
2014. gada 
jūnijs

Ieskats Jaunpils novada svētku norisēs

Muzeju nakts
2014. gada Muzeju nakts vienojošais moto „Sarkanā krāsa – 
Dzintars”

17. maijā – Muzeju naktī Jaunpils viesmīlīgi uzņēma vairāk kā 
1000 Dzintara dārgumu meklētājus. Esam priecīgi par lielo atsau
cību un interesi. Šogad  muzeja darbinieces kopā ar Jaunpils pils 
komandu bija sagatavojušas  aizraujošu pasākuma programmu 
„Jaunpils dārgumi – Dzintara gaismā”. Un ieguldītais darbs prog
rammas sagatavošanā vainagojās ar panākumiem, jo apmeklētāju 
bija pārsteidzoši daudz.

Šajā dienā jau no plkst. 10:00 interesenti bija gaidīti Jaunpils 
mednieku biedrības šautuvē, lai iemēģinātu roku šaušanā pa lidojo
šajiem šķīvīšiem. Mednieki bija uzrīkojuši arī sacensības.

Mājinieki un viesi varēja baudīt fantastisku kokļu spēles 
koncertu baznīcā „Kārtas studijas” izpildījumā. Klātesošie 
varēja pārliecināties, ka Jaunpils baznīcas aura piešķir kokļu 
stīgām vārdos neizsakāmu skanējumu. Paldies koklētājām un 
Jaunpils baznīcai par veldzi dvēselei, kuru guvām pēc skaistā 
koncerta.

Jaunpils pilī pa
sākuma viesus sa
gaidīja folkloras ko
pas no Olaines un 
Viesatām. Muzejā 
bija apskatāma Ilzes 
Cērpiņas gleznu iz
stāde, viesi varēja 
baudīt un aplūkot 
Jaunpils dārzkopī
bas Ziedu prieku, 
gan lielie, gan mazie 
Muzeju nakts ap

meklētāji varēja darboties radošajās darbnīcās Jaunpils bibliotēkā, 
kopā ar „Vīgriezēm” marmorizēt sveces, ar Jaunpils pils dārza pār
zini Aldu Štolceri nogaršot zāļu tējas un izzināt ārstniecisko augu 
noslēpumus.

Vakara turpinājumā viesi varēja uz mirkli aizmirsties un baudīt 
teātra mākslu Lestenes amatierteātra „Dzērvenīte” izpildījumā joku 

lugu „Caur bē
dām pie prie
kiem”, režisore 
Iveta Papendi
ka. Vēlāk pils 
pagalma mūros 
bija iespēja ska
tīties brīvdabas 
kino – nesen 
tapušo, bet jau 
slaveno filmu 
„Tas bija mūsu 
laiks”.

Ekskursijā pa pili veda brālis Teodors un visbeidzot – baronesei 
Elīzai dzimšanas dienas tortē šajā vakarā bija 260 svecītes.

Romantiskā divvientulībā vai skaļākā  draugu kompānijā varēja 
doties izbrauku
mā ar ūdenskluba 
„Burbuļi” laivām. 
Šo iespēju īpaši 
aktīvi izmantoja 
bērni un jaunieši. 
Paldies Uģim Kal
viņam.

Un turpinājumā 
varēja ballēties pils 
pagalmā grupas 
„Brīvdiena” pava
dījumā.

Ģimeņu un sporta diena Kartavkalnā
18. maijā Kartavkalnā notika ikgadējā Ģimeņu diena. Šogad, 

novada svētku ietvaros, atzīmējām arī šo dienu. Dace Adiņa un 
Artūrs Zaremba ar saviem palīgiem bija sarūpējuši ģimenēm 
interesantus uzdevumus. Ģimeņu sacensībās 1. v. ieguva Sīricu 
ģimene, saņemot balvā SIA „Jaunpils pils” dāvanu karti 30.00 EUR 
vērtībā. 2. v. „Gavald” komandai – Altenburgu un Gavariņu ģimeņu 
komandai, 3. v. Krūmiņu ģimene. Atzinības par piedalīšanos: Stūrīšu 
ģimenei, Raitas Karabeško audžuģimenei, Priednieku ģimenei, Rasu 
ģimenei, Krastiņu ģimenei, Trokšu ģimenei un komandai „Mežoņi” 
(Anuškovi un Rudenko). Visas ģimenes saņēma pateicības balvas, 
kuras bija sarūpējuši mūsu atbalstītāji: A/S „Jaunpils Pienotava” 
un  SIA „Līvas grupa”. Ģimeņu dienā valdīja jauka atmosfēra. Pēc 
spraigām sacensībām, visi mielojās ar Jaunpils pils krodzinieču 
pagatavoto zupu, cepa desiņas 
un dziedāja.  

Dienas otrajā daļā spraigās 
un neierasti sarežģītās discip
līnās, milzīgo koku paēnā, 
par uzvaru cīnījās 7 dažādas 
komandas. 1. v. ieguva sportis
kā Jaunpils vidusskolas ko
man da,  2. v. atraktīvajai ko
man dai „Gumsa”, 3. v. tika 
sa lie dētajai Jaunpils novada 
Domes komandai. Sacensībās 

par uzvaru cīnījās Jaunpils pirmsskolas izglītības grupa „Gardās 
zemenes” (ar jaukām, sarkanām cepurēm),  kā vienmēr ar izdomu 
un saskaņotiem tērpiem mūs pārsteidza biedrības „Vīgriezes”  
graciozās dāmas,  spraigi cīnījās smaidīgās SIA „Jaunpils pils” 
komandas meičas un „Aizkapličas” sportiskie puiši. Sporta sacen
sību organizators Andris Prikazs bija gandarīts par atsaucību 
un saka paldies visiem, kas piedalījās. Šāda veida sacensības 
saliedē kolektīvus, ļauj aizmirst par ikdienas rūpēm un raizēm, 
atraisa cilvēkos smaidu un rada pozitīvas emocijas. Un, protams, 
sportiskas aktivitātes svaigā gaisā ir veselīga dzīvesveida sastāvdaļa. 
Tā kā Andris ir uzsācis darbu pašvaldībā kā  veselību veicināšanas 
speciālists, tad mīļie draugi, esiet gatavi, ka šādas sacensības 
turpināsim katru gadu. Ceram uz iestāžu un uzņēmumu atsaucību!

 Dāmu klubs 
„Vīgriezes” 
sacensībās 
Kartavkalnā

 Sacensību 
dalībnieki 

Kartavkalnā

Jaunpils novada Dome saka paldies visiem Ģimeņu dienas 
atbalstītājiem: SIA „Jaunpils pils”, A/S „Jaunpils Pienotava”, SIA „Lī vas 
grupa” un grupai „Jaunpils Elements” Mārim Krastiņam un Agitai 
Trokšai. Paldies Lienei Jurēvicai un Jutai Vasjatkinai par sejiņu 
apgleznošanu un prieka radīšanu mazajiem ķipariem.

Mazo ciemu diena Jaunpils novadā
25. maijā atzīmējām Mazo ciemu dienu. Kā atzīst Jaunpils nova

da Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, tad šī diena bija visjaukākā 
un sniedza sirsnīgas emocijas gan ciemu iedzīvotājiem, gan paš
darbniekiem. Viesatu pašdarbniekus sirsnīgi sagaidīja Jurģu iedzī
votāji, sarūpējot gardas plātsmaizes, cepumus un pēc priekšnesuma 
karstajā saulē – vēsu un garšīgu sulu. 

Arī Levestes iedzī
votāji viesatniekus 
sagaidot bija sarū
pējuši uzkodas. Gan 
senjori, gan bēr ni 
koncerta laikā rokās 
turēja puķes – māk
sliniekam nav lie
lākas atzinības par 
ziedu saņemšanu. 

Saulē Jaunpils paš
darbniekus sagaidīja 
smaidoši un priecīgi 
iedzīvotāji, arī tur bija 
padomāts par gardu cie
nastu ciemiņiem. 

(Turpinājums 2. lpp.)

Kā jau iepriekšējos mēnešos – gan Jaunpilī, gan citviet Latvijā,  izskanējis un izdaudzināts jaunpilnieki maijā svinēja  novada 5. dzimšanas dienu. Zinām, ka lielās 
Republikas pilsētas svētkus atzīmē ar grandioziem šoviem, bet mēs, ne tik lielie – esam pierādījuši, ka paši – iedzīvotāji, protam gan rīkot, gan svinēt svētkus. Un lai 

tur vai kā – Jaunpils novada dzimšanas diena nosvinēta godam! Viss pašu rokām darīts un organizēts! Svētkos uzsvars tika likts uz iedzīvotāju iesaistīšanu pasākumu orga
nizēšanā. Cik dažādi cilvēki, tik dažādas intereses! Svētku dienās katrs varēja atrast to patīkamo un īpašo tieši sev un savai ģimenei. Pirmajā svētku dienā (sk. maija nr.) 11. mai

jā, paralēli Jaunpils gadatirgus andelēm, notika dažādas aktivitātes ikviena vecuma cilvēkiem: radošās darbnīcas, izstādes, sacensības, smagās tehnikas apskate...

„Kārtas studija” koklētājas Jaunpils 
baznīcā

Radošās darbnīcas Jaunpils bibliotēkā

Vizināšanās ar ūdenskluba „Burbuļi” 
laivām Uģa Kalviņa vadībā

 1. vietas ieguvēji Sīricu 
ģimene

 Grigoru 
ģimene  Dzie-
dāšanas kon-
certā

Foto:Gimenes_Kartavkalna
Foto:Gimenes_kartavkalna_aplis

 Ģimenes sporta sacensības Kartavkalnā
     Draudzīgas rotaļas pasākuma noslēgumā
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Domes sēdē

(Turpinājums no 1. lpp.)
Strutelē pie „Kumelīšu” mājām viesus sagaidīja atsaucīgais saim

nieks Rostiks Arika un vietējie iedzīvotāji, saklāts galds, ziedi, krēs
li – par visu bija padomāts. Kamēr vecāki skatījās koncertu, mazie 
ķipari varēja lekt pa batutu.

Dienas turpināju
mā Jaunpils un Viesatu 
pašdarbnieki satikās 
Viesatu Birzītē, lai vie
notos kopīgā noslēguma 
koncertā. Noslēguma 
pasākumā piedalījās 
rekordliels dalībnieku 
un apmeklētāju skaits. 
Koncerts bija lielisks! 
Kā zibens no skaidrām 
debesīm mūs pārsteidza stiprs lietus un milzīgi krusas graudi! Un 
ne velti, bet radot kopības sajūtu visiem novada ļaudīm, mudinot 
saspiesties plecu pie pleca, lai rastu patvērumu no stiprajiem krusas 
graudu sitieniem. 

Laika apstākļi bija 
nepielūdzami, pasāku
ma turpinājumā bija 
paredzēts cept desiņas 
uz ugunskura un lustē
ties, kad jau šķita – viss 
atceļams, saulīte uz
spīdēja tik silti un sta
rojoši, atraisot cilvēkos 
smaidu par dabas untu
miem, un pasākums varēja turpināties. Lielisks mazo ciemu dienas 
noslēgums un gandarījums par to, ka bijām tik atsaucīgi. 

Svētku noslēguma pasākums
31. maija rītā Jaunpils novada iedzīvotāji bija aicināti doties bez

maksas ekskursiju tūrē pa vietējiem uzņēmumiem. Apmeklējām „Kur
zemes CMAS”, kur Gatis Kaķis bija sagatavojis izsmeļošu prezentāciju 
par tautā sauktās „Buļļu stacijas” darbību. Velga Pavlovska demonstrē
ja, kā no kūpošā slāpekļa tovera – Djuāra tiek ņemts ārā bioprodukts. 

Skats bija iespai
dīgs – mutuļojoši 
aukstuma dūmi, 
grādi – 196° C.

Viesojāmies arī 
SIA „Līvas grupā”. 
Saimnieks Agris 
Smelteris stāstīja 
par uzņēmuma 
darbību, populāro 
pildrežģu māju, 
koka logu un 

durvju ražošanu. Lai arī „Līvas grupa” darbojas Jaunpilī gadiem, 
lielai daļai no ekskursantiem šī bija pirmā reize uzņēmumā. Uzzinā
jām daudz jauna par Līvu māju tapšanu un izejmateriāliem.

Apmeklējām arī  
SIA „Joži”  saim
niecību. Visiem da
lībniekiem bija ļoti 
liela ziņkāre, kas 
atrodas lielajos šķū
ņos – varējām pašu 
acīm redzēt un tuv
plānā skatīt milzī
gos kombainus. Cik 
kārtīgi un rūpīgi ir 
„Jožu” apstrādātie 
lauki, tik pat kārtī
ga un sakopta ir uz
ņēmuma teritorija. 
Visur valda tīrība un 
kārtība. Mums bija 
iespēja arī apmeklēt 
ofisa telpas, pēc kuru 
apmeklējuma vēlreiz 
pārliecinājāmies par 
saimnieka izcilo gau
mi un par to, ka šeit 
saimnieko saimnieks 
ar lielo S. 

