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Jaunpils novada zemnieki un uzņēmēji pulcējas uz 
gada balli Viesatu kultūras namā

Jau trešo gadu Jaunpils pašvaldība uz gada balli aicina kopā gan 
novada zemniekus, gan uzņēmējus. Zemnieku balle ir kļuvusi par 
vienu no vērtīgākajām tradīcijām novadā. 

Novada zemniekus un uzņēmējus svinīgi uzrunāja Jaunpils no-
vada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, sakot paldies visiem 
klātesošajiem par godprātīgu saimniekošanu novadā. L. Gintere 
uzsvēra, ka pašvaldībai ir svarīga ikvienas piemājas vai zemnieku 
saimniecības, mikrouzņēmuma vai liela uzņēmuma darbība, jo 
pateicoties aktīvu cilvēku prasmīgai saimniekošanai, novads var 
turpināt attīstīties. Ikviena saimniekošana ir ieguldījums lauk-
saimniecības attīstībā, devums novada ekonomikas stiprināšanai 
un pamatakmens labklājības vairošanā. 

Pašvaldības izpilddirektors Pēteris Baranovskis informēja par 
lielākajiem jau paveiktajiem un vēl plānotajiem darbiem, savukārt 
Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte prezentēja novada attīstības 
jomā paveikto no pašvaldības puses. Kandavas partnerības valdes 
priekšsēdētaja Inta Haferberga prezentēja partnerības ziņas saistī-
bā ar LEADER programmas iespējām uzņēmējdarbības attīstībā.

Protams, neiztrūkstoša pasākuma sastāvdaļa bija pašu zemnieku 
un uzņēmēju prezentācijas.

Šajā reizē ar īpašu prieku klausījāmies SIA “Jaunpils projekts” 
Ievas Eižvertiņas sagatavoto prezentāciju par uzņēmuma attīstī-
bu. Jāteic, ka pārsteigums bija ne vienam vien klātesošajam, jo līdz 
šim pat nenojautām, ka mums visiem tik zināmo objektu arhitekti 
ir bijuši tieši Priednieku ģimenes uzņēmums “Jaunpils projekts”. 
Kā min īpašnieki, uzņēmuma aktivitāte pa šiem gadiem ir bijusi 
dažāda – ir bijuši ļoti aktīvi gadi, bet ir bijuši arī dīkstāves gadi. 
Sākotnēji uzņēmums nodarbojās projektēšanu, būvniecību, būv-
materiālu tirdzniecību un ziedu tirdzniecību. Darbinieku skaits 
gadu gaitā ir bijis ļoti mainīgs. Šobrīd uzņēmums nodarbina 12 
darbiniekus. Pieejamie pakalpojumi ir :projektēšana (ēku un būvju 
būvprojekti);būvniecība (dažāda tipa ēkas un būves); ēku un būvju 
būvuzraudzība un būvdarbu vadīšana; veic saviem projektētajiem 
objektiem autoruzraudzību un ēku tehnisko apsekošanu.

Daži no piemēriem, ar kuriem lepojas “Jaunpils projekts” :Zivju 
apstrādes komplekss Zvejniekciemā, Lestenes tautas nama atjau-
nošana, Olaines Svētās trīsvienības baznīca, Pelmeņu ceha pārbūve 
Jelgavā, A/s «Druva Food» saldētava Saldus novadā, Kokapstrādes 
ražotne Kandavas novadā «Griezēs», Rindu mājas Mārupē, MC 
DUS Tukumā, A/s «Tukuma piens» ražošanas ēkas atjaunošana, 
pārbūve, Briežu dārzi Irlavas pagastā un pašmāju objekti: Slauca-
mo govju komplekss «Raibaļas», Viesu nams «Bramaņi» projektē-
šana, Struteles luterāņu baznīca, Individuālā dzīvojamā māja Jaun-
pilī, Austrumu ielā, Pienotavas mājas “Kadiķi” un “Akācijas”.

Sia ”Jaunpils projekts” Ieva Eižvertiņa 

Rīgas aeronavigācijas institūts, Rīgā 2009 Projektēšana, autoruzraudzība Sia 
“Jaunpils projekts”

 Pasākuma dalībnieki Viesatu kultūras namā 19.02.2016.
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AKTUALITĀTES

Pateicība IK “Niedres O” par atsaucību mazpulcēnu izglītošanā

Arī zemnieku saimniecība “Graudiņi” un biedrība “7 balles” 
prezentēja savu nodarbošanos. 

Biedrība „7 BALLES” dibināta 2010.gadā, lai nodarbotos ar da-
žādu veidu kultūrvēsturisko amatniecības tradīciju saglabāšanu un 
mūsdienīgu attīstīšanu. Kaspars Brikulis un Anete Krūmiņa jau 
sesto gadu pēta zināšanas un prasmes, kas saglabātas no paaudzes 
paaudzē, kā arī mūsdienu materiālus un tehniskās iespējas ama-
tu attīstībai. Veidotās darbnīcas balstās uz latviešu tautas kultūras 
mantojumu mūsdienu skatījumā, kas sniedz iespējas ikkatram da-
lībniekam izvēlēties sev vēlamu darba stilu un tehniku. Piedāvā-
jums paredzēts interesentiem – pavisam jauniem un pieredzēju-
šiem, amatu meistariem un tiem, kam šis būs pirmais mēģinājums 
ko praktisku izveidot.

Gadsimtiem sena tradīcija, kas atdzimst mūsdienu pasaulē, ir 
labirints. Anete un Kaspars ir iestādījuši 3,5ha lielu dzīvu, egļu stā-
dījuma labirintu, kurš veidots dzirnakmens formā. Dzirnakmens 
kā simbols ar dziļām vēsturiskām tradīcijām radis piepildījumu 
labirinta celiņu rakstā. Divu senu simbolu spēks ir apvienojies jau-
nā mūsdienu vides objektā. Tikai ar mūsu visu kopīgiem spēkiem, 
staigājot labirintu, ir iespējams iegriezt dzirnakmens attīstības 
enerģiju. Labirinta izmēri kopumā -3,5ha platībā iestādītas 10 000 
eglītes, celiņu garums sasniedz 3 kilometrus. Labirinta dzirnak-
mens laukums ir 1,81 ha un apkārtmērs 480m. 

