tumkopšanas salonam 
„Kalnsili” Aijai Mizgai, 
Oskaram un Dailai Nied-
rēm, Miķelsonam un Jaunpils novada Do-
mei, kā arī visiem vecākiem, kuri ar aplau-
siem un uzmundrinošiem acu skatieniem  

klātienē atbalstīja savas atvases!
Baiba Rasa, Jaunpils novada Domes 

sabiedrisko attiecību vadītāja
Foto: B. Rasa

Kausa „Zelta kurpīte” ieguvēji: 
U. Gavariņš, A. Anuškova, V. Ņikitina, 
E. Stepanova.

1.vietas ieguvēji 7.-8. klašu grupā- 
Raivis Raivo Cintiņš un Nikola Smeltere



www.jaunpils.lv

Jaunpils vēstis 15.Aprīlis 2015 JAUNPILS KULTŪRAS ZIŅAS

Foto ieskats Jaunpils vidusskolas pašdarbnieku 
koncertā - Septiņas varavīksnes krāsas

1.aprīlis šogad sagādāja īpaši jaukas emocijas, jo Jaunpils vidusskolas pašdarbnieki bija sagatavojuši neatkārtojamu 
koncertprogrammu „Septiņās varavīksnes krāsās”. Koncerts - kā ceļš uz skolēnu Dziesmu un deju svētkiem. 

Paldies pašdarbnieku kolektīvu vadītājiem: I. Liepiņai, M. Kabakai, T. Juzupai un  I. Martuzānei, I. Strautiņai,
par klavierspēli paldies E. Gorbunovam. Paldies, visiem, kas pielika roku koncerta organizēšanā, 

kurš paliks vēl atmiņā uz ilgu laiku!Vēlam turpmāku veiksmi skatēs gan skolēniem, gan pedagogiem un visiem 
kopā -spēku pēdējam mācību cēlienam!

Baiba Rasa, Sabiedrisko Attiecību vadītāja Foto:B. Rasa
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JAUNPILS NOVADA DOME 
IZSAKA LĪDZJŪTĪBU TUVINIEKIEM, 

MŪŽĪBĀ PAVADOT

Henzeli Minnu Emīliju 

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS

Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, 

t. 63180960, 20204694,

 e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv. 

Maketēts un iespiests: 

SIA tipogrā�ja “UNIVERSUMS A”. 

Metiens 950 eks.

Neliec mani, māmulīte,
Bez ziediņa šūpulī;
Liec maizīti, liec naudiņu,
Liec gudru padomiņu.

/Latv.tautasdz./

Sveicam vecākus ar bērniņu 
Vanesas Morozas, Mareka Hodarceviča un 

Elizabetes Andersones piedzimšanu!

Visskaistākais ir taisnība, 
vislabākais-veselība, 
vispatīkamākais ir sasniegt to, 
ko katrs vēlas. 
  /Aristotelis/

Jaunpils novada Dome nozīmīgās 
jubilejās sveic aprīļa gaviļniekus:

Borovkovu Viktoru, Leki-Vīnvaldu Guntaru
Ošu Aigaru, Strodi Ilzi, Plezeri Zentu, Birģeli Ritu

Bīlavu Veroniku, Učelnieku Leonu, Bartkeviču Liliju 
Glušņevu Vasiliju, Granapsku Karmenu, Kārklu Ainu 

Liepu Viju,  Loginu Ievu, Piņķi Edgaru 
Sleini Leopoldu, Šternbergu Žano, Zeminsku Annu!

Vairs tikšanās gaišuma nebūs,
Ir atdots un paņemts viss.
(Ā. Elksne)

Pensionāru Biedrība “Jaunpils” izsaka 
dziļu līdzjūtību mūsu biedriem Malvīnei 

Proko�evai , Jānim Smirnovam  māsu 
Broņislavu un Ziedonim Mitulim brāli 

Aleksandru, pavadot mūžībā.

Nekas nav zudis. Darbs iesakņojies
Kā koks, kas dzimtā zemē iestādīts, 
Dzen sulas galotnēs joprojām
Uz jaunu pavasari līdz.
  /O. Gūtmanis/

Par visiem spārniem augstāk 
mīlestība ceļ!
/Dz. Rinkule-Zemzare/ 
 

Jaunpils novada Dome 
sveic jaunlaulātos:

Mārtiņu Stankeviču  un Noru Poišu,
Lindu Ariko un Ritvaru Krastiņu!

Par visiem spārniem augstāk 
mīlestība ceļ!
/Dz. Rinkule-Zemzare/ 
 

Jaunpils novada Dome 
sveic jaunlaulātos:

Mārtiņu Stankeviču  un Noru Poišu,
Lindu Ariko un Ritvaru Krastiņu!

PATEICĪBA
Jaunpils vidusskolas vadība, pedagogi un audzēkņi 

izsaka pateicību Jaunpils novada Domei par iespēju baudīt 
kamermūzikas izrādi “Pēterītis un vilks”!