Tālāk devāmies 
uz Levesti, lai redzē
tu kā top „Īves grupas” mizotie kartupelīši. Uzņēmuma darbinie
ce Liene Jurēvica pastāstīja par  uzņēmuma darbību. Bija iespēja 
degustēt mazos un gardos kartupelīšus, kuri tuvojoties pusdienas 
laikam, garšoja brīnumgardi. Tie, kuri uzmanīgi klausījās atbildot 
uz jautājumiem par „Īves grupu”, balvā saņēma kartupeļu paciņas. 

Noslēgumā apmek
lējām SIA „Saules koka 
amatnieku”. Atsaucīgais 
īpašnieks Māris Šaripo 
izvadāja pa ražošanas 
telpām, redzējām darba 
galdus, instrumentus 
utt. Saimnieks  prezen
tēja arī saražoto pro
dukciju. Pārsteidzoši, 
ka mūsu pašu kok
amatniecības uzņēmu
ma SIA  „Saules koka 
amatnieka” ražotās mēbeles ir  tik modernas, funkcionālas un kva
litatīvas.  Meistari ir pabijuši arī ārpus Latvijas robežām, smeļoties 
ārvalstu pieredzi un inovatīvas idejas mēbeļu ražošanā un dizaina 
izstrādē. Tie, kuri uzmanīgi klausījās un pareizi atbildēja uz jautāju
miem, savā īpašumā varēja iegūt maizes dēlīti. 

Paldies atsaucīgajiem pašmāju uzņēmējiem, kuri viesmīlīgi mūs 
uzņēma ciemos: Gatim 
Kaķim, Agrim Smelterim, 
Gunvaldim Sproģim, Ine
sei Kunigai ar Māri Auguli 
un Mārim Šaripo.

Vakarā pulcējāmies 
Jaunpils centrā uz svētku 
gājienu. Paldies visiem at
saucīgajiem iedzīvotājiem, 
biedrībām, iestādēm, or
ganizācijām par piedalīša
nos gājienā! Svētku gājiens 

bija iecerēts, lai simboliski, novada jubilejas piecgadi atzīmējot, 
iedzī votāji būtu kopā, redzētu, cik daudz un dažādi esam. Lai justos 

piederīgi savam 
Jaunpils nova
dam. Un mēs pa
tiesi esam daudz! 
Gājiena dalībnie

kus uzmundrināja Kaspars Sīmanis, lielgabala zalves sveicieni un 
dziesmas.

Pēc gājiena kon
certprogramma Val
tera Krauzes vadībā 
„Mazs bij  Jaunpils 
novadiņš, bet diže
ni turējās”. Koncertā 
piedalījās gan paš
māju, gan Druvas un 
Vecpiebalgas ciemiņi. 
Koncerts sniedza sa
viļņojošas sajūtas un 
pozitīvas emocijas 
skatītājiem. 

Tie, kuri aktīvi iesais
tījās svētku organizēšanā 
un atbalstīja Jaunpils no
vada svētkus, tika ielūgti 
uz pieņemšanu Jaunpils 
muzejā pie Jaunpils no
vada Domes priekšsēdē
tājas Ligitas Ginteres.

Un vakara turpināju
mā balles dejas grupas 
„Klaidonis” pavadījumā.

Sirsnīgs paldies visiem tiem atsaucīgajiem, jaukajiem un radoša
jiem cilvēkiem, kuri piedalījās svētku rīkošanā! Bez Jums tas nebūtu 
izdevies! 

Sveicieni domes prtājai Ligitai Ginterei un Jaunpils novadam 
dzimšanas dienā!

Baiba Rasa, Jaunpils novada Domes,
Sabiedrisko attiecību vadītāja         Foto: B. Rasa

29. maija Domes sēdē 
pieņemtie lēmumi
 Pamatojoties uz biedrības „Sporta klubs „Jaunpils”” 2012.  un 

2013. gadā realizēto projektu veiktajiem ieguldījumiem pašvaldī
bas īpašumā   EUR 17 464,04 (Ls 12273.80) apmērā, Dome bied
rībai dzēsa  nomas maksu par 2012. un 2013. gadiem EUR 4217,39 
(Ls 2964,00) apmērā un  fiksēja atlikušo ieguldījumu summu uz 
01.01.2014. EUR 13246.65 (Ls 9309.80).
 Dome   pagarināja 2004. gada 8. jūnijā Jaunpils  pagasta pado

mes  noslēgto līgumu  Nr. 96999/01/02 ar VAS „Latvijas Hipotēku 
un zemes banka”   saistību pārņēmēju  VAS „Latvijas attīstības fi
nanšu institūciju ALTUM”.
 Dome apstiprināja  p/a „Jaunpils”  cenrādi telpām:

P/A „JAUNPILS”  CENRĀDIS TELPĀM

Telpa Cenas Cenas Jaunpils novada 
iedzīvotājiem

Viesatu kultūras 
nama abas zāles

220,00 
EUR

154,62 LVL 105,00 EUR 73,79 LVL

Viesatu kultūras 
nama lielā zāle

150,00 
EUR

105,42 LVL 70,00 EUR 49,20 LVL

Viesatu kultūras 
nama mazā zāle

70,00 EUR 49,20 LVL 35,00 EUR 24,60 LVL

Parka estrāde 200,00 
EUR

140,56 LVL 100,00 EUR 70,28 LVL

TELPU PIEDĀVĀJUMS (stundu likme)

Telpa
Cenas (h) Cenas (h) Jaunpils 

novada iedzīvotājiem
No 01.06.2014. No 01.06.2014.

Viesatu kultūras 
nama abas zāles 50.00 EUR 35.14 LVL 25.00 EUR 17.57 LVL

Viesatu kultūras 
nama lielā zāle 30.00 EUR 21.08 LVL 15.00 EUR 10.54 LVL

Viesatu kultūras 
nama mazā zāle 20.00 EUR 14.06 LVL 10.00 EUR 7.03 LVL

Parka estrāde 60.00 EUR 42.17 LVL 30.00 EUR 21.08 LVL

 Dome  apstiprināja SIA „Jaunpils Pils” pakalpojumu cenas  

JAUNPILS PILS PAKALPOJUMU CENAS, EKSKURSIJU CENAS
INFORMATĪVA EKSKURSIJA –  
ekskursija pa Jaunpils pili (~45 min.)

No 01.06.2014.
Grupa Individuāli

Pieaugušie 3,00 EUR/2,11 LVL 5,00 EUR/3,51 LVL

Skolēni, studenti 2,00 EUR/1,41 LVL 2,50 EUR/1,76 LVL

Svešvalodā + 10,00 EUR/ 7,03 LVL

* Grupa ir sākot no 10 personām, bērnu biļetes no 7 g.–14 g.
* Skolēnu grupām  2  skolotāji pavada grupu bez maksas.
* Gids pavada grupu bez maksas.
* Atlaides piemērojamas tikai Latvijas skolēniem un studentiem. 

EKSKURSIJA  „AR PILS ATSLĒGAS GLABĀTĀJU
ekskursija ar teatralizētiem elementiem.(~1 st.)

No 01.06.2014.
Grupa Individuāli

Pieaugušie 4,00 EUR/2,81 LVL 10,00 EUR/7,03 LVL
Skolēni, studenti 3,00 EUR/2,11 LVL 5,00 EUR/3,51 LVL
Gida pak.+lielgab. XXX XXX
Svešvalodā + 30,00 EUR/ 21,08 LVL

* Grupa ir sākot no 10 personām, bērnu biļetes no 7 g.–14 g.
* Skolēnu grupām  2  skolotāji pavada grupu bez maksas.
* Gids pavada grupu bez maksas.
* Atlaides piemērojamas tikai Latvijas skolēniem un studentiem. 

,,VIDUSLAIKU MŪKA STĀSTI” –
izrāde-šovs ar skatītāju piedalīšanos (~1.5 st)

No 01.06.2014.
Grupa līdz 20 pers. Grupa virs 20 pers.

Visi apmeklētāji 160,00 EUR/112,45 LVL 8,00 EUR/5,62 LVL personai
Svešvalodā + 30,00 EUR/21,08 LVL

,,MAZIE MŪCIŅI” – izrāde ar skatītāju piedalīšanos(~1.5 st.),  
Viduslaiku skola (1.–6. klasei)

 No 01.06.2014.
Grupa līdz 25 pers. Grupa virs 25 pers.

Skolēni
75,00 EUR/52,71 LVL

3,00 EUR/2,11 LVL
Pieaugušie 5,00 EUR/3,51 LVL
Svešvalodā + 30,00 EUR/21,08 LVL

Ieskats Jaunpils novada svētku norisēs

 VPD 
kolektīvs 

„Jaunpils”  
Viesatu birzītē

 Drosmīgās 
„Vēlziedes” nebiedē 
pat stiprais lietus
 Pēc lietus Viesa-
tās uzspīd saulīte un 
pikniks var sākties!

A/S „Kurzemes CMAS”  Gatis Kaķis pre-
zentē uzņēmuma darbību

SIA „Līvas grupas” īpašnieks Agris 
Smelteris stāsta par eko koka māju tap-
šanu

SIA „Joži”  saimnieks Gunvaldis 
Sproģis ar ekskursantiem

MM... cik gardi ir mazie SIA „Īves 
grupas” kartupelīši!

Māris Šaripo stāsta par mēbeļu 
tapšanas procesu

Svētku gājie-
na dalībnieki

Ligita Gintere ar Valteru Krauzi nos-
lēguma koncertā

Jaunpils novada jubilejas torte
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* Skolēnu grupām  2  skolotāji pavada grupu bez maksas.
* Atlaides piemērojamas tikai Latvijas skolēniem un studentiem. 

NAKTS EKSKURSIJA – 
sveču un lāpu gaismā pa pili un pils pagrabiem.(~1st.)

No 01.06.2014.
Grupa līdz 20 pers. Grupa virs 20 pers.

Visi apmeklētāji 100,00 EUR/70,28LVL 5,00 EUR/3,51 LVL 
personai

Svešvalodā + 30,00 EUR/21,08 LVL

PĀRGĀJIENS UZ KARTAVKALNIEM – 
(~2 stundas)

No 01.06.2014.
individuāli 
apmeklētāji

grupa līdz 
20 pers.

grupa virs 20 pers.

Pieaugušie
8,00 EUR/ 5,62 LVL 160,00EUR/

112,45 LVL

8,00 EUR/5,62 
LVL

Skolēni, studenti 5,00 EUR/3,51 
LVL

Gida pakalpoj. +20,00EUR/ 14,07 
LVL 

Svešvalodā + 30,00 EUR/21,08 LVL

* Grupa ir sākot no 10 personām, bērnu biļetes no 7 g.–14 g.
* Skolēnu grupām 2 skolotāji pavada grupu bez maksas.
* Gids pavada grupu bez maksas.
* Atlaides piemērojamas tikai Latvijas skolēniem un studentiem. 

JAUNPILS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

Telpa m2 Zvied 
ru galds

Banketa 
galds

Cenas

No 01.06.2014.

Lielā pils zāle 220–280 m2 Līdz 250 100,00 EUR 70,28 LVL

Krogus zāles 50–70 m2 Līdz 70 70,00 EUR 49,20 LVL

Pils Zaļā zāle, 
Medību zāle 
un Kamīnzāle

43–65 m2 Līdz 35
45,00 EUR 31,63 LVL

SEMINĀRU PIEDĀVĀJUMS
TELPU PIEDĀVĀJUMS 

Telpa Laika vienība No 01.06.2014.

Lielā zāle
Par stundu 65,00 EUR 45,68 LVL
Visa diena semināram 430,00 EUR 302,21 LVL

Kamīnzāle
Par stundu 60,00 EUR 42,17 LVL
Visa diena semināram 400,00 EUR 281,12 LVL

Zaļā zāle
Par stundu 45,00 EUR 31,63 LVL
Visa diena semināram 250,00 EUR 175,70 LVL

PAPILDUS PIEDĀVĀJUMI 
 Ekskursija „Ar pils atslēgas glabātāju” 1 st.

Cena personai
No 01.06.2014.

3,00 EUR 2,11 LVL
Svešvalodā + 40,00 EUR + 28,11 LVL

 Ekskursija „Viduslaiku mūka stāsti” 1,5 st.
No 01.06.2014.