Jaunpils labirints

Biedrība nodarbojas ar radošām nodarbībām un soli pa solītim 
izkopj un attīsta dažādus jaunus veidus, kā iedzīvotājiem un vie-
siem radīt ko jaunu un sirdij tīkamu. Bet bez radošajām lietām, šeit 
attīstās z/s “Graudiņi”, aug brangs ābeļdārzs. Savukārt saimniecības 
īpašniece Anete Krūmiņa ikdienā daudz laika pavada strādājot pie 
projektu rakstīšanas.

Struteles “Graudiņu” mājās gaidīts ir ikviens.

Kāds ir jauna cilvēka skatījums uz dzīvi laukos, pastāstīja 
Lauris Šteins-z/s “Klapkalnes” saimnieks

Z/s “Klapklanes” dibi-
nāta tālajā 1992. gadā, kad 
dēli Lauris un Arnolds vēl 
bija mazi puikas. Abi dēli 
kopš mazām bērnu die-
nām gājuši palīgā tēvam 
saimniecības darbos, iz-
auguši turot darba tikumu 
godā. Šobrīd saimniecība 
balstās uz jauno saimnie-
ku pleciem. Pats Lauris 
mācās Kandavas lauk-
saimniecības tehnikumā 
mehāniķa arodu un jau 
šovasar startēs kā jaunais 
lauksaimnieks, lai preten-
dētu uz atbalsta saņemša-
nu saimniecības attīstībai. 
Šobrīd čakli apsaimnieko 
zemi, audzē liellopus un 
cūkas. Un ne jau tikai mel-
nie zemes darbi iet Laurim 
pie sirds, abi ar draudzeni 
Inesi aktīvi iesaistās pašdarbnieku kultūras dzīvē-dejo tautas dejas 
un spēlē amatierteātrī “Pupuķis”. 

Par nākotni Lauris runā ar smaidu, uzsverot, ka Eiropa ir Eiropa. 
No pašvaldības gaida vien ceļu sakārtošanu, lai ar traktoru var kal-
nā tikt, pārējais pašu spēkos. 

 
Pasākumā tika sumināti desmit lielākie nodokļu maksātāji un 

darba devēji Jaunpils novadā. 
Īpašu paldies novada uzņēmējiem par Jaunpils-Viesatu mazpul-

cēnu atbalstīšanu teica mazpulka vadītāja Līga Bierande.

Pateicību par sadarbību ar mazpulcēniem Līga Bierande pasniedz Agrim 
Smelterim

Lauris Šteins z/s “Klapkalnes” saimnieks
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AKTUALITĀTES/DOMES LĒMUMI

Tā kā par 2015. gadu VID ziņas tikai apkopo, pašvaldības rīcībā 
ir informācija par 2014. gadu. Kā neliela pateicība tika pasniegta 
sveicamgrāmata ar īpašu grāmatzīmi.

1. AS “Jaunpils Pienotava”
2. Sia “Joži”
3. As “Jaunpils LIS” 
4. AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 
5. Sia “Jaunpils projekts”
6. Sia “Līvas grupa” 
7. Sia “Kaims” 
8. Sia “Pētertāles” 
9. PSIA “Jaunpils KS”
10. PSIA “Jaunpils pils”
Klātesošos ar muzikālu priekšnesumu izklaidēja dziesminieces 

no Cēsu puses. 
Šajā reizē ikvienam bija iespēja pareklamēt savu ražojumu-pag-

raba, virtuves, dārza, saimniecības, uzņēmuma meistarstiķi, jo tika 
organizēta pašmājumu labumu loterija. Protams, visas lozes pilnas! 
Mājas sieri, Jaunpils pienotavas produkcija, pagrabu labumi, mājas 
vīni, kūpinājumi, medus, vilnas zeķes, Jaunpils amatu mājā darinā-
tais lupatu deķis, Sia ”Ēnavu purvs” lielais kūdras maiss, Sia ”Mans 
pavards” puķu pods ar košiem ziediem, utt. Piedāvājumā bija pat 
dāvanu kartes-nu, piemēram, Šteinu ģimene laimēja SIA “Jaunpils 
pils” dāvanu karti, Oskars un Daila Niedres laimēja Māra Krastiņa 
dāvanu karti 50.00 vērtībā tehnikas remontam, Sia “Jaunpils pro-
jekts” laimēja brīvbiļetes uz kādu no ballēm Viesatu kultūras namā, 
tika izlozēts arī Jaunpils vidusskolas trenažieru zāles abonements, 
“Rats” dāvanu karte kaligrā�jas kursiem, Sia “Jaunpils projekts” at-
laižu karte un suvenīrkrūzes, Jaunpils teiku grāmatas un vēl daudz 
dažādu citu labumu.

 Gunārs Strautnieks, Ivars Šteins un Kārlis Jēkabsons, Viola Lūse, Judīte 
Valaine un Liene Didrihsone aplūko izstādi-“Tehnika-toreiz un tagad” 

Paldies visiem par atsaucību loterijas organizēšanā, īpašs paldies 
drosmīgajam “Jaundziru” saimniekam Dainim Andersonam un 
Dzidrai Krastiņai par atraktīvo izlozes vadīšanu!

Izsakām pateicību Sia “Mans pavards” par dāvāto pavasarīgo 
kompozīciju, un kafejnīcas “Līvas” vadītājai Dagmārai Altenburgai 
par gardo saldumu grozu!

Paldies Viesatu kolēģēm: I.Kalviņai, A. Rullei, M. Zilbertei par 
palīdzību pasākuma organizēšanā!

Veiksmi vēlot,
Baiba Rasa

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: Sia”Jaunpils projekts” arhīvs, 
biedrības “7 balles”arhīvs, B. Rasa

2016. gada 24. februāra domes sēdē pieņemtie lēmumi
• Nolēma rīkot 2016.gada projektu kon-

kursu „Darām paši”. Apstiprināja konkursa 
nolikumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā 
: Ligita Gintere, Dzidra Krastiņa, Pēteris 
Baranovskis, Anta Skuja, Raivis Pranis.

• Apstiprināja Kārtību Nr. 5/2016 ”Par 
Jaunpils novada domes 2015.gada publiskā 
gada pārskata sagatavošanu ”. Par atbildīgo 
personu pārskata sagatavošanā apstiprinā-
ja Attīstības nodaļas vadītāju Viju Zīverti. 
Publiskais pārskats jāsagatavo līdz 2016.
gada 1.jūnijam.