Grupa līdz 20 pers. 160,00 EUR 112,45 LVL
Grupa virs 20 pers. 8,00 EUR/pers. 5,62 LVL/pers.
Svešvalodā + 40,00 EUR + 28,11 LVL

 KAFEJNĪCAS PAKALPOJUMI (skatīt Pils Kroga piedāvājumu)
 Kafijas pauzes, pusdienas
 Vakariņas, viduslaiku mielasti 

PIEDĀVĀJUMS KĀZĀM
* Laulības pils torņa zālē vai pils pagalmā–

pieteikt pašvaldībā 1 mēnesi iepriekš – 63107068

KĀZU EKSKURSIJA (~40 min.)
Ekskursija, padomi mīlestības nama būvniecībā, lielgabala šāviens, 
vienas monētas kalšana. Piedalās: Rožu dāma un pāžs

No 01.06.2014.
Kāzu ekskursija 150,00 EUR 105,42 LVL

CEĻOJUMS VIDUSLAIKU PILĪ (~45 min.)
   Sagaidot Jauno pāri Jaunpils pilī, pārbaudījumi viduslaiku 
gaisotnē, minezingera dziedājumi pils pagalmā un zālēs, Mūka 
ierašanās un viduslaiku ieroču šovs – ieroču atpazīšana, monētu 
kalšana, atzīšanās mīlestībā – rakstot vīnā, jaunajam pārim vīna 
malks no lielā kausa. Noslēgumā – lielgabala šāviens!
   Piedalās: Mūks, pils minezingers, pilskunga sirdsdāma Izabella

No 01.06.2014.
Ceļojums viduslaiku pilī 235,00 EUR 165,16 LVL

ŠAMPANIEŠA GALDS (bez šampanieša) līdz 30 personām
Cenā ietilpst: dekorēts galds, glāzes

Kāzu viesu skaits No 01.06.2014.
Līdz 30 personas 75,00 EUR 52,71 LVL

Vairāk kā 
30 personas

75,00 EUR +1,00 EUR
par katru nākamo viesi

52,71 LVL +0,73
par katru nākamo viesi

Šampanietis 2,00 EUR/pers. 1,41 LVL/pers.
Uzkodas 1,00 EUR/gab. 0,73 LVL/gab.
Bārmeņa 
pakalpojumi

20,00 EUR 14,06 LVL

CITI PAKALPOJUMI
Pakalpojums No 01.06.2014.

Lāpas un sveces pagalma 
dekorēšanai

85,00 EUR 59,74 LVL

Kāzu ceremonijas vietas īpaša 
dekorēšana (telts dekorējums ar balto 
tillu, galds ar dekorējumu, bērzu 
meijas u.c.)

120,00 EUR 84,33 LVL

Viduslaiku dekorācijas vienai telpai 85,00 EUR 59,74 LVL

Krēslu pārvalki telpā/ārā 5,00–6,00 EUR/gab. 3,51–4,22 LVL/
gab.

Krēslu pārvalki ar lentām telpā/ārā 6,00–7,00 EUR/gab. 4,22–4,92 LVL/
gab.

Sudraba/zelta monētu kalšana 1,00 EUR/2,00 EUR 0,71 LVL/gab.
Viduslaiku tērpu noma 5,00–10,00 EUR 3,51–7,03 LVL
Grēku atlaides un naudas kalšana 
(~30 min)

100,00 EUR 70,28 LVL

Kāzu valsis kādā no pils zālēm 40,00–70,00 EUR 28,11–49,20 
LVL

Foto pilskunga un pilskundzes 
apartamentos

50,00 EUR 35,14 LVL

Minezingera dziedājumi pie jaunās 
sievas loga romantiskai noskaņai

70,00 EUR 49,20 LVL

Lielgabala šāviens 10,00 EUR/gab. 7,03 LVL/gab.
Garderobista pakalpojumi 35,00 EUR 24,60 LVL
Apsarga pakalpojumi 50,00 EUR 35,14 LVL
Acapellas ansambļa „Vocalica” 
dziedājumi

350,00 EUR 245,98 LVL

Seno deju ansambļa „Calendula” 
priekšnesumi

170,00 EUR 119,48 LVL

Senās mūzikas ansambļa „Trakula” 
priekšnesumi

Pēc vienošanās

Āra telts noma (max 100 pers.) 300,00 EUR 210,84 LVL
Bērzu meijas 4,00 EUR/gab. 2,81 LVL/gab.
Projektora un ekrāna noma 40,00 EUR 28,11 LVL
Florista pakalpojumi Pēc vienošanās
Kāzu vadīšana Pēc vienošanās
Fotogrāfa pakalpojumi Pēc vienošanās
Muzikanti Pēc vienošanās
Vizināšanās zirgu pajūgā Pēc vienošanās
Laivas noma Pēc vienošanās
Salūts Pēc vienošanās
Uguns strūklakas Pēc vienošanās
Hēlija gāzes noma Pēc vienošanās

 Uguņošana vai citāda veida ugunsnedrošas atribūtikas izman-
tošana jāsaskaņo ar administrāciju

VIESNĪCAS PIEDĀVĀJUMS
1. VIDUSLAIKU APARTAMENTI (ar divvietīgu gultu, iekļautas 
brokastis)

Nesezona no 2. janvāra 
līdz 31. maijam

Sezona no 1. jūnija 
līdz 1. janvārim

Barona istaba 95,00 EUR 66,77 LVL 125,00 EUR 87,85 LVL
Barona istaba 
(jaunlaulātajiem)

90,00 EUR 63,25 LVL 110,00 EUR 77,31 LVL

Viduslaiku istaba 80,00 EUR 56,22 LVL 110,00 EUR 77,31 LVL
Baroneses istaba 75,00 EUR 52,71 LVL 95,00 EUR 66,77 LVL
Baltā istaba 65,00 EUR 45,68 LVL 80,00 EUR 56,22 LVL

2. DIVVIETĪGIE NUMURI (ar divvietīgu gultu, iekļautas 
brokastis)

Nesezona no 2. janvāra 
līdz 31. maijam

Sezona no 1. jūnija 
līdz 1. janvārim

Zilā istaba 55,00 EUR 38,65 LVL 65,00 EUR 45,68 LVL
Elīzas istaba 55,00 EUR 38,65 LVL 65,00 EUR 45,68 LVL
Imanta istaba 45,00 EUR 31,63 LVL 45,00 EUR 31,63 LVL
Ceļinieka istaba 30,00 EUR 21,08 LVL 30,00 EUR 21,08 LVL

3. HOSTEL TIPA VIESNĪCAS NUMURI (cena par g/v EUR 
15,00/LVL 10,54)

Kopā 5 istabas ar 39 vietām No 01.06.2014.
5. istaba (8 vienvietīgas gultas) 120,00 EUR 84,34 LVL
6. istaba (8 vienvietīgas gultas) 120,00 EUR 84,34 LVL
7. istaba (6 vienvietīgas gultas) 90,00 EUR 63,25 LVL
8. istaba (7 vienvietīgas gultas) 105,00 EUR 73,79 LVL
9. istaba (10 vienvietīgas gultas) 150,00 EUR 105,42 LVL

4. PAPILDUS IESPĒJAS
No 01.06.2014.

Saliekamās gultas (8 gab.) 8,00 EUR/gab. 5,62 LVL/gab.
Matrači (16 gab.) 6,00 EUR/gab. 4,22 LVL/gab.
Bērnu gultiņas (3 gab.) Bezmaksas Bezmaksas

5. VISA VIESNĪCAS REZERVĀCIJA PASĀKUMAM

Visas 
viesnīcas 

rezervācija

Nesezona no 2. janvāra līdz 
31. maijam

Sezona no 1.jūnija 
līdz 1. janvārim

1245.00 EUR 874.99 LVL 1340.00 
EUR 941.76 LVL

* Pavisam vietas viesnīcā – 79 , Hostel tipa numuriņos – 39
* Klientam izīrētās telpas jāatbrīvo līdz nākošās dienas 12:00
 2014. gada 30. janvāra Domes sēdes Nr. 1 lēmumā Nr. 3 „Par 

novada domes, domes iestāžu amatu sarakstiem un amatalgām”  
veica  grozījumus: pielikumā Nr. 5  „Jaunpils  vidusskolas amatu 
un amatalgu sarakstā” izdarīt šādus grozījumus: likvidēja amatus  – 
Sētnieks (0,6 likme ) un Meistars (1 likme).  Ieviesa amatu  „Uzkop
šanas darbu meistars” ar 01.06.2014. 
 Saskaņā ar 27.03.2014. Nolikumu Nr. 4 „Par balvu piešķiršanu 

Jaunpils vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem” nolēma izmak
sāt naudas balvas Jaunpils vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem  
par sasniegumiem 2013./2014. m. g.

Jaunpils vidusskolas 2013./2014. m. g. mācību priekšmetu 
olimpiāžu, interešu 
izglītības konkursu 
un sporta sacensību 

laureāti

Olimpiāžu laureā-
ts J.  Tone. (No kreisās 
I.  Liepiņa, I. Miķelsone, 
G. Tone, J. Tone, I. Inkina 
un L. Gintere)

Nr.
p. k. Vārds, uzvārds Vieta un mācību priekšmets Skolotājs

1. Jānis Tone 1. vieta fizikas olimp.
1. vieta atklātajā fizikas 
olimp.
3. vieta matemātikas olimp.
3. vieta bioloģijas olimp.
10. vieta vēstures olimp.

I. Inkina 
 

I. Liepiņa
I. Miķelsone
A. Ķergalve

2. Zane Buklagina Atzinība matemātikas olimp.
1. vieta lodes grūšanā

I. Liepiņa
A. Zaremba

3. Elīna Cīrule 2. vieta latviešu valodas un 
lit. olimp.
3. vieta bioloģijas olimp.
8. vieta ekonomikas olimp.
6. vieta krievu valodas olimp.
3. vieta konkursā „Gudrs un 
vēl gudrāks” 11. klasēm valstī

M. Grīnfelde
 
J. Liepiņš
I. Dakša
I. Martuzāne
M. Grīnfelde

4. Una Birģele Atzinība latviešu valodas un 
lit. olimp.

M. Grīnfelde

5. Raimonds Kuculabs Atzinība  fizikas olimp.
9. vieta ekonomikas olimp.
8. vieta angļu valodas olimp.

I. Inkina
I. Dakša
V. Rubīna

6. Krišs Dāvids 
Labsvārds

3. vieta ķīmijas olimp.
2. vieta fizikas olimp.
2. vieta bioloģijas olimp.
Atzinība atiem. olimp.
Atzinība ģeogrāfijas olimp.

A. Jezerska
I. Inkina
J. Liepiņš
G. Kāle
I. Dakša

7. Sanda Kalvāne 7. vieta matemātikas olimp. G. Kāle
8. Ralfs Sīmanis 10. vieta ekonomikas olimp. I. Dakša
9. Nikola Smeltere 6. vieta informātikas olimp. I. Inkina

10. Anna Krista Dakša 6. vieta matemātikas olimp. G. Kāle
11. Everita Muceniece 8. vieta matemātikas olimp. G. Kāle
12. Anna Sapnova 10. vieta matemātikas olimp. G. Kāle
13. Elīza Viņķe 1. vieta – matemātikas olimp.

6. vieta – ģeogrāfijas olimp.
G. Kāle
I. Dakša

14. Linda Grāvīte Atzinība mājt. un tehnoloģ. 
olimp.
Atzinība radošo darbu skatē

G. Leimane

15. Kora Kintija 
Krastiņa

Atzinība vizuālās mākslas 
olimp.

A. Bogataja

16. Anete Grāvīte 1. vieta sākumskolas 
pētnieciskie darbi
2. vieta Zemgales reģionā 
sākumsk. pētnieciskie darbi
2. vieta latviešu val. olimp.
7. vieta matemātikas olimp.

T. Juzupa

 
 
D. Mežraupa

17. Patriks Grīnfogels 3. vieta sākumskolas 
pētnieciskie darbi
3. vieta Zemgales reģionā 
sākumskolas pētnieciskie 
darbi

T. Juzupa

18. Patrīcija Andersone 9. vieta kombinētajā olimp.
1. pakāpe daiļrunātāju 
konkursā

I. Skricka
T. Juzupa

19. Viktorija Niedre 7. vieta latviešu val. olimp.
Atzinība glītrakstīšanas 
olimp.

T. Juzupa

20. Anna Elizabete Alle Atzinība latviešu val. olimp. T. Juzupa
21. Rūta Strode 3. vieta glītrakstīšanas olimp. A. Bogataja
22. Karlīna Leimane Atzinība glītrakstīšanas 

olimp.
L. Gulbe

23. Emīls Pašulis
nesekmīgs

1. vieta šķēpmešanā
2. vieta Zemgales reģionā 
šķēpmešanā

A. Zaremba

24. Ivars Anuškovs 1. vieta tāllēkšanā
2. vieta Zemgales reģionā
tāllēkšanā

A. Zaremba

25. Nadīna 
Pahmurkina

1. vieta 1500 m skrēj. A. Zaremba

26. Ģirts Rudenko 3. vieta šķēpmešanā A. Zaremba
27. Madara Adele 

Kančuka
3. v. 100 m barjerskrēj. A. Zaremba

28. Ance Anuškova 1. vieta 1000 m skrējienā A. Zaremba
29. Daina Belova 1. vieta 100 m skrējienā A. Zaremba
30. Kristiāna Krīgerte 2. vieta 1000 m skrējienā A. Zaremba
31. Oļegs Sergejevs 3. vieta bumbiņas mešanā A. Zaremba
32. Samanta Rubene 4. vieta 600 m skrējienā A. Zaremba
33. Rainers Pašulis 2. vieta bumbiņas mešanā A. Zaremba

34. Gundega 
Vīnakmene

2. vieta eseju konkursā valstī M. Grīnfelde

35. Annija Ķīķe 2. pakāpe daiļrunātāju 
konkursā

T. Juzupa

36. Evelīna Bitere 1. pakāpe daiļrunātāju 
konkursā

T. Juzupa

37. Kristīne Sergejeva 1. pakāpe daiļrunātāju 
konkursā

T. Juzupa

38. Daiga Medvecka 1. pakāpe daiļrunātāju 
konkursā

T. Juzupa

39. JaunpilsViesatu 
mazpulki
Albīna Juzupa
Rainers Pašulis
Rainers Kazmins

1. vieta – XIX sporta spēlēs 
„Zaļais punkts.