• Apstiprināja Saistošos noteikumus 
Nr. 5/2016. „Par grozījumiem Saistošajos 
noteikumos Nr. 8 ” „Par Jaunpils novada 
pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldī-
bas pabalstiem”. Saistošie noteikumi stāsies 
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
laikrakstā „Jaunpils Vēstis”

• Apstiprināja Nolikumu Nr. 6 „Par gro-
zījumiem „Jaunpils novada domes noliku-
mā Nr.5 „Par pašvaldības �nansiālo atbal-
stu Jaunpils novada iedzīvotājiem””. 

• Nolēma likvidēt pašvaldības adminis-
trācijas struktūrvienību – Ugunsdzēsības 
un glābšana dienests. Ar Jaunpils novada 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību slēgs de-

leģējuma līgumu par pašvaldības iedzīvotā-
ju izglītošanu ugunsdrošības jautājumos un 
palīdzības sniegšanu ugunsgrēku gadījumā 
uz vienu gadu. Deleģējamo uzdevumu 
veikšanai, biedrībai nodos pašvaldībai pie-
derošās ugunsdzēsības automašīnas GAZ-
66AC30, valsts reģistrācijas Nr. AF 032592 
un GAZ-5312, valsts reģistrācijas Nr. AF 
032594, ar noteikumu, ka tās tiek pienācīgi 
sagatavotas un iegūts operatīvā transporta 
statuss. Deleģējamo uzdevumu veikšanai 
piešķīra mērķdotāciju EUR 5000,00 apmē-
rā, kas tiks izmaksāta divās vienādās daļās. 

• Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 
6/2016. „Par Grozījumu Jaunpils novada 
domes 2009. gada 5. augusta Saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada pašval-
dības nolikums ”. Saistošie noteikumi stā-
sies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”

• Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 
7/2016. „Par mājas (istabas) dzīvnieku tu-
rēšanas kārtību Jaunpils novadā”. Saistošos 
noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā 
pēc to publicēšanas laikrakstā „Jaunpils 
Vēstis”.

• Mainīja nekustamā īpašuma ”Māja 

Pļavnieki” zemes vienības zemes lietoša-
nas mērķi no daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju apbūve uz individuālo dzīvojamo 
māju apbūve. Precizēja adresi zemei ar ka-
dastra apzīmējumu 90560060187, platība 
0,18 ha, un būvei ar kadastra apzīmējumu 
90560060187001 uz „Māja Pļavnieki”, Jaun-
pils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145.

• Atdalīja no Jaunpils novada domei pie-
derošas neuzmērītas zemes vienības ar ze-
mes kadastra apzīmējumu 90560060125, 
platība 5,2 ha, zemi 0,8 ha platībā mājas 
„Burtnieki” uzturēšanai. Atdalītajam zemes 
gabalam piešķīra nosaukumu „Burtnieki”, 
noteica adresi. No atlikušā zemes gabala 
izveidoja īpašumam „Jurģu lauki” otro ze-
mes gabalu, platība 4,4 ha. Pēc zemes ga-
balu sadalīšanas un robežu pārkārtošanas 
zemes īpašuma ar nosaukumu „Jurģu lauki 
” sastāvā būs divas zemes vienības 16,6 ha 
un 4,4 ha platībā ar statusu „pašvaldībai 
piekritīga zeme”.

• Pieņēma lēmumu par pašvaldības ze-
mes gabalu apvienošanu, jaunu īpašumu 
izveidošanu, zemes gabalu sadalīšanu un 
robežu pārkārtošanu zemes īpašumam ar 
nosaukumu „Jurģu centrs ”. 
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DOMES LĒMUMI

• Apstiprināja Nekustamo īpašumu vēr-
tēšanas komisijas 2016. gada 3. februāra lē-
mumu „Par nekustamā īpašuma „Jaunpils 
Dzirnavas”” iegādes cenu – EUR 34 700, 
00. 

• Dome lūgs Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības pa-
domei atļauju 2016.gadā Jaunpils novada 
pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 
EUR 34 700,00 uz 10 gadiem no Valsts ka-
ses ar noteikto gada procentu likmi nekus-
tamā īpašuma “Jaunpils Dzirnavas” iegādei. 
Aizņēmuma pamatsummas atmaksās, sa-
skaņā ar kredīta atmaksas gra�ku. Aizņē-
mumu garantēs ar Jaunpils novada pašval-
dības budžetu. Aizņēmumu sāks atmaksāt 
ar 2017.gada martu.

• Nolēma iegādāties nekustamajā īpašu-
mā „Jaunpils Dzirnavas” esošos kultūrvēs-
turiskos priekšmetus par EUR 15 300,00. 
Nepieciešamo �nansējumu segs no paš-
valdības līdzekļiem neparedzētiem gadīju-

miem. 
• Nolēma iegādāties neapdzīvojamo telpu 

(ēdnīcu) „Jaunviekaļas” -1,Viesatu pagastā, 
• Nolēma atsavināt pašvaldības nekusta-

mo īpašumu „Zvaigznes” Viesatu pagastā, 
pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli. Uzdeva Vērtēšanas komisijai noteikt 
nekustamā īpašuma „Zvaigznes” nosacīto 
cenu.

• Nolēma atsavināt pašvaldības nekus-
tamo īpašumu „Strautiņu ferma” Jaunpils 
pagastā, Jaunpils novadā, platība 2,34 ha, 
pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli. Uzdeva Vērtēšanas komisijai noteikt 
nekustamā īpašuma „Strautiņu ferma” no-
sacīto cenu. 

• Noteica Jaunpils novada pašvaldības 
izglītības iestāžu izdevumus savstarpējiem 
norēķiniem vienam audzēknim mēnesī no 
2016. gada 1. janvāra 

• Biedrībai „Dzīpars”  dzēsa  nomas 
maksu par 2014. gadu EUR 329,88 apjomā 
un par 2015.gadu - EUR 329,88 apjomā. 

Kopā – EUR 659,76 apjomā. Fiksēja atli-
kušo ieguldījumu summu uz 01.01.2016.- 
EUR 9503,73. 

• Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr.8 
„Par grozījumiem Saistošajos noteikumos 
Nr. 1 ” „Par Jaunpils novada pašvaldības 
budžetu 2015.gadam ”.

• Piešķīra Jaunpils novada domes priekš-
sēdētājai Ligitai Ginterei ikgadējo apmak-
sāto atvaļinājumu 12 darba dienas no 2016.
gada 9. marta līdz 24. martam par nostrā-
dāto laika periodu no 2015. gada 2. septem-
bra līdz 2016. gada 2. septembrim 

• Jaunpils novada pašvaldības Finanšu 
un grāmatvedības nodaļas galvenajai grā-
matvedei Antai Skujai noteikt otrā paraksta 
tiesības.

Ar domes lēmumiem izvērstā veidā un 
noklausīties sēdes audio ierakstu var novada 
mājas lapā www.jaunpils.lv

Kancelejas vadītāja 
Ita Lapsa

APSTIPRINĀTS 
ar Jaunpils novada domes 28.01 2016. lēmumu Nr. 11 

(protokols Nr. 1, 12.punkts

Saistošie noteikumi Nr. 2/2016.
„Par Grozījumu Jaunpils novada domes 

2009. gada 5. augusta Saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
1. Punktu un 24. pantu

Izdarīt Jaunpils novada domes 2009. gada 5. augusta Saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ” šādu 
grozījumu:

Punktu Nr. 6 papildināt ar apakšpunktu: 6.15. Sabiedrisko attie-
cību un tūrisma nodaļa.
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības pama-
tojums

Sakarā ar jaunas struktūrvienības „Sa-
biedrisko attiecību un tūrisma nodaļas” 
izveidošanu, Jaunpils novada domes 2009. 
gada 5. augusta Saistošajos noteikumos Nr. 
1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums”, 
jāveic grozījumi.

2. Īss saistošo noteiku-
mu satura izklāsts

Saistošo noteikumi tiek papildināti ar Ad-
ministrācijas struktūrvienību: Sabiedrisko 
attiecību un tūrisma nodaļa

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu praktiski neietekmē, jo 
jaunās struktūrvienība tiek izveidota Attīstī-
bas nodaļas reorganizācijas rezultātā.

4. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

 Uzņēmējdarbības vidi ietekmēs pozitīvi, jo 
tiek nodalītas Attīstības nodaļas un „Sabied-
risko attiecību un tūrisma nodaļas funkcijas.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu projekts ievietots domes 
mājas lapā www.jaunpils.lv piemēros paš-
valdība.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav noti-
kušas.

APSTIPRINĀTS 
ar Jaunpils novada domes 28.01.2016. lēmumu Nr.19 (protokols Nr.1, 20.punkts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2016. 
„Par Jaunpils novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu 
1. Saistošie noteikumi nosaka Jaunpils novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu.
2. Jaunpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir pašval-
dības laikraksts „Jaunpils Vēstis”. 
3. Saistošie noteikumi Nr.3/2016. „Par Jaunpils novada domes saistošo no-
teikumu publicēšanas vietu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas o�ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums

 06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. likums 
„Grozījumi likumā “Par pašvaldībām“, 
saskaņā ar kuru ir izdarīti grozījumi likuma 
45.pantā, izsakot jaunā redakcijā panta piek-
to un sesto daļu. Atbilstoši 45.panta piektajai 
daļai, novada dome līdz 30.06.2016. pieņem 
saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu. Novada 
domes saistošos noteikumus un to paskaid-
rojuma rakstu publicē o�ciālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis” vai vietējā laikrakstā, vai 
bezmaksas izdevumā. 
Saistošos noteikumus, kuros noteikta sais-
tošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē 
o�ciālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
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AKTUALITĀTES

2. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts

 Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka 
Jaunpils novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vieta ir Jaunpils novada 
pašvaldības laikraksts „Jaunpils Vēstis”. 

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

 Nav attiecināms. 

 4.Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

 Nav attiecināms. 

 5.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

 Nav attiecināms. 

APSTIPRINĀTS 
ar Jaunpils novada domes28.01.2016. lēmumu Nr.20 (protokols Nr.1, 21.punkts )

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2016.
„Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai 

Jaunpils novadā”
Izdoti saskaņā ar 

 likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
 likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu un 

1. Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu (turp-
māk –nodeva) apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāša-
nas kārtību un atvieglojumus Jaunpils novada administratīvajā teritorijā.
2. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu veidojas no izmaksām, 
kas saistītas ar būvprojektu izskatīšanu, saskaņošanu un izsniegšanu, būv-
projektu izmaiņu saskaņošanu un pārskaņošanu, un izsniegšanu, būvat-
ļauju un citu būvvaldes izsniedzamo dokumentu sagatavošanu un nofor-
mēšanu.
3. Nodevas par BŪVATĻAUJAS saņemšanu maksātāji ir �ziskas un juri-
diskas personas, kuras noteiktajā kārtībā, saskaņojot būvniecību, saņem 
Jaunpils novada domes Būvvaldes (turpmāk – BŪVVALDE) BŪVAT-
ĻAUJAS.
4. Nodeva par BŪVATĻAUJAS saņemšanu ietver: izmaksas par ieceres 
dokumentācijas izskatīšanu un akceptu, datu ievadīšana Būvniecības in-
formācijas sistēmā, būvvietas apsekošanu dabā, būvprojekta izskatīšanu 
un saskaņošanu. Atzīmju izdarīšanu BŪVATĻAUJĀ par būvprojektēšanas 
un būvniecības nosacījumu izpildi.
5. Šie saistošie noteikumi nosaka šādas pašvaldības nodevas par BŪVAT-
ĻAUJAS saņemšanu būvniecībai Jaunpils novadā:

Objekta 
raksturojums

Būvniecības veids
Jaun-
būve
euro

Pārbūve/ at-
jaunošana
euro

Nojauk-
šana
euro

1.Dzīvojamās mājas:
1.1.Vienstāvu individuālās dzīvoja-
mās mājas
1.2. Divu vai vairākstāvu individu-
ālās dzīvojamās mājas
1.3.Daudzdzīvokļu ēkas

28,00

42,50

56,50

14,00/10,00

21,00

42,50

7,00

7,00

14,00
2. Dārza un vasaras mājas, pirtis 21,00 14,00/10,00 7,00
3. Komercapbūve 56,50 28,00 14,00
4. Saimniecības ēkas, garāžas u.c. 
palīgēkas 14,00 7,00 4,00

5.Ražošanas un rūpniecības ēkas: 56,50 28,00 14,00
6.Inženierkomunikācijas, ceļi
6.1. līdz 100 m 
6.2. no 100 m līdz 500 m 
6.3 virs 500 m