L. Bierande

40. Albīna Juzupa 3. vieta atklātās 
(starptautiskās) militārās 
daudzcīņas sacensības 
jaunsargiem valstī

E. Latišs

41. Madara Jēkabsone 3. vieta atklātās 
(starptautiskās) militārās 
daudzcīņas sacensības 
jaunsargiem valstī

E. Latišs

42. Jānis Eglītis 1. vieta atklātās 
(starptautiskās) militārās 
daudzcīņas sacensības 
Jaunsargiem valstī

E. Latišs



(Turpinājums 4. lpp.)
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43. 9. klases komanda
Jānis Tone
Viktorija Krīgerte
Karīna Gavariņa
Una Birģele
Edgars Kušņikovs
Agris Lejiņš
Inga Zāgmane

1. vieta Pierīgas reģionā un 
4. vieta „Latvenergo”   
koncerna skolēnu erudīcijas 
konkursā
valstī „eXsperiments”.

I. Inkina

44. Elīza Viņķe
Māris Ķergalvis 
Jānis Tone
Viktorija Krīgerte

2. vieta fizikas olimpiādē
komandām

I. Inkina

45. 2000./2001. g. 
dzim. meitenēm.
Daina Belova

5. vieta Zemgales reģiona
basketbola sacensībās

A. Plezers

46 Benita Karule Atzinība – Valsts konkurss 
„Vēsture ap mums” – 
„Latvijas Avīze” speciālbalva”

A. Ķergalve

Jaunpils vidusskolas skolēni, kuru 2013./2014. m. g.
mācību vidējais vērtējums ir virs 8.00 ballēm

Vieta Vārds , uzvārds Klase Vidējā atzīme
1. Una Birģele 9. 9.2
2. Jānis Tone    9. 9.13
3. Linda Grāvīte 6. 9.00
4. Kalvis Rautseps 5.a 8.91
5. Elīna Cīrule 11. 8.76
6. Viktorija Krīgerte 9. 8.73
7. Elīza Viņķe 8. 8.69
8. Sanija Bulaha 5.a 8.64
9. Zane Buklagina 10. 8.59

10. Rūta Alise Vaivare 6. 8.50
11. Anna Krista Dakša 5.a 8.45
11. Everita Muceniece 5.b 8.45
11. Deivids Riekstiņš 5.b 8.45
12. Karīna Gavariņa 9. 8.40
13. Loreta Altenburga 5.a 8.36
14. Sanda Kalvāne 11. 8.33
15. Benita Karule 10. 8.24
16. Krišs Deivids Labsvārds 11. 8.22
17. Daiga Medvecka 5.a 8.18
18. Nikola Smeltere 7. 8.13
19. Anna Sapnova 5.b 8.00
19. Nadīna Pahmurkina 8. 8.00

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4
„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās 

Jaunpils novada teritorijā”
Jaunpils novadā 2014. gada 29. maijā

Izdoti saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 
7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu un Ministru kabineta 

2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732 
„Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās 

vai vietās, kas vērstas  pret publisku vietu” 28. punktu. 

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
Afišas – izliekama informācija par speciāliem notikumiem un pasā

kumiem  izvietojama īslaicīgi speciāli atļautās vietās.
Īslaicīga reklāma – visa veida īslaicīga informācija: sludinājumi, pla

kāti, afišas, transparenti, uzsaukumi, skrejlapas, paziņojumi, aicinājumi,  
ziņojumi, u.tml., ko izvieto tiem speciāli paredzētās vietās (stendi, afišu 
stabi u.c.). Informācija uzskatāma par īslaicīgu, ja tās eksponēšanas laiks 
nav ilgāks par 14 (četrpadsmit) dienām.

Publiska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kurā ietilpst, 
piemēram, braucamā daļa, ietve, nomale, sadaloša josla),  laukumi,  parki, 
skvēri un citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, neiznomāta, 
neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldību zeme, kā arī ēku 
fasādes, ja uz tām izvieto reklāmu vai aģitācijas materiālus.

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka reklāmu  iz

vietošanas, ekspluatācijas, atļaujas izsniegšanas kārtību, reklāmu  izvie
tošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jaun
pils novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Jaunpils  novadā), kā 
arī atbildību par šo Noteikumu neievērošanu. 

2. Tiesības izvietot reklāmu, kā arī priekšvēlēšanu aģitācijas mate
riālus Jaunpils novadā ir visām fiziskām un juridiskām personām šo 
Noteikumu noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Jaunpils novada pašvaldības  
(turpmāk – Pašvaldība) izsniegto reklāmas  izvietošanas atļauju, ievē
rojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kā arī Pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. 

 3. Par reklāmas saturu, karogu, valstu, pilsētu nosaukumu un sim
boliku, firmu, kā arī firmu un preču zīmēs lietoto nosaukumu (logo
tipu, simbolizējošo grafisko zīmju, kuros iekļauti burti, vārdi, teikumi 
u.tml.) iekļaušanu un izmantošanu reklāmās, atbild reklāmas devējs. 

4. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo infor
māciju – valsts un pašvaldības dienestu norādēm (ceļa zīmes, transpor
ta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavo
tas un izvietotas citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. REKLĀMAS SASKAŅOŠANAS KĀRTĪBA
5. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu  publiskā vietā vai vietā, kas 

vērsta pret publisku vietu  pašvaldībā iesniedz saskaņošanai reklāmas  
projektu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

6.  Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās atļauts izvietot 
saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, ievērojot šajos Noteikumos 
noteiktos reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipus. 

7. Pašvaldībā nav jāsaskaņo reklāma, kas tiek izvietota normatīvo 
aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides, svētku pasākuma 
norises vietā un laikā. 

8. Reklāmas  izvietošanas atļauju izsniedz  Domes  izpilddirektors, 
ja ir ievērotas visas šajos noteikumos minētās prasības un samaksāta 
pašvaldības nodeva (ja reklāmas izvietotājs nav atbrīvots no nodevas 
maksāšanas).

9. Izpilddirektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt 
reklāmas  izvietošanas atļauju, ja nav ievērotas šajos Noteikumos un ci
tos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatī
vajos aktos noteiktie dokumenti. 

10. Pēc Izpilddirektora   pieprasījuma un normatīvajos aktos noteik
tos gadījumos reklāma  izvietošana jāsaskaņo  ar A/S „Latvijas Autoceļu 
direkcija”, Valsts valodas centru un citām institūcijām.

11. Ja reklāma  mēneša laikā nav izvietots, saskaņojums zaudē spēku  
un tas jāveic atkārtoti Noteikumos noteiktajā kārtībā.

III. REKLĀMAS IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA
12. Izvietojot reklāmu, reklāmas  izvietotājam  jānodrošina Jaunpils  

novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā kon
krētās teritorijas apbūves un ainavas raksturs un mērogs, kā arī jāievēro 
prasības, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos vai 
būvprojektos, ja tādi izstrādāti konkrētai teritorijai vai būvei. 

13. Izvietojot reklāmu  konstruktīvā saistībā ar ēku, reklāmas  izvie
totājam: 

13.1. jārespektē ēkas proporcijas; 
12.2. reklāma nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās 

detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.); 
13.3. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība ēkas fasādes 

apdares materiāliem un ēkas arhitektoniskajam risinājumam; 
13.4. reklāmas stiprinājuma veids nedrīkst bojāt ēkas nesošās kons

trukcijas; 
13.5.  maksimāli pieļaujamais reklāmas  izvirzījums no ēkas sienas 

ir 1,3 metri. 
14. Reklāmu  atļauts izvietot tikai uz vizuāli sakoptas, sakārtotas ēkas 

fasādes.
15. Uz brīvstāvošas konstrukcijas izvietoto informāciju (reklāmu vai 

izkārtni) nedrīkst izlikt vietās, kur tie traucē un apgrūtina gājēju plūsmu 
vai satiksmi.

16. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav 
iespējams izvietot reklāmu  konstruktīvā saistībā ar ēku (objekts, kurā 
tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā vai pagalmā, vai 
augstāk par 1. stāva līmeni).

17. Īslaicīgas reklāmas  novada administratīvajā teritorijā  atļauts iz
vietot tikai Jaunpils  novada Domes noteiktās vietās uz reklāmasafišas 
stendiem (pielikums Nr. 1).

18. Uz Domes apstiprinātajiem reklāmasafišas stendiem izvietotās 
reklāmas un afišas  lielums nedrīkst pārsniegt  A2 formāts. 

19. Izvietojot reklāmu, reklāmas izvietotājam jāievēro šādas prasī
bas:

19.1.  reklāmai, izkārtnēm un īslaicīgai reklāmai jābūt valsts valodā;
19.2. publiskā informācija līdzās valsts valodai, kuras tekstam jābūt 

dominējošam, lietojamas arī citās valodas, ja šī informācija  nepiecie
šama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma informāci
ja),   attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences, izstādes, 
konkursi u.tml. );

19.3. firmas preču zīme (logotipa) lietotais nosaukums citās valodās 
nav jātulko.

20. Jaunpils novada administratīvajā teritorijā  aizliegta alkoholisko 
dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī narkotisko, pornogrāfijas un var
darbības reklāmas izvietošana.

21. Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 10 m pie sabiedriski nozī
mīgām kultūrvēsturiskām vietām (pils, baznīcām, pieminekļiem u.c.). 
Aizliegums neattiecas uz konkrētā objekta reklāmu.

22. Aizliegts izvietot īslaicīgu reklāmu un informatīvus materiālus 
uz žogiem, nožogojumiem un sētām, ēku fasādēm, jaunbūvēm, apgais
mošanas stabiem, inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, 
transformatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju būvju ele
mentiem, ceļu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem un in
formatīvajām norādēm,  kā arī kokiem un apstādījumiem. 

23. Skatlogu noformējums un informācija par uzņēmuma darba lai
ku, ja tie tiek izvietoti skatlogos vai uz durvīm, nav jāsaskaņo.

24. Vēlēšanu, tautas nobalsošanu un referendumu īslaicīgu reklāmu, 
iepriekš saskaņojot,  var izvietot uz Jaunpils pašvaldībai piederošās ze
mes:

24.1. „Zemdegas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, kadastra apzī
mējums 9056 008 0119 (situācijas plāns pielikumā);

24.2. „Viekaļas”, Viesatu pagasts, Jaunpils novads, kadastra apzīmē
jums 9090 002 0298 0119 (situācijas plāns pielikumā).

IV. REKLĀMAS  EKSPLUATĀCIJA UN DEMONTĀŽA
25. Persona ir tiesīga izvietot reklāmu un ekspluatēt to tikai pēc paš

valdības  atļaujas saņemšanas. 
26. Izvietotā reklāma jāuztur tehniskā un  vizuāli estētiskā kārtībā, 

reklāmai  jābūt piestiprinātām statiski drošā veidā. 

N. p. k. Vadītājs Kolektīvs, skolēns Konkurss, skate, sacensības Skaits 
1. M. Kabaka 1.–4. klašu koris

5.–9. klašu koris
Aktīvs, regulārs darbs 60

2. I. Martuzāne 7.–9. klašu aerobikas grupa
1.–4. klase
5–6. gad.

3. vieta Jūrmalas pilsētas atklātajā aerobikas festivālā
3. vieta Jaunpils festivālā
Aktīvs, regulārs darbs, piedalīšanās pasākumos

100

3. I. Inkina Datorpulciņš Aktīvs, regulārs darbs, piedalīšanās pasākumos 20
4 I. Liepiņa 5.–6. kl. tautas deju kolektīvs

3.–4. kl. tautas deju kolektīvs
1.–2. kl. tautas deju kolektīvs+ sešgadīgie

Aktīvs, regulārs darbs, piedalīšanās pasākumos
60

5. A. Zaremba 9. klase 3. vieta konkurss „Zvaigžņu klase” 20
6. A. Bogataja „Čaklās rokas”

Demija Riekstiņa
Aktīvs, regulārs darbs, piedalīšanās pasākumos konkursos
Izstāde „Lielie brīnumi” 20

7. 3.b klase Makulatūras vākšanas konkursā 1. vieta Ekskur 
sija pa 

Latviju.
8. 10. klase ZZ čempionāts Fināls 31. maijā 13
9. Līga Gulbe Teātra pulciņš Aktīvs, regulārs darbs, piedalīšanās pasākumos konkursos 20

10. Līga Bierande Jaunpils–Viesatu mazpulks Aktīvs, regulārs darbs, piedalīšanās pasākumos konkursos 30
11. Emīls Latišs Jaunsargu pulciņš Aktīvs, regulārs darbs, piedalīšanās pasākumos konkursos 20
12. Tamāra Juzupa Skatuves runas pulciņš Aktīvs, regulārs darbs, panākumi skatuves runas konkursā 15
13. Gundega Ķirsone 7. klases komanda 11. vieta konkursā „Esi drošs, neesi pārdrošs” 27
14. Marta Grīnfelde 11. klase Elīna Cīrule Sīrupa konkurss  „Arī tu vari pateikt Latvijai, cik ļoti to 

mīli!” 1. vieta valstī
„Sveiks Eiro” – konkurss

15

15. Ilze Dakša Zīmēšanas pulciņš Aktīvs, regulārs darbs, piedalīšanās konkursos 20
16. A. Zaremba  2000./2001. g. dzim. meitenes

Vidusskolas meitenes
Vidusskolas zēni

2. vieta četrcīņā Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 
vieglatlētikas  sacensībās 
1. vieta Tukuma, Engures un Jaunpils novadu basketbola  
sacensībās
2. vieta Tukuma, Engures un Jaunpils novadu basketbola  
sacensībās

20

17. I. Miķelsone Pirmās palīdzības pulciņš Aktīvs, regulārs darbs 20

Jaunpils vidusskolas pašdarbības kolektīvu, 
 pulciņu dalībnieku sasniegumi  konkursos, skatēs, sacensībās

•	 Dome atbalstīja SIA „Tukuma slimnīca”,  pasa
žieru – gultu lifta nomaiņu ķirurģijas nodaļā.  Nepie
ciešamo finansējumu, atbilstoši  kapitāldaļām  5% ap
mērā, kas sastāda EUR 1837,50 (viens tūkstotis astoņi 
simti trīsdesmit septiņi euro un 50 euro centi) nolēma 
apmaksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

•	 Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 7 
„Par grozījumiem 2014. gada 30. janvāra” Saisto
šajos noteikumus Nr. 1 „Par Jaunpils novada paš
valdības budžetu 2014. gadam”.