14,00
28,00
42,50

7,00
14,00
21,00

7,00
7,00
7,00

7.Dzīvokļu pārplānošana - 14,00/10,00 -

8. Lauksaimniecības būves 
 8.1. Ēkas
 8.2 Inženierbūves

42,50
28,00

14,00/10,00
10,00/7,00

7,00
7,00

9. Teritorijas labiekārtošana, žogu 
izbūve, pārbūve, atjaunošana 14,00 7,00 -

10. Telekomunikāciju tīklu un 
sakaru līniju izbūve 71,00 35,50 -

11. Par citu institūciju izsniegto 
būvatļauju reģistrēšanu 7,00 7,00 -

6. Būvniecības nodeva tiek maksāta divās daļās - 50% no nodevas par 
BŪVATĻAUJAS saņemšanu maksā pēc pozitīvas BŪVVALDES atzīmes 
par būvniecības ieceres akceptu, bet atlikušos 50% no nodevas maksā pēc 
atzīmes uz BŪVATĻAUJAS par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 
saņemšanu. Ja būvniecības uzsākšanas atzīme netiek izdarīta pie esošās 
BŪVATĻAUJAS, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta.
7. No būvniecības nodevām atbrīvota pašvaldība, pašvaldības iestādes un 
pašvaldības uzņēmumi. 
8. Nodevas likmi ar 50% atlaidi piemēro šādām maksātāju kategorijām vai 
šādiem būvdarbiem:
8.1. arhitektūras pieminekļu restaurācijas vai renovācijas būvdarbiem;
8.2. personas ar I un II grupas invaliditāti;
8.3. politiski represētajām personām.
9. Nodeva iemaksājama Jaunpils novada domes kasē, par ko tiek izsniegta 
kvīts, vai arī ieskaitāma Jaunpils novada pašvaldības kontā. 
10. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžetā un to izlieto saskaņā 
ar apstiprināto Jaunpils novada domes budžetu.
11.Kontroli par BŪVATĻAUJAS nodevas nomaksu veic BŪVVALDE, iz-
sniedzot atzinumus, akceptējot projektus un izsniedzot BŪVATĻAUJAS.
12. Saistošie noteikumi „Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai 
Jaunpils novadā ” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicē-
šanas laikrakstā „Jaunpils Vēstis”.
13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jaunpils novada 
domes 2010.gada 3.februāra saistošie noteikumi Nr. 1 „Par pašvaldības 
nodevām būvatļaujas saņemšanai Jaunpils novadā”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo 
noteikumu ne-
pieciešamības 
pamatojums

 Jaunpils novada domes 28.01.2016. Saistošie 
noteikumi Nr. 4/2016. “Par pašvaldības nodevām 
būvatļaujas saņemšanai Jaunpils novadā” (turp-
māk tekstā - Saistošie noteikumi) nepieciešami, lai 
novērstu šobrīd spēkā esošo saistošo noteikumu 
„Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai 
Jaunpils novadā” neatbilstību „Būvniecības likumā” 
(spēkā no 01.10.2014.) dotajām būvniecības procesa 
de�nīcijām.
 Tā kā grozījumi skar vairāk kā 50% no līdz šim spē-
kā esošajiem 03.02.2010. Saistošajiem noteikumiem 
Nr.1 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”, tie tiek 
aizstāti ar jauniem saistošajiem noteikumiem. 

2. Īss saistošo 
noteikumu 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka to, ka Jaunpils novadā 
tiek iekasēta nodeva par būvatļauju izsniegšanu, kā 
arī nosaka to personu loku, kas no šīs nodevas ir 
atbrīvoti. 
Saistošie noteikumi nosaka nodevas lielumu atka-
rībā no būves veida, funkcijas un apjoma, kā arī 
apmaksas kārtību. 
Šajos Saistošajos noteikumos (salīdzinot ar attie-
cīgajiem iepriekšējiem noteikumiem) būvniecības 
procesa de�nīcijas tiek pielīdzinātas jaunajam Būv-
niecības likumam (spēkā no 01.10. 2014.). 
Tiek precizēts nodevas apjoms lauksaimniecības 
būvēm un dzīvojamo māju, dārza un vasaras māju 
atjaunošanai.
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VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTAIS KLIENTU 
APKALPOŠANAS CENTRS

Šī gada 1. martā Jaunpils novada domē darbu uzsāka Valsts un 
pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs ( turpmāk VPV-
KAC).

VPVKAC atrodas „Ērģelniekos”, Jaunpils pagastā, Jaunpils no-
vadā (1.stāvā, ieeja no Baznīcas ielas puses)

VPVKAC nodrošinās klientiem vienkopus pašvaldību pakal-
pojumus un noteiktus valsts iestāžu pakalpojumus. 

VPVKAC būs pieejami Valsts sociālās apdrošināšanas aģentū-
ras (VSAA), Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) noteiktie pakalpojumi.

VPVKAC varēs saņemt konsultācijas par noteiktiem Nodar-
binātības valsts aģentūras (NVA), Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes (PMLP), Uzņēmumu reģistra (UR), Valsts zemes die-
nesta (VZD) un Valsts darba inspekcijas (VDI) pakalpojumiem 
un e-pakalpojumu lietošanu, praktisku palīdzību darbā ar datoru, 
internetu un eID viedkartes lasītāju. Apmeklētāji varēs saņemt arī 
informāciju par tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām struktūrvie-
nībām, to darba laikiem un pakalpojumu pieteikšanas kārtību.

Uz doto brīdi noslēgti četri līgumus par sadarbību atsevišķu 
valsts pakalpojumu sniegšanā ar šādām valsts iestādēm:

- Valsts ieņēmumu dienestu;
- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru;
- Valsts zemes dienestu;
- Uzņēmumu reģistru.
No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas gai-

dām sadarbības līgumus ar pārējām iestādēm. 
Valsts pakalpojumus uzsāksim sniegt marta pēdējā nedēļā, 

pēc klientu apkalpošanas speciālistu apmācībām.
Klientiem, kuri vēlēsies saņemt valsts iestāžu pakalpojumus, 

dodoties uz vienoto klientu apkalpošanas centru līdzi jāņem:
- pase vai personas apliecība (eID);
- ja plāno izmantot e-pakalpojumus – personas apliecība (eID), 

kurā ir aktivizēts e-paraksts;
- atsevišķu e-pakalpojumu saņemšanai – internetbankas pie-

ejas kodi.

Ar 1 martu apmeklētāji VPVKAC var saņemt pašvaldības 
pakalpojumus:

- samaksāt nekustamā īpašuma nodokli;
- saņemt Sociālā dienesta pabalstus;

- samaksāt pašvaldības maksas pakalpojumus, valsts un pašval-
dības nodevas; 

- iesniegt jebkura veida dokumentus;
- saņemt domes sagatavotos dokumentus 
VPVKAC darba laiks:
Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs 

Pirmdiena 8.00 – 18.00
Otrdiena 8.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 18.00
Ceturtdiena 8.00 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 14.00 

Pusdienas pārtraukums no 12.00 -13.00
Piektdienās – bez pusdienas pārtraukuma

VPVKAC apmeklētājus apkalpos:
Amats Vārds, uzvārds e-pasts Tālrunis
Klientu apkal-
pošanas centra 
speciāliste

Dina Ločmele dina.locmele@
jaunpils.lv

63107068
29146415

Nodokļu admi-
nistratore

Ilze Zorika ilze.zorika@
jaunpils.lv

63107068
29146415

3. Informācija 
par plānoto 
saistošo notei-
kumu ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

 Šo Saistošo noteikumu ietekme uz Jaunpils novada 
pašvaldības budžeta ieņēmumiem netiek prognozē-
ti, jo nav iespējams to aprēķināt (nav prognozējams 
būvatļauju daudzums un objektu apjoms). 
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 
nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, 
darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompe-
tenci.

4. Informācija 
par plānoto 
saistošo notei-
kumu ietekmi 
uz uzņēmēj-
darbības vidi 
pašvaldības 
teritorijā

Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms Sais-
tošo noteikumu tiesiskais regulējums ir �ziskas un 
juridiskās personas, kuras novada administratīvajā 
teritorijā vēlas veikt būvniecību. 
Saistošo noteikumu pieņemšana neradīs mērķgru-
pām jaunas tiesības vai papildus administratīvās 
procedūras. 

5. Informācija 
par adminis-
tratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jaunpils 
novada būvvalde. Saistošie noteikumi tiks izskatīti 
Jaunpils novada domes sēdē un publicēti Jaunpils 
novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Jaun-
pils Vēstis”, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā 
www.jaunpils.lv 

6. Informācija 
par konsultāci-
jām ar privāt-
personām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 
konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. 

Jaunpils ND priekšsēdētāja L. Gintere, D. Ločmele un I. Zorika 
Jaunpils VPVKAC telpās 01.03.2016.
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PSIA “JAUNPILS KS”

Par Jaunpils novada bāriņtiesas darbu 2015.gadā
Bāriņtiesa novadā ir aizbildnības un 

aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodro-
šina nepilngadīga bērna vai pieaugušas rī-
cībnespējīgas personas tiesību un interešu 
aizsardzību, un, tā kā Jaunpils novadā nav 
notāra, tad bāriņtiesa sava novada teritorijā 
veic arī notariālās darbības, t.i., apliecina �-
zisku personu parakstus, sastāda pilnvaras, 
līgumus, raksta nostiprinājuma lūgumus 
zemesgrāmatai (ja darījuma summa nepār-
sniedz EUR 8537,00 jeb 6000,00 Ls) u. tml.

2015.gadā bāriņtiesa veikusi 121 nota-
riālo darbību (par 39 vairāk kā iepriekšējā 
gadā), par ko pavisam kopā iekasētas valsts 
nodevas 916, 84 euro apmērā, kas ieskaitī-
tas pašvaldības budžetā. 

Pārskata gadā bāriņtiesas lietvedībā ir 
bijušas 53 aktīvas lietas, no jauna ierosinā-
tas 20 lietas, un bāriņtiesa šobrīd visu infor-
māciju saglabā elektroniski NPAIS jeb Ne-
pilngadīgo personu atbalsta informācijas 
sistēmā. Pagājušajā gadā bāriņtiesā 23 lietas 
izlases kārtībā pārbaudījusi Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcija un atzinu-
si to atbilstību normatīvo aktu prasībām, 
savukārt otru pārbaudi bāriņtiesā veikusi 
Latvijas Nacionālā arhīva Arhīvu inspek-
cija un konstatējusi, ka dokumentu un ar-
hīvu pārvaldība bāriņtiesā notiek atbilstoši 
normatīvajiem aktiem. Pavisam bāriņtiesā 
2015.gadā saņemtas 255 korespondences, 
izskatīti 33 iesniegumi, sniegtas 255 atbil-
des un iniciatīvas vēstules. 

Bāriņtiesā ikdienā strādā priekšsēdētāja 
Aija Labsvārde, bāriņtiesas priekšsēdētāja 
palīgs Vija Rasa, bāriņtiesas locekle Ine-
ta Miķelsone, bet bāriņtiesas locekle Zita 
Krūmiņa atrodas bērna kopšanas atvaļinā-
jumā. 2015.gadā bāriņtiesas sastāvā pirmo 
reizi tika ievēlētas divas bāriņtiesas locekles 
– Marta Grīnfelde un Dzidra Krastiņa, ku-
ras atbilstoši grozījumiem Bāriņtiesu liku-
ma 10.panta trešajā daļā, apgūs LPMC Mi-
nistru kabineta noteiktu mācību program-

mu par bāriņtiesas vadību un organizāciju, 
savukārt bāriņtiesas locekle Inita Lapiņa 
pēc pašas lūguma atbrīvota no pienākumu 
veikšanas atbilstoši grozījumiem Bāriņtiesu 
likuma 15.pantā par amatu savienošanas 
ierobežojumiem. 

Jaunpils novada bāriņtiesa 17 sēdēs aiz-
vadītā gada laikā pieņēmusi 48 lēmumus, 
tostarp 8 lēmumus adopcijas lietās, 9 par 
atļaujas sniegšanu ārpusģimenes aprūpē 
esošiem bērniem šķērsot valsts robežu, ir 
nācies pieņemt arī 4 vienpersoniskos lēmu-
mus, kad pamešanas novārtā dēļ aizgādības 
tiesības acumirklī pārtrauktas septiņiem 
vecākiem – trīs mātēm un četriem tēviem, 
vēl diviem tēviem pārtrauktas aizgādības 
tiesības pār diviem bērniem, koleģiāli iz-
spriežot, tas ir, kad savācam lietas mate-
riālus, koleģiāli izvērtējam tos, un konsta-
tējam, vai bērnu aizgādības tiesības ir pār-
traucamas, vai nē. 