•	 Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 8 
„Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 
persona atzīstama par maznodrošinātu”. Saistošie 
noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.

•	 Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 9 „Par 
sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā”. Saistošie no
teikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to pub
licēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.  

•	 Apstiprināja Saistošo noteikumu Nr. 4 „Par 
reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils 
novada teritorijā” galīgo redakciju. Saistošie no
teikumi stāsies spēkā nākamajā dienā  pēc to pub
licēšanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.

•	 Apstiprināja   Nolikumu Nr. 6 „Par  Jaunpils 
novada Domes  apbalvojumiem.” Nolikumu  elek
troniskā veidā nosūtīs Valsts heraldikas komisijai  
izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Nolikums 
stāsies spēkā nākamajā dienā pēc Valsts heraldi
kas komisijas atzinuma saņemšanas. Nolikumu  
pēc stāšanās spēkā  publicēs laikrakstā „Jaunpils 
Vēstis” un  novada mājas lapā www.jaunpils.lv

•	 Dome atbalstīja Jaunpils novadā dzīvojošo po
litiski represēto personu līdzdalību Latvijas  po litiski 
represēto personu salidojumā š. g. 16. augustā 
Ikšķilē. Finansējumu transporta izdevumiem  un 
dalības  maksu EUR 70,00 (septiņdesmit euro) 
apmērā apmaksāt no pašvaldības budžeta līdzek

ļiem ar nosacījumu, ja Jaunpils novadā dzīvojošās 
represētās personas salidojumu š. g. 17. augustā 
Ikšķilē apmeklē klātienē. 

•	 Nolēma veikt gājēju celiņa, gar Pils ielu 110 
metru garā posmā, seguma rekonstrukciju (as
falta klājumu  nomainot  ar  bruģi). Gājēju celi
ņa posma seguma rekonstrukcijai nepieciešamo 
finansējumu  līdz EUR 9600,00 apmērā segt no 
speciālā budžeta līdzekļiem (no valsts  mērķdotā
cijas autoceļu uzturēšanai).

•	 Nolēma uzsākt Jaunpils novada pašvaldībai 
piederošas četrdzīvokļu dzīvojamās mājas „Zālī
tes” mājas privatizāciju, īpašuma kadastra apzī
mējums 90560080206.

•	 Pamatojoties uz 29.04.2014. LVM Nekusta
mie īpašumi vēstuli, reģ. Nr. 312/367 un saskaņā 
ar 25.02.1014. aktu par derīgo izrakteņu ieguves 
vietas „Miltiņkalns” rekultivāciju, nolēma anulēt  
Jaunpils pagasta padomes 2008. gada 15. septembrī 

AS „Latvijas valsts meži” izsniegto  bieži sastopamo 
derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 311/364 derī
go izrakteņu (smilts) atradnei „Miltiņkalns”.  

•	 Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Ga
liņi” zemes gabalu 8,6 ha platībā un 3,4 ha pla
tībā.

•	 Atdalītajiem zemes gabalam piešķīra nosau
kumus „Aļņi” un „Mazgaliņi”. Pēc sadalīšanas īpa
šums „Galiņi”  sastāv no vienas zemes vienības, kura 
nosaukums saglabāts esošais  nosaukums „Galiņi”.

•	 Dome precizēja zemes platību Jaunpils no
vada pašvaldībai piekrītošā zemes gabalā „Māja 
Pļavnieki”, platību uz 0,18 ha pēc robežu instru
mentālās uzmērīšanas dabā.

•	 Vienai personai nolēma piedzīt nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu EUR 67,23 apmērā,  
piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekus
tamo īpašumu. 

(Turpinājums no 3. lpp
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          27. Reklāmas izvietotājam 10 (desmit) dienu laikā no          
saimnieciskās vai profesionālās darbības izbeigšanas attiecīgās rek
lāmas izvietošanas vietā vai reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma 
termiņa beigām  jāveic reklāmas  demontāža, sakārtojot reklāmas iz
vietošanas vietu.

28. Domes izpilddirektors ir tiesīgs izskatīt jautājumu un pieņemt 
lēmumu par reklāmas    demontāžu, ja  nav ievēroti  Latvijas Republikas 
normatīvo aktu un šo Noteikumu  prasības.              

29. Pirms šo Noteikumu 28. punktā minētā lēmuma pieņemšanas 
Domes izpilddirektors ierakstīta pasta sūtījuma veidā nosūta brīdinā
jumu reklāmas izvietotājam. Gadījumos, ja reklāmas izvietotājs  nav 
atrodams, tad brīdinājumu nosūta tikai attiecīgā nekustamā īpašuma 
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam. 

30. Ja viena mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas  reklāma  ne
tiek demontēts, pašvaldība ir tiesīga demontēt reklāmu. 

31. Reklāmas devējam vai, ja tas nav atrodams, tad attiecīgā ne
kustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek nosūtīts 
pašvaldības sagatavots rēķins par attiecīgās reklāmas demontāžas un 
uzglabāšanas izdevumiem. 

32. Ja šo Noteikumu 31. punktā minētais rēķins nav apmaksāts, tad 
pašvaldība vēršas ar prasību tiesā atlīdzināt reklāmas  demontāžas un 
uzglabāšanas izdevumus. 

33. Demontēto reklāmu  pašvaldība uzglabā 3 (trīs) mēnešus, pēc 
tam tas tiek utilizēts bez iespējas atgūt. Pašvaldība nekompensē utili
zētas reklāmas vērtību. 

IV. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU
34. Par šo noteikumu prasību neievērošanu administratīvi atbildīgs 

ir reklāmas  izvietotājs. Ja reklāmas izvietotājs nav zināms vai nav atro
dams, par šo noteikumu prasību neievērošanu administratīvi atbildīgs 
ir tā nekustamā īpašuma vai objekta īpašnieks, pārvaldītājs, lietotājs vai 
nomnieks, uz kura izvietota nesaskaņota reklāma.

35. Šo Noteikumu izpildi kontrolē Jaunpils  novada Pašvaldības po
licija. 

36. Administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgas sagatavot Jaun
pils novada Pašvaldības policijas amatpersonas. 

37. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pieņem Adminis
tratīvā komisija.

38. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu  piemēro naudas 
sodu fiziskām personām līdz 50,00 euro, juridiskām personām līdz 
200,00 euro.

39. Pēc administratīva pārkāpumu protokola sagatavošanas   izpild
direktors var dot rakstveida norādījumus reklāmas izvietotājam vai 
zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekam, pārvaldītājam, lietotājam vai 
nomniekam par reklāmas  un uz tās izvietotās informācijas saskaņoša

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu NR. 4 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada teritorijā” 
izdošana nepieciešama, lai noteiktu vienotu kārtību reklāmas  izvietošanai publiskās vietās Jaunpils  
novadā, kā arī noteiktu ierobežojumus attiecībā uz to izmēriem, veidu un izvietošanu. 

Pašlaik novadā nav spēkā esošu normatīvo aktu reklāmas jomā. Atļaujas reklāmas izvietošanai 
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, tiek izsniegtas saskaņā ar 30.10.2012. 
Ministru kabineta noteikumos Nr. 732 noteikto.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.  panta pirmās daļas 7.  punktu, 
kas nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to 
pārkāpšanu jautājumos par reklāmas materiālu izvietošanu publiskās vietās. 

Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, 30.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 732 „Kārtība, 
kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 
45. punktu.

Noteikumu izdošanas mērķis ir regulēt reklāmas izvietošanas, ekspluatācijas un demontāžas kārtību 
publiskās vietās Jaunpils  novadā, veidojot kvalitatīvu un harmonisku novada vizuālo tēlu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Par reklāmas  izvietošanu publiskās vietās maksājama nodeva saskaņā ar Jaunpils novada Saistošajiem 
noteikumiem Nr. 4 „Par pašvaldības nodevām Jaunpils novadā”. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu regulējums attieksies uz personām, kas vēlas izvietot reklāmas  novada 
administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā pie Izpilddirektora.
6. Informācija par konsultācijām ar privāt per
sonām Nav attiecināms.

PIELIKUMS Nr. 2 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 4

„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada teritorijā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM  NR. 4
„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada teritorijā”

nu, tehnisko un vizuālo sakārtošanu vai demontēšanu, nosakot termi
ņu, ne garāku par 10 dienām.

40. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo no šo noteikumu pil
dīšanas. 

41. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība: 
41.1. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par atteikumu izsniegt 

reklāmas  izvietošanas atļauju vai atteikumu izdarīt grozījumus rek
lāmas izvietošanas atļaujā var apstrīdēt Jaunpils  novada pašvaldības 
domē. 

41.2. Jaunpils  novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto 
administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 

41.3. Jaunpils  novada pašvaldības Administratīvās komisijas pie
ņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 

V.  NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
42.  Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā diena pēc to publicē

šanas  laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.
PIELIKUMS Nr. 1

Saistošajiem noteikumiem Nr. 4
„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Jaunpils  novada teritorijā”

Reklāmasafišu stendu izvietojums Jaunpils novada  administratīvajā 
teritorijā

1. Jaunpils  ciemata centrā: pie Jaunpils pils; pie nekustamā īpašuma 
„Pasta dīķis”.

2. Apdzīvotajās vietās:
Jurģos; Viesatās; Saulē; Strutelē; Levestē.  Viesatu pagastā pie „Vieka

ļām”; pie „Draudzības veikala”.

Muzeja ziņas maijā
Maija mēnesis Jaunpils novada vēsturē paliks 

atmiņā ar pirmajiem Jaunpils novada svētkiem ve
sela mēneša garumā. Šo svētku ietvaros 17. maijā 
iekļāvās arī Jaunpils Muzeja nakts pasākums ar 
programmu „Jaunpils dārgumi dzintara gaismā”. 
Vēlreiz sakām vissirsnīgāko paldies cilvēkiem, kuri 
atbalstīja šo pasākumu:

Jaunpils mednieku biedrībai un personīgi 
Ainā ram Birģelim un Andrim Krūmiņam

Jaunpils draudzei un personīgi Mārtiņam 
Ķergalvim, Zanei Sapnovai un draudzes locek-
ļiem, kuri dežūrēja baznīcā 

Ūdensklubam „Burbuļi” un personīgi Uģim 
Kalviņam

Olaines folkloras kopai un personīgi Silvijai 
Silārei

Viesatu folkloras kopai „Viesi”
Kristīnei Liepiņai, Ilzei Cērpiņai, Zentai 

Plezerei, Elgai Valainei, Nellijai Tumšai, Gintai 
Mednei

Lestenes amatierteātrim „Dzērvenīte” un per-
sonīgi Ivetai Papendikai

Jaunpils bibliotēkai un personīgi Ingai Papen-
dikai un Ingai Pašulei

Biedrībai „Vīgriezes” un personīgi Intai Krū-
miņai un Indrai Ansonei

Aldai Štolcerei, Reinim Mizgam, Modrim Au-
malim, Mārītei Knislei

Jaunpils audēju biedrībai „Dzīpars” un perso-
nīgi Velgai Pavlovskai

Jaunpils Pils krodziņa kolektīvam un personī-
gi Sandrai Zariņai

Mārtiņam Knopam un palīgiem
Izsakām pateicību visiem dalībniekiem un vai

rāk kā 1000 mūsu viesiem, kuri šo burvīgo vakaru 
pavadīja Jaunpilī.

Uz tikšanos 2015. gadā. 
Pasākuma norise fotogrāfijās apskatāma Jaun

pils muzeja ekspozīciju zālē un Jaunpils novada 
mājas lapā.

Pilskunga pulksteņa atgriešanās. No mai
ja vidus pilskunga kabinetā atgriezies vairāk kā 
simts gadus vecais laikrādis, kurš prasmīgu amata 
meistaru – restauratoru rokās no SIA „Vestards” 
atguvis savu otro „dzīvību”, rādot pareizu laiku un 
ieskandinot katras stundas sākumu. Tas viss lieliski 
papildina pilskunga kabineta interjeru un rada tam 
nepieciešamo atmosfēru. 18. gadsimta pulksteņa 
restaurācija veikta par atbalstīta projekta naudas 
līdzekļiem.

Tikšanās ar Ainu Liepu izvērtās par sirsnīgu 
brīdi Jaunpils muzeja izstāžu zālē, kur acīm tīka
mais savijās ar vārda mākslas radīto tiešumu un 
dejas krāšņumu, kuru uzbūra biedrības „Vīgriezes” 
dāmas. Paldies šīm jaukajām kundzēm par radīto 
gaišo noskaņu un atsaucību visiem pasākuma da
lībniekiem, kuri starp pavasara dārzu darbiem un 
citām nevaļām atradu īsu brīdi savas dvēseles ba
gātināšanai.

„Vēstules uz bērza tāss” ir ceļojošā izstāde, 
kuru sagatavojis Tukuma muzejs un ir viena no 
pieprasītākajām Tukuma apkaimē un visā Latvijā. 
No 22. maija šī izstāde divas nedēļas bija aplūkoja
ma Jaunpils muzejā. Izstāde tapusi ar Eiropas Par
lamenta tautas  partiju grupas deputātes Sandras 
Kalnietes atbalstu un finansējumu. Izstāde veidota, 
izmantojot reālu cilvēku rakstītas vēstules uz bērza 
tāss, kas 2009. gadā iekļautas UNESCO program
mas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. 
Vēstules uz bērza tāss rakstītas Sibīrijā ieslodzījuma 
vai spaidu darbu nometnēs un nometinājuma vie
tās – laikā no 1941. Līdz 1956. gadam. Tās saviem 
tuviniekiem sūtījuši represētie Latvijas un Lietuvas 
iedzīvotāji. Vēstuļu autoru vidū bijuši mazi bērni, 
jaunieši, sirmgalvji. Vēstules ir emocionāls pierādī
jums cilvēka dvēseles uzvarai, jo katra cilvēka dzī
vesstāsts ir emocionāls un personīgs, bet tai pašā 
laikā raksturo tūkstošiem  citu cilvēku piedzīvoto.

Izstāde „Viss ir galvā” Jaunpils muzejā skatā
ma no 15. maija. Šī  ir pirmā izstāde izstāžu zālē, 
kas spēj samulsināt vīriešu kārtas apmeklētājus. Uz 
mums  raugās 13 dažādu sieviešu acu pāri. Tādēļ 
arī tas mulsums – no sievišķības, no krāšņuma un 
skaistuma. 13 sievietes mūs uzlūko – tik dažādas, 
košas un valdzinošas. Pašu šī košuma radītāju Ilzi 
Cērpiņu fascinē Elitas Patmalnieces darbu oriģina
litāte un spilgtums un Ingemāras Treijas pedagoģes 
un mākslinieces talants. Ilzes izstāde ir spilgts ap
liecinājums tam, ka sākt kaut ko pilnīgi no jauna 
nekad nav par vēlu – arī pievēršoties kaut kam jau
nam un neiepazītam. Ilzes emocionālais vēstījums ir
Kā es gribu būt pieneņu pūkas,
Man varētu uzpūst vai vējš, vai tava elpa un es jautri 
aizlidotu uz visām debess pusēm,
Lai augtu, mācītos un radītu…
Kā es gribētu būt pieneņu pūkas
Brīvas.

Muzeja krājums atkal papildinājies ar vairā
kiem vērtīgiem priekšmetiem, par kuriem paldies 
sakām Gunai Kronbergai, Ērikam Kazminam,  
Andrim Zāgmanim.

Informāciju sagatavoja
Ligija Rutka, Jaunpils muzeja vadītāja

Viesatu  pagasta  biedrībā  „Kamene”
Viesatu pagasta biedrība „Kamene”  piedalās Jaunpils novada domes organizētajā projektu kon

kursā „Darām paši” ar projektu „Darbojamies ar prieku”. Projekta mērķis ir noorganizēt divas Ra
došās darbnīcas. Pirmā darbnīca tika noorganizēta Jaunpils novada svētku laikā 11. maijā, bet otrā 
būs Viesatu pagasta svētku laikā augustā. Radošās darbnīcas ir lielisks veids kā izveidot draudzīgas 
saites starp dalībniekiem, kuri darbojas nodarbībā, kā arī veids kā radoši un interesanti pavadīt brī
vo laiku. Radošajā nodarbībā nav vecuma ierobežojuma, tajā var darboties ģimene, vai arī draugu 
grupa, vai darboties individuāli. Radošo darbnīcu ietvaros biedrības dalībnieces  māca veidot  inte
resantas apsveikuma kartiņas un grāmatzīmes, ar ko iepriecināt sevi un citus. Izveidotā kartiņa vai 
grāmatzīme ir kā dāvana saviem tuviniekiem, kolēģiem un draugiem. Šī darba veikšanai pamatā ir 
nepieciešami kancelejas caurumotāji, kurus varēs izmantot ilgstoši arī pēc šo divu radošo darbnīcu 
realizācijas. 

Viesatu bibliotēkā
Viesatu bibliotēka ir iesniegusi pieteikumu lasīšanas veicināšanas programmai „Bērnu un jau

niešu žūrija 2014”. Šogad tā norisināsies jau trīspadsmito reizi. Programmas mērķis ir paaugstināt 
bērnu un jauniešu lasītprasmi, vienlaikus veicinot interesi un prieku par grāmatām un lasīšanu, kā 
arī bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu. Projektā darbosies arī „Vecāku žūrija”, kas ir veicinošs 
faktors lasīšanas tradīciju izkopšanai ģimenē. Projekts ir lielākā lasīšanas veicināšanas program
ma Latvijā, ko īsteno Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar Latvijas 
Republikas Kultūras ministriju un Valsts Kultūrkapitāla fondu. Jau ir zināms kādas grāmatas būs 
jāizlasa un jāvērtē.

Tiek organizēta fotoizstāde
Viesatu bibliotēka organizē izstādi no cikla „Fotogrāfija stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību” 

un aicina iedzīvotājus piedalīties izstādes veidošanā. 2011. gadā šajā ciklā tika veidota izstāde „Ak
tualitātes manā pagastā”, 2012. gadā „Kāds interesants, pārsteidzošs un laimīgs mirklis”, 2013. gadā 
„Toreiz un Tagad”, bet šī gada tēma ir

„SVĒTKI”
Fotoizstādes mērķis ir 

saglabāt un  dokumentēt 
svētkus fotogrāfijās un 
nodot tās nākamajām 
paaudzēm kā nozīmīgu 
kultūrvēsturisko manto
jumu.

Tāpēc aicinu ielūko
ties senos un ne tik senos 
fotoalbumos un atrast 
fotogrāfijas, kurās būtu 
redzami kādi svētki: bēr
nības svētki, pilngadības 
svētki, kāzu foto, gads
kārtu ieražu svētki, darba 
svētki, valsts svētki, un c. 
Ik vienai fotogrāfijai ir 
vēsturiska vērtība, tā stāsta par laiku kurā mēs nekad vairs neatgriezīsiemies. 

Līdz 1. novembrim atsūti ieskenētas fotogrāfijas uz epastu sandra60@inbox.lv, vai arī atnes per
sonīgi uz Viesatu bibliotēku, kur tās tiks ieskenētas un atdota atpakaļ.

Fotoizstādes atklāšana 18. novembrī.
Līdz 8. jūnijam Viesatu kultūras namā varēja apskatīt Jaunpils audēju kopas un biedrības „Dzī

pars” rokdarbu izstādi.
Informāciju sagatavoja: Sandra Šteina, Viesatu bibliotēkas vadītāja
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Jaunpils kultūras ziņas
Mākslinieciskās pašdarbības 

kolektīvi pavasara skatēs
Pavasara mēnešos aprīlī un maijā pašdarbības kolektīvi aktīvi ga

tavojas un piedalās skatēs, kas ir vadītāja un kolektīva kopējs darba 
rezultāts, kolektīva darba un māksliniecisko spēju novērtējums žūrijas 
skatījumā pēc noteiktiem vērtēšanas kritērijiem.

12. aprīlī – Līnijdejotāju grupa „Vēlziedes” (vad. Dace Pobusa) 
ieguva 3. vietu Latvijas Līnijdejotāju olimpiādē „Rīgas kauss – 2014”.

13. aprīlī – vokālo ansambļu skatē Tukumā „Vocalica” (vad. Ainārs 
Plezers) žūrijas vērtējumā iegūst Augstāko pakāpi ar vislielāko pun
ktu skaitu.

26. aprīlī – Senioru ansamblis „Pīlādzītis” (vad. Agrita Alekse
jenoka) piedalījās II Latvijas senioru ansambļu konkursāfestivālā 
Valkā.

3. maijā – „Pīlādzītis” ieguva 2. pakāpi Dobeles novada rīkotajā 
vokālo ansambļu skatē Bikstu kultūras namā.

5. maijā – Tukumā notika deju kolektīvu skate, kurā VPDK 
„Jaunpils” (vad. Jānis Liepiņš) ieguva 1. pakāpi un JDK „Atsperīte” 
(vad. Žanna Kļava) – 1. pakāpi.

17. maijā – Koru skatē Tukumā Jaunpils korim (vad. Lāsma 
Pommere) – 1. pakāpe.

Pasākumi un koncerti
30.04. – Jaunpils koris piedalījās pirmsskates sadziedāšanās kon

certā Tumē kopā ar Tukuma novada un starpnovadu koriem.
1.05. – Jauniešu deju kolektīvs „Atsperīte” dejoja labdarības kon

certā Jaunķemeru sanatorijā.
11.05. – Deju kolektīvi „Jaunpils”, „Atsperīte” un līnijdejotāju 

grupa „Vēlziedes” kopā ar Suitu sievām priecēja Pavasara tirgus ap
meklētājus ar muzikālu kultūras programmu.

17.05. – Jauniešu deju kolektīvs „Atsperīte” dejoja Muzeju nakts 
koncertā Tukumā.

17.05 – Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jaunpils” piedalījās Lat
vijas VPDK sadancošanās pasākuma koncertā „Danči pilī 2014!” – 
Salaspilī.

25.05. – Koncertos mazajos ciemos Saulē un Strutelē piedalījās 
„Pīlādzītis”, mazie „Ķipariņi”, līnijdejotājas no kolektīviem „Vīgrie
zes”, „Vēlziedes”, „Tāds stils”, bet Viesatu birzītē koncertā piedalījās 
arī VPDK „Jaunpils”.

Visu kolektīvu dalībnieki saka paldies mazo ciemu iedzīvotājiem 
un organizatoriem par sirsnīgo uzņemšanu un gardo cienastu!

Noslēguma koncerts „Mazs bij' 
Jaunpils novadiņš, bet diženi turējās”

Skatoties Latvijas novadu kartē paveras visai raibs skats – tik 
daudz novadu gan lielu, gan mazu, – kaut arī „mazs bij’ Jaunpils 
novadiņš, bet diženi turējās”, jo diženums nenozīmē lielumu, tas no
zīmē katra cilvēka gara cēlumu, kas var padarīt stipru visu novadu. 

31.05 – Jaunpils novada svētku noslēguma koncertā „Mazs bij' 
Jaunpils novadiņš, bet diženi turējās” piedalījās:

Viesi no Vecpiebalgas novada
1. Tautisko deju kolektīvs „Mudurainis’’ – vadītāja Antra Grinberga
2. Vokālais ansamblis „Lūna’’ – vadītāja Agrita Eškina
Kultūras nama vadītāja – Zigrīda Ruicēna

Viesi no Saldus novada Druvas

1. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Druva” – vadītāja Dita Ņu-
ņevica

2. Druvas teātris ar izrādi „Īsa pamācība mīlēšanā” – vadītāja 
Ļuba Kapteine

Kultūras nama vadītāja Ļuba Kapteine

Viesatas, Jaunpils novads
1. Violetā Ceriņu kora dalībniece Agita Kalviņa

2. Folkloras kopa „Viesi”– vadītāja Solveiga Kalniņa
Kultūras nama vadītāja Agita Kalviņa

Jaunpils vidusskola

1. Bērnu dienas centrs „Zemenīte” – vadītāja Agita Trokša
2. Tautisko deju kolektīvs 6gad.+1. kl. – vadītāja Irēna Liepiņa
3. Tautisko deju kolektīvs 3.–4. kl. – vadītāja Irēna Liepiņa
4. Tautisko deju kolektīvs 5.–6. kl. – vadītāja Irēna Liepiņa
5. Aerobikas grupa 7.–10. kl. – vadītāja Irēna Martuzāne

Jaunpils kultūras nams, Jaunpils novads
1. Jaunpils koris – vadītāja Lāsma Pommere,  koncertmeistare 

Laura Iesava
2. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jaunpils” – vadītājs Jānis 

Liepiņš

3. Jauniešu deju kolektīvs „Atsperīte” – vadītāja Žanna Kļava.
4. Senioru vokālais ansamblis „Pīlādzītis” – vadītāja Agrita 

Aleksejenoka.
5. Senioru līnijdeju grupas „Vēlziedes” un „Tāds stils” – vadītāja 

Dace Pobusa.
6. Senioru līnijdeju grupa „Vīgriezes” – vadītāja Valija Baum-

garte.
Pasākuma vadītājs Valters Krauze.