Pieņemti arī citi ar bāriņtiesas kompe-
tenci saistīti lēmumi, piemēram, pārtraukta 
ģimenes valsts pabalsta izmaksa vienam ve-
cākam un piešķirta otram, kāda meitenīte 
nodota trešās personas aprūpē, (respektīvi, 
omītei, kad mamma dodas darbā uz ār-
zemēm), iecelts aizbildnis bērniņam, kad 
bērna māmiņa ir nepilngadīga, tad vēl - iz-
vērtēti potenciālie aizbildņi un iecelti bēr-
niem, kuru vecākiem esam pārtraukuši aiz-
gādības tiesības, (ja nevaram atrast bērnam 
piemērotu aizbildni, liekam viņu audžu-
ģimenē), tāpat esam atļāvuši pieņemt un 
pārvaldīt mantojumu nepilngadīga bērna 
interesēs, kā arī pieņēmuši citus lēmumus 
(sniegti atzinumi tiesai par saskarsmes kār-
tības noteikšanu bērnam ar tēvu, izvērtēta 
nepieciešamība ierobežot kādai personai 
rīcībspēju, kad tiesa ar spriedumu jau ir ie-
robežojusi kādai personai rīcībspēju, bāriņ-
tiesa savukārt izvērtē potenciālā aizgādņa 
piemērotību un ieceļ aizgādni u. tml.). No-
vadā ir 7 personas, kam ar tiesas spriedumu 

ir ierobežota rīcībspēja un ir iecelts aizgād-
nis, viņu darbību pārrauga bāriņtiesa.

Šogad vienai ģimenei - mātei un tē-
vam esam pārtrauktās aizgādības tiesības 
atjaunojuši, bet divām citām ģimenēm nē, 
jo vecāki nav bijuši pietiekami motivēti, lai 
pūlētos novērst šķēršļus, kas bija par pama-
tu bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanai. 
Tādā gadījumā bāriņtiesas nākošais solis 
– rakstīt prasības pieteikumu tiesai aizgā-
dības tiesību atņemšanai. Uz tiesu pārskata 
gadā iets sešas reizes, (par aizgādības tiesību 
atņemšanu 1 mātei, 1 tēvam, par rīcībspējas 
ierobežošanu vienai personai, pārējie - par 
saskarsmes kārtības noteikšanu). Neviens 
bāriņtiesas lēmums Administratīvajā rajo-
na tiesā nav pārsūdzēts.

Lai stiprinātu radnieciskās saites, at-
ļaujam audžuģimenē ievietotiem bērniem 
ciemoties pie radiniekiem, un, ja attiecības 
veidojas pozitīvi, šo ārpusģimenes aprū-
pes formu mainām, proti, bērnus no au-
džuģimenes nododam radiem aizbildnībā. 
Ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem 
viesprogrammu ietvaros ir iespēja vieso-
ties ārzemēs, un iepriekšējā pārskata gadā 
šāda izdevība bija sešiem bērniem – trim 
audžuģimenē esošiem bērniem, vienam no 
bērnunama un diviem aizbildnībā esošiem 
bērniem. Pagājušā gadā ārpusģimenes ap-
rūpē atradās 33 novada bērni, 15 bērni aiz-
bildņu ģimenēs, 13 bērni audžuģimenēs, 5 
bērni institūcijā; par astoņiem bērniem lē-
mums pieņemts pārskata gadā, (no kuriem 
trīs bērni ir nonākuši audžuģimenē, pieci - 
pie aizbildņa). 

Patlaban Jaunpils novadā ir 13 audžu-
ģimenes, bet palaikam aicinām iedzīvotājus 
apgūt apmācības kursu un kļūt par audžu-
ģimeni vai adoptētāju, vai aizbildni. Varbūt 
arī jūs jūtaties gana stipri, lai sniegtu atbal-
stu bez vecāku gādības palikušam bērnam? 
Laipni aicināti uz sarunu bāriņtiesā! 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Aija Labsvārde 

Ar. 2016. gada 1. martu PSIA “Jaunpils 
KS” grāmatvedība un kase atradīsies jaunās 
telpās „Ērģelniekos” (2.stāvā, ieeja no Baz-
nīcas ielas puses), Jaunpils pagastā, Jaunpils 
novadā.
PSIA darba laiks:
Pirmdien  8.00–18.00
Otrdien   8.00–17.00
Trešdien  8.00–18.00
Ceturtdien  8.00–17.00
Piektdien  8.00–14.00

/bez pusdienas pārtraukuma
Pusdienas pārtraukums no pirmdienas līdz 
ceturtdienai - no 12:00 līdz 13:00.

MAKSĀJUMUS PIEŅEM:
Pirmdien 
9.00–12.00 un 13.00-16.00
Trešdien 
9.00–12.00 un 13.00-16.00
Ceturtdien 
9.00–12.00 un 13.00-16.00

SEKO 
Jaunpils novada Domei 

draugiem.lv 
un www.jaunpils.lv
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“Darām paši - 2016”
Klāt šī gada projektu konkurss Jaunpils 

novada biedrībām “Darām paši”. 
Konkursa mērķis ir veicināt Jaunpils 

novada iedzīvotāju atbildību par savu dzī-
ves vidi un uzlabot vietējo dzīves kvalitāti. 

Konkursā var piedalīties: 
- ikviena Jaunpils novadā reģistrēta 

biedrība un nodibinājums, kurš nokārtojis 
saistības par iepriekšējā gada projekta iz-
pildi; 

- citu biedrību un nodibinājumu terito-
riālās struktūrvienības, kas darbojas Jaun-
pils novadā. 

Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska 
labuma projekti jebkurā jomā, kas ir svarī-
ga un 

aktuāla vietējai sabiedrībai vai kādai tās 
daļai. Projektu tematika, īstenošanas veids 

(aktivitātes) un mērķauditorija netiek 
ierobežota. Atbalstāmās jomas

- vides sakārtošana; 
- iedzīvotāju līdzdalības veicināšana; 
- ģimeņu un bērnu atpūtas vietu izvei-

de; 
- esošo un jaunu aktīvās atpūtas vietu 

pilnveide; 
- dažādu paaudžu un sabiedrības grupu 

sadarbība; 
- izglītības un darba tirgus mērķtiecīga 

sadarbība;
- neformālās izglītības programmas da-

žādām iedzīvotāju grupām;
- novada mēroga sporta, kultūras u.c. 

veida pasākumu organizēšana u.c.
Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 1. 

maijs– 2016. gada 1. oktobris 
Viena projekta īstenošanai Domes �-

nansējums var tikt piešķirts līdz EUR 
750,00;

Projektiem jāpiesaista līdz�nansējums 
un/vai pašieguldījums naudas, mantas vai 

brīvprātīgā darba veidā vismaz 20% ap-
mērā no kopējām projekta izmaksām. 