Noslēguma koncertu veidoja: Jaunpils kultūras nama vadītāja 
Silva Nordena un Kultūras koledžas studente Sandra Ķiņķere.

Paldies visiem koncerta dalībniekiem, vadītājiem par ieguldīto 
darbu un laiku. Paldies, ka visi ieradāties uz ģenerālmēģinājumu, 
pat Lāsma un Žanna no Rīgas atbrauca. Paldies visiem bērnu ko
lektīviem un skolotājiem, jūs bijāt brīnišķīgi. Savu prieku, gandarī
jumu, cēlumu un diženumu Jūs visi parādījāt dejojot un dziedot. Un 
šo prieka dzirksti un enerģiju Jūs tālāk nodevāt saviem skatītājiem.

Paldies Intai Sipeniecei un Guntai Bonderei – viņas visu dienu 
rūpējās par viesu kolektīviem, Agritai Aleksejenokai, Ārijai Kārkli
ņai un Uldim Šmīdebergam par viesu sagaidīšanu. Paldies Kaspa
ram Sīmanim par gājiena organizēšanu. Paldies Kristīnei Liepiņai 
par atbalstu dažādu jautājumu risināšanā, paldies kolēģiem un vi
siem, kas iesaistījās pasākuma organizēšanā  un norisē.

Līgo svētki Jaunpilī
Nupat aizvadījuši vienus svētkus, jau klāt nākošie – Vasaras Saul

griežu – Līgo svētki.
20. jūnijā pils laukumā ielīgosim Jāņus, bet 22. jūnijā pulcēsi-

mies Kartavkalnā uz Saules ugunskura aizdegšanu. 
23. jūnijā – 22.00 Jaunpils parka estrādē lustēsimies Līgo svēt

ku Zaļumballē, kurā spēlēs ansamblis „Novadnieki” no Siguldas. 
Vairāk par ansambli www.draugiem.lv/novadnieki/

Priecīgus, saulainus un 
skanīgus Līgo svētkus!

Rakstu sagatavoja 
Silva Nordena

Foto: Dzidra Krastiņa, Inga Krūtaine

Jaunpils koris un vadītāja Lāsma Pommere

Jaunpils kultūras nama amatiermākslas kolektīvi Strutele

Druvas amatiermākslas kolektīvi izrādē „Īsa pamācība mī-
lēšanā”

Tautisko deju kolektīvs 6-gadīgie un 1. klase

Viesu sagaidīšanas ansamblis

28. jūnijā plkst. 19:00 Bikstu kultūras namā 
esam aicināti uz draugu saietu „TAS BŪS AP 
JĀŅIEM PĒTERIEM…” Izbraucam plkst. 18:30. 
Pieteikties līdz 25. jūnijam.

8., 15., 22., 29. jūlijā „Rata” telpās no plkst. 
13:00–16:30 Dainas Reinfeldes mūžizglītības no
darbības, kuras notiks Vijas Zīvertes vadītā Ko
pienu iniciatīvu fonda projekta „Nāc pulkā” ietva

ros. Piesakoties iemaksāt 0,50 EUR kafijas pauzei.
31. jūlijā organizējam ekskursiju uz Liepājas 

puses apskates objektiem. Piesakoties iemaksāt 
10 EUR.

Atsākam makulatūras vākšanu, trešdienās 
pensionāru telpās trešdienās no plkst. 10:00–
12:00.

Informāciju sagatavoja: Austra Sipeniece

Par darba trūkumu Labiekārtošanas dienesta dar
binieki pašreiz nevar sūdzēties, jo zāle šogad sasnie
gusi augšanas ātruma rekordu, taču strādnieki dara, 
ko var. Pļaušanas darbi notiek visā novada teritorijā. 

Šogad „Līvmaņa parkā” no gada sākuma no
tikušas pozitīvas pārmaiņas: uzstādīti trenažieri 
uz šķeldas seguma, izfrēzēti vecie celmi, arbo
risti sakopuši 5 lielos ozolus un kļavas, izzāģējot 
bīstamos un sausos zarus, pārbaudīti zaros iekārto 

šūpoļbumbu stiprinājumi. Tas viss, lai radītu sa
koptu un drošu vidi. 

Un nokaltušajai gobai centrā apzāģēti bīstamie 
zari, veidojot interesantu vides objektu. Vasaras 
vidū plānota vides objekta atdzīvināšana ar krā
sām. Krāsu ziedoja uzņēmums Tikurilla.

Informāciju sagatavoja:
Gvido Leiburgs, Jaunpils novada Domes

 Labiekārtošanas dienesta vadītājs

Pensionāru  biedrībā  „Jaunpils”…  Labiekārtošanas dienesta veikums

Jaunpils kultūras nama amatiermākslas kolektīvi Saule
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 „Ratā”  jaunpilnieki  dalās 
pozitīvajā  pieredzē  ar  
IZM  darbiniekiem  par 
mūžizglītības  jautājumiem

27. maijā Jaunpilī viesojās Izglītības un Zinātnes ministrijas projek
ta komanda,  lai runātu par mūžizglītības jautājumiem. Jaunpils novadā 
ar iedzīvotāju izglītošanu, brīvā laika organizēšanu un uzņēmējdarbības 
veicināšanu aktīvi nodarbojas daudzas biedrības. Tikšanās laikā Jaunpils 
pieredzē dalījās domes priekšsēdētāja L. Gintere, deputāts R. Altenburgs, 
V. Pavlovska,  Attīstības nod. vad. Vija Zīverte, Pieaugušo Izglītības ko
ordinatore A. Ķergalve, Sociālā dienesta darbinieces I. Lapiņa, E. Ūdre, 
Sabiedrisko attiecību vadītāja B. Rasa, Jaunatnes lietu speciālists A. Pri
kazs un biedrību pārstāvji, kuri izteica savus priekšlikumus pieaugušo 
izglītības sistēmas uzlabošanai un attīstībai valstī. Pēcpusdienā ciemiņi 
apmeklēja pensionāru biedrību „Jaunpils”. 

Tiekoties ar Jaunpils novada pašvaldības vadītāju Ligitu Ginteri, 
ministrijas pārstāvjiem tika stāstīts par uzņēmējdarbības attīstības sek
mēšanas iespējām novadā, ko papildināja iekārtotās aušanas darbnīcas 
„Dzīpars” apmeklējums. 

Informāciju sagatavoja:
Baiba Rasa, Jaunpils novada Domes

Sabiedrisko attiecību vadītāja

IZM projekta komanda ciemos pie „Dzīpara”

No 7. jūnija līdz 13. augustam 
Tukuma audēju darbnīcā 

apskatāma „Dzīpara” izstāde 
„Ko dara Jaunpilī”

Jaunpilī viesojās LR Labklājības ministrs 
Uldis Augulis

16. maijā Jaunpilī viesojās LR Labklājības ministrs Uldis Augulis. Ministrs apmeklēja savu Jaunpils vidusskolu un priecājās par 
pozitīvajām pārmaiņām siltumefektivitātes uzlabošanā. 
Ministrs tikās ar skolēniem un skolotājiem.

Vēlāk U. Augulis Jaunpils pils  Zaļajā zālē tikās ar 
novada iedzīvotājiem un Jaunpils pašvaldības iestā
žu darbiniekiem, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus 
labklājības nozarē. Tika runāts par pensiju indeksāciju, 
pabalstu sistēmu, izglītības u.c. jautājumiem. Auguļa 
kungam tika jautāts arī par kandidēšanu EP vēlēšanās, 
uz to ministrs atbildēja, ka nekandidēs, bet turpinās 
strādāt, jo darāmā ir daudz... Paldies visiem, kas atnāca 
uz tikšanos!

Informāciju sagatavoja:
Baiba Rasa, Jaunpils novada Domes 

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Ministrs Jaunpils vidusskolā

Dāmu kluba „Vīgriezes” aktivitātes
Ir pagājis spraigais, pasākumiem bagātais maija mēnesis.
6. maijā uzņēmām ciemiņus no Carnikavas un Džūkstes. 

Ciemiņi izgāja lielo pils ekskursiju, degustēja Jaunpils sierus un 
iepirkās pienotavas veikaliņā. Apmeklēja vēsturisko vietu Elles 
kalnus, kur viņus sagaidīja velns, gada simbols – zirdziņš, kaķītis. 
Cienastā – velna dzira un kaķīša sarūpētās olu pelītes. Lielajā teltī 
pie pils – Līnijdejotāju sveiciens, mūsu gardās zupas baudīšana 
un citi cienasti, domu apmaiņa. Katram ciemiņam devām iespēju 
par piemiņu no pasākuma nomarmorizēt svecīti. Tagad uz rudeni 
atbildes vizīte uz Carnikavu.

11. maijā Jaunpils pavasara gadatirgus un Novada svētku 
sākums. Dāmu klubs «Vīgriezes» darbojās radošajās darbnīcās.

12. maijā kopīga teātra izrādes «Latgola LV2» apmeklējums 
Nacionālajā teātrī ar Annenieku  Kaķenieku dāmu klubu.

15. maijā Jaunpils muzeja izstāžu zālē notika tikšanās ar 
tekstilnieci,  floristi, dzejnieci – Ainu Liepu. Silta un sirsnīga tikšanās.

17. maijā dāmu klubs «Vīgriezes» ņēma aktīvu dalību 
pasākumā Muzeju nakts Jaunpils muzejā «Jaunpils dārgumi – 
dzintara gaismā.»

18. maijā piedalījāmies Ģimeņu un sporta dienā Kartavkalnā. 
Kluba dāmas ņēma aktīvu dalību gan ģimeņu sacensībās, gan 
komandu stafetē, kurā no 7 komandām ierindojāmies 4. vietā.

24. maijā devāmies ekskursijā uz Liepājas pusi. Apmeklējām 
Saldus Katoļu baznīcu, sapirkāmies Saldus «Druvas» «Gotiņas». 
Šitaki sēņu audzētavā «Garīkas» ēdām gardu sēņu zupu. 
Apmeklējām Mārtiņa Freimaņa kapa vietu Aizputē. Izstaigājām 
Liepājas vecpilsētu, pabijām pie jūras. Viesojāmies pie Grobiņu 
novada Gaviezes līnijdejotājiem «Silverfox» un «Dejot Prieks» uz 
pasākumu «Par prieku pavasarim». Ir iegūti jauni draugi.

25. maijā piedalījāmies pasākumā «Mazo ciemu diena», 
Dejojām Saulē, Strutelē un Viesatās. Viesatās marmorizējām arī 
svecītes.

31. maijā piedalījāmies Jaunpils novada pastāvēšanas 5. gadskārtas nobeiguma 
pasākumā.

Lielu paldies dāmu klubs «Vīgriezes» par sadarbību un atbalstu visas 
pašdarbības sezonas garumā izsaka – Jaunpils Domes priekšsēdētājai – Ligitai 
Ginterei

Kultūras nama vadītājai – Silvai Nordenai
Jaunpils novada Domes Sabiedrisko attiecību vadītājai – Baibai Rasai, Jaunpils 

muzeja vadītājai – Ligijai Rutkai
Skolotājai – Irēnai Martuzānei
Mūsu līnijdeju skolotājai – Valijai Baumgardei.
Jauku, siltu un darbiem bagātu vasaru! 

Dāmu kluba «Vīgriezes» vārdā – Indra

Jaunpils vidusskolai ceturtā 
vieta  „eXperimentā”

Sestdien, 24. maijā „Latvenergo” koncerna erudīcijas konkursa 
„eXperiments” finālā ar ievērojamu punktu pārsvaru uzvaras laurus 
plūca Zemgales reģiona jaunieši – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas ko
manda „YOLO6”. 

Vairākos konkursa fināla uzdevumos bija iespējams iegūt lielu 
maksimālo punktu skaitu, līdz ar to visām komandām gandrīz pēc 
katra uzdevuma bija iespēja pārņemt vadību. Tikai ar papilduzde
vuma palīdzību tika noskaidrots vietu sadalījums. Godpilno 4. vietu 
ieguva Jaunpils vidusskolas komanda „Mezoni”.

Finālā jaunieši pierādīja savas zināšanas praktiskos uzdevumos, kas 
saistīti ne tikai ar fizikas pamatprincipiem, bet arī dažādu izgudrojumu 
vēsturi un to attīstības posmiem. „eXperiments” dalībnieki veica zināt
nes evolūcijas ceļu, sākot ar pirmajiem elektroenerģijas atklājumiem 
dabā, līdz pat mūsdienīgākajiem teleskopiem un GPS satelītiem. Uzde
vumi bija sarežģīti un āķīgi. Lepojamies ar „Mežoņiem”

Vingrinājumi jūnijam
Šajā reizē vairāk pievērsīsim uzmanību vingrinājumiem, kas 

mazinās kakla un plecu joslas nogurumu un sāpes. Lai veiksmīgi 
sev palīdzētu, vispirms vajadzētu izprast kāpēc rodas diskom
forts kakla – plecu joslā.

Dažkārt sprandas sāpes var rasties no kādas mazas traumas 
vai sastiepuma, tomēr visbiežāk sāpes sprandā un mugurā vai 
stīvums parādās pēc nakts miega nepiemērotā guļvietā, pēc garas 
dienas sēdošā darbā vai ilgstošas nepareizas statiskas pozas. Visi 
šie faktori veicina kādas muskulatūras sasprindzinājumu, savu
kārt citu muskuļu grupu atslābumu. Šāds muskuļu darbības dis
balans veicina asimetrisku stāju, pārslogotas atsevišķas locītavas 
un papildus slodzi atsevišķiem mugurkaula segmentiem. Viss 
iepriekš minētais rada diskomfortu kakla – plecu joslā un visā 
mugurā kopumā.

Ko darīt?
1. Stiepjošie vingrinājumi kakla – plecu joslai.
2. Regulāras pastaigas vai fiziskas nodarbes ar submaksimālu 

slodzi 30 min..
3. Ergonomiski iekārtot guļvietu un savu darba vietu.
4. Regulāra un sabalansēta ēšana.
5. Ieturiet 1–2 minūšu pauzes katras 20–30 minūtes. Pēc kat

ras darba stundas ieturiet pauzes vai mainiet nodarbi vismaz pēc 
5–10 minūtēm. Vienmēr mēģiniet iziet pusdienu pārtraukumā.

6. Izvairieties no acu noguruma, atpūtinot vai periodiski mai
not skatiena attālumu – novērsiet acis no monitora vai darba ob
jekta un fokusējiet skatienu uz kaut ko tālumā.

7. Atpūtiniet acis aizklājot tās ar plaukstām uz 10–15 sekundēm.

Sēdus vai stāvus pozīcijā pagriezt galvu 
pa 45 grādiem uz vienu vai otru pusi. Uz
likt roku uz galvas un noliekt galvu uz leju. 
Šādā pozā noturēt galvu 5 dziļas ieelpas un 
izelpas. Vingrinājumu atkārtot 4–6 reizes 
uz katru pusi.

 Vienu roku aiz
likt aiz muguras, otru 
roku pārlikt pāri gal
vai un noliekt galvu 

uz sāniem tā lai zods virzās pretējā virzienā. 
Šādā pozā noturēt galvu 5 dziļas ieelpas un 
izelpas. Vingrinājumu atkārtot 4–6 reizes 
uz katru pusi.

Relaksējoša un visas muguras atslābi-
noša poza, ko vēlams pielietot no rīta pirms ikdienas darbiem  

un vakarā pirms gulētiešanas. 
Šādā pozā pagulēt 3–5 min. 

Precizējošu un neskaidru 
jautājumu gadījumā droši var 
sazināties ar Andri Prikazu: 
mob. tālr. 29379004.

Informāciju sagatavoja: 
Andris Prikazs, 

Jaunpils novada Domes
Jaunatnes un Veselību veicināšanas lietu speciālists
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Apsveikumi

Līdzjūtības

Jaunpils novada domes izdevums. Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694, epasts: baiba.rasa@jaunpils.lv. Talsu tipogrāfijas izpildījums. Pas. nr. 1451. Metiens 950 eks.

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt 
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst, 
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt 
kā melodijai, kura sirdī šalc. 
Ļauj kādam sapnim šodien 
                           zvaigznēs mirdzēt, 
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc! 
                                         /A. Āre/

Jaunpils novada Dome 
nozīmīgās jubilejās sveic 

jūnija gaviļniekus!

Jamontu Staņislavu,
Šteinu Māri,

Līci Skaidrīti,
Baraku Klaudiju,
Bogataju Liliju,

Butevicu Edgaru,
Mežgali Rūtu,

Minčonoku Jūliju,
Važanovu Valiju,

Briedi Ilgu,
Lāci Veltu,
Liepu Veru,
Dātavu Uldi,
Dūzi Arvīdu,
Gožu Edvīnu,

Grīnbaumu Mildu,
Grīnfedi Eiženiju,

Krūtaini Ernu,
Lapiņu Mirdzu,

Matlavu Skaidrīti,
Melderi Vinetu,
Pētersoni Ritu,

Rubi Žani,
Sakali Skaidrīti,
Šmeili Lūciju,

Treimani Lidiju!

Mazi bērni pēc cālēniem smaržo,  
Pēc pieneņu pūkainām galvām.  
Un tu saproti, citas vairs nebūs –  
Šī ir vislielākā balva.

Jaunpils novada Dome 
     sveic vecākus 
      ar meitiņas 

Eleonoras Krīgertes 
piedzimšanu!

2014. gada 24. maija 
Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
rezultāti Jaunpils novadā

Novadā no 2112  vēlētāju sarakstā ierakstīto personu skaita  vēlēšanās pieda
lījās 626 vēlētāji (496 Jaunpils iecirknī, 130 Viesatu iecirknī).Vēlētāju aktivitāte 
Jaunpils novadā 29,64%.

Mūsu novada iedzīvotāji par partijām nobalsojuši šādi:

Partijas Nr. 
vēlēšanās Partija

Nobalsojušo 
skaits 

novadā

Par sarak
stu nodoto 
balsu skaits 
procentos

1. „Saskaņa” sociāldemokrātiskā 
partija 8 1,28%

2. Politiskā partija „Alternative” 0 0,%

3. Latvijas Sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija 5 0.80%

4. „Par prezidentālu republiku” 0 0%
5. Latvijas Atdzimšanas partija 3 0.48%
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 3 0.48%
7. „SUVERENITĀTE” 1 0.16%
8. Latvijas Reģionu Apvienība 6 0,96%
9. Zaļo un Zemnieku savienība 141 22,66%

10. Latvijas Sociālistiskā partija 7 1,12%
11. Partija „VIENOTĪBA” 363 58,36%
12. „Latvijas Krievu savienība” 2 0,32%
13. „Latvijas attīstībai” 15 2,41%

14.
Nacionālā apvienība „Visu Lat
vijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” 

68 10,93%

Informāciju sagatavoja:
Vija Rasa, Jaunpils novada 

Vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētāja

Nav nekā lielāka, nav nekā svētāka, 
Kad kopā sakusušas 
debesis un zeme zied. 
Un tur pa vidu – jūsu mīlestība iet. 
Jūs baltu dvēseli zem kājām 
viņai paklājiet. 

                                 /Ojārs Vācietis/

Jaunpils novada Dome 
sveic jaunlaulātos

JURI ANDRUSU UN INESI SKUJIŅU

DACI SPORĀNI UN AINARU SPURU

ĒRIKU STOŅINU UN KARĪNU ŽUKU

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

Jaunpils novada Dome izsaka 
dziļu līdzjūtību piederīgajiem

Terēzi Pīzeli,
Rasmu Silnieci,
Ēriku Birģeli,

Andri Zadovski,
Maigu Ziemeli,

Annu Gabrusenoku
pēdējā gaitā pavadot.

Aiz Tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.

Pensionāru biedrība „Jaunpils” 
izsaka visdziļāko līdzjūtību Intai 
Sipeniecei māmuļu Terēzi Pīzeli 
zaudējot, un Zadovsku ģimenei 
Andri Zadovski pavadot mūžībā 
un Gūtmaņu ģimenei Mārtiņu 
Gūtmani zaudējot.

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīšu iztecēti,
Lai nu mīļā zemes māte,
Pārklāj savu seģenīti.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Annas Gabrusenokas tuviniekiem, 
viņu mūžībā pavadot.

Ezermājas iedzīvotāji

Aicinām pieteikties
Uzkopšanas darbu meistaru Jaunpils vidusskolā 

Pienākumi: skolas apkārtnes uzkopšana un labiekārtošana, t. sk. zāles 
pļaušana, palīdzība dažādos remontdarbos.

Prasības pretendentiem: amatam atbilstošas prasmes, vēlama vidējā 
vispārējā izglītība un apliecība darbam ar  motorzāģi un trimmeri.  

Iesniedzamie dokumenti: motivācijas vēstule, pretendenta dzīves ap
raksts (CV), izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Dokumenti iesniedzami Jaunpils novada Domē pie sekretāres vai pa 
pastu  („Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads LV3145) līdz 
2014. gada 11. jūlijam.

Plašāka informācija pie skolas direktora 
J. Liepiņa pa telefonu 29159265. 

Sludinājums

Iespēja  saņemt  Latvijas 
Goda  ģimenes  apliecību

Latvijas Goda ģimenes apliecība „3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta 
sistēma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē kalpos arī kā apliecinošs dokuments tam, 
ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem. Šīs kartes īpašniekiem 
turpmāk būs iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā 
valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.

Lai daudzbērnu ģimenēm būtu iespēja saņemt Latvijas Goda ģimenes aplie
cību „3+ Ģimenes karti”, interneta vietnē www.godagimene.lv ir jāaizpilda kartes 
pieteikuma veidlapa, precīzi norādot lūgto informāciju par sevi un saviem bēr
niem, kā arī norādot adresi, uz kuru karti nosūtīt. 

Ja ģimenei nav pieejas internetam, veidlapu iespējams aizpildīt pašvaldības 
bibliotēkās un citās vietās, izmantojot tur pieejamos bez maksas interneta pakal
pojumus.

Karte pienākas, ja personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs 
un vairāk bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildniecībā vai audžuģi
menē ievietoti bērni) un personai un tas laulātajam un minētajiem bērniem dek
larēta dzīvesvieta ir Latvijas Republikā.

Visu daudzbērnu ģimenēm draudzīgo uzņēmumu sarakstu iespējams aplūkot 
interneta vietnē www.godagimene.lv.  Tāpat šī informācija būs pieejama visās Lat
vijas pašvaldībās.

23. 06. plkst. 20:00   Ielīgosim Viesatu birzītē!
28.06. plkst.  20:00    Pašdarbnieku noslēguma koncerts Viesatu k/n,
                         22.00   balle

Iedzīvotāju ievērībai
Jaunpils novada Domē – atvaļinājumu laiks: 
 jūlijs – augusts

Sakarā ar Domes un Domes iestāžu darbinieku atvaļinājumiem, daļa darbinie
ki jūlijā un augustā nebūs sastopami Domē.

Jūlijā nenotiek arī Domes sēdes. Līdz 10. jūnijam iesniegtie dokumenti, par 
kuriem nepieciešams  lēmums,  tiks izskatīti jūnija Domes sēdē. Par vēlāk iesnieg
tajiem dokumentiem, lēmumi tiks pieņemti  augusta Domes sēdē.

Iedzīvotājus lūdzam sev interesējošos jautājumus nokārtot savlaicīgi.
Paldies par sapratni!

Konkurss „Skaista mana sēta” – 2014
Sakopta vide – pamats stabilai nākotnei.
Jaunpils novada dome sadarbībā ar Jaunpils dārzkopības biedrību aicina Jaunpils novada skaistāko sētu un dārzu kopējus pieteikties konkursam „Skaista 

mana sēta” – 2014.  Dalību konkursā var pieteikt  sētas īpašnieks vai cita persona ar īpašnieka atļauju.
Kā katru gadu, atsevišķi vērtēs individuālās mājas, lauku sētas, daudzdzīvokļu mājas un iestādes un organizācijas. Vērtēšana notiks līdz 20. septembrim. Kon

kursa laureātu sveikšana notiks konkursa noslēgumā – rudenī. Pieteikties konkursam var: pie Dzidras Krastiņas tel. 29199878,
Zentas Plezeres – tel. 26342462, Birutas Šteinas – tel. 28369562, kā arī pie Dzintras Augules, Vijas Zīvertes vai Elgas Valaines.

Jaunpils dārzkopības biedrība, Jaunpils novada Dome

Latvijas vēstures skolotāju biedrība kopā ar Eiropas vēstures skolotāju bied
rību „Eustory” katru gadu organizē konkursus skolēniem par dažādām tēmām. 
Šī gada tēma bija „Cilvēks un karš”. Konkursā piedalījās 10. klases skolniece Be
nita Karule ar pētījumu „Karš bērna acīm” un lielā konkurencē ieguva „Latvijas 
Avīzes” atzinību un balvu. Konkursa patrons ir Valsts prezidents Andris Bērziņš, 
apbalvošanas ceremonija notika Latviešu biedrības namā.  Benita ar ļoti labiem 
rezultātiem šajā konkursā piedalījās arī pagājušajā gadā, kad visi dalībnieki tika 
uzņemti Melngalvju nama apartamentos.

Informāciju sagatavoja:  Andra Ķergalve

Lepojamies – Jaunpils vidusskolas 
skolniece Benita Karule tiekas ar pašu 
prezidentu

No 1. jūnija 
VID elektroniskās deklarēšanas sistēma būs 
pieejama visiem internetbanku lietotājiem 
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka no 2014. gada 

1. jūnija, lai pieslēgtos VID elektroniskajai deklarēšanas sistēmai (turp
māk – EDS), vairs nebūs jāslēdz līgums ar VID, bet ikviens varēs kļūt par 
EDS lietotāju, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikā
cijas līdzekļus.

No šī gada 1. jūnija visiem algas nodokļa grāmatiņas arī 
tikai elektroniski

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka no 2014. gada 
1. jūnija visiem nodokļu maksātājiem algas nodokļa grāmatiņa būs tikai 
elektroniskā formā un gan pašai personai, gan tās darba devējam tā būs 
pieejama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. 