Konkursa nolikums un projekta pietei-
kuma veidlapa pieejama Jaunpils novada 
domes Attīstības nodaļā, un interneta mā-
jas lapā www.jaunpils.lv sadaļā “Projekti”. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 
2016. gada 31.marts līdz plkst. 17:00. 

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 
2016. gada 20. aprīlim projektu iesniedzē-
jiem pa pieteikumā norādīto e-pastu vai 
telefonu. Pēc līgumu parakstīšanas rezultāti 
būs pieejami arī interneta mājas lapā www.
jaunpils.lv/projekti/ Darām paši

Ar apstiprināto projektu iesniedzējiem 
Biedrība slēgs līgumu par projekta īsteno-
šanu. 

Finansējums tiks ieskaitīts projekta īs-
tenotāja bankas kontā 15 darba dienu laikā 
no līguma parakstīšanas, ieskaitot �nansē-
jumu kā avansu biedrības bankas kontā.

Par projekta īstenošanu projekta īste-
notājam būs jāiesniedz Domes noteiktas 
formas

saturiskā un �nanšu atskaite, pievie-
nojot grāmatvedības dokumentu kopi-
jas.  

Tiks vērtēti īstenotie projekti. Labākā 
projekta grupas pāŗstāvji tiks aicināti pie-

dalīties apvienības “Sabiedrība ar Dvēse-
li -Latvija” 2016.gada projektu konkursa 
noslēguma pasākumā 2017.gada 18.martā 
Lielvārdē. 

Kopš 2015.gada Jaunpils novads ir ap-
vienības “Sabiedrība ar Dvēseli -Latvija” 
biedrs. 2016.gada 16.janvārī Lielvārdē no-
tika 2015.gada projektu noslēguma pa-
sākums, kurā no mūsu novada piedalījās 
biedrības “Vīgrieze’ pārstāves un ar savu 
īstenoto projektu “Taciņas un mīlestības 
akmens jaunā elpa’ iekļuva Rīgas reģiona 
labāko projektu trijniekā. Apvienība izdod 
arī ikgadējo žurnālu, ar kuru elektroniskā 
veidā var iepazīties Latvijas pašvaldību sa-
vienības mājas lapā www.lps/ profesionālās 
apvienības/ Sabiedrība ar dvēseli – Latvija.

Vēlot radošas idejas projektu sagatavo-
šanā un gaidot kvalitatīvus projektu pietei-
kumus –

Vija Zīverte
Attīstības nodaļas vadītāja

Bērnu Popiela 

Pusaudžu dejotāju priekšnesums un paši mazākie, bet drosmīgākie dejotāji

Šogad dejotāju skaits Viesatu kultūras namā ir ievērojami au-

dzis, tāpēc ballīte godam nopelnīta! Bērnudārza grupiņā skaits pa-
lielinājies no septiņiem uz piecpadsmit, savukārt pusaudžu grupi-
ņā no septiņiem uz divdesmit trim dalībniekiem. 

Bērni paši bija sagatavojuši četrus priekšnesumus un drosmī-
gākie, kuri kāpa uz skatuves bija: Samanta Vīlande, Elza Gulbe, 
Henrijs Karlsons, Elizabete Pavlovska, Paula Černuhina, Asnāte 
Elizabete Labsvārde,Krišjānis Holšteins, Rainers Pašulis, Kristīne 
Kalviņa, Kintija Kalviņa, Anete Grāvīte un Endijs Zonbergs.
 Pašdarbnieku pasākums Viesatās

Šogad Jaunpils novada pašdarbnieki uz savu vakaru kopā pul-
cējās Viesatu kultūras namā.

Cik dažādi kolektīvi, tik dažādas nominācijas vakarā tika 
pasniegtas. Nominācija ”Acīgākais” kolektīvs -Lietišķās māks-
las kolektīvs,vadītāja Velga Pavlovska, jo kā tad adīšana bez acu 
uzmešanas!”Gaisīgākais “kolektīvs -Jaunpils koris, vadītāja Lāsma 
Pommere, jo viņiem taču nepārtraukti jādomā par gaisa plūs-
mu elpošanas sistēmā. Nomināaciju ”Spicākais” kolektīv godam 
ieguva līnijdeju kolektīvs ”Randevu”, vadītāja Dace Pobusa, sa-
vukārt tituls ”Krāsainākais” kolektīvs tika ”Vīgriezēm”, vadītāja 
Valija Baumgarde. Par ”Dobjāko” kolektīvu tika izvēlēts ansamb-
lis “Pīlādzītits”,vadītāja Agrita Aleksejenoka. Izrādās, ka pašmāju 
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folkloras kopa “Viesi” vadītāja Arianda Puriņa ir “Čirkainākais” 
kolektīvs. Nomināciju ”Siltākais” kolektīvs ieguva Jaunpils vidējās 
paaudzes kolektīvs, vadītāja Santa Laurinoviča, bet Viesatu vidējās 
paaudzes deju kolektīvs,vadītāja Vikija Palatace, tika nominēti kā 
”Atvērtākais” kolektīvs. ”Starainākais” kolekīvs izrādījās ”Pupuķis, 
vadītāja Vineta Matvijuka un ”Punktīgākais” kolektīvs ir Jaunpils 
teātris, vadītājs Māris Neilands. ”Lokaināka” kolektīva titulu iegu-
va Jaunpils jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Žanna Kļava.

Kolektīviem bija arī jātiek galā ar īpašiem uzdevumiem sa-
gatavot nelielus priekšnesumus, turklātar uzdevumu bija jātiek 
galā trīsdesmit minūšu laikā. Bija jādzied dažādos stilos, jārāda 
izrādes,jāstāsta pasakas un pat mēmo šovu jāparāda dziesmā.Jā-
teic, ka ar radošumu, fantāziju un talantu vis ir lieliskā kārtībā.

Pēc priekšnesumu izrādēm, sekoja dejas grupas “Inga un Nor-
munds” muzikālajā pavadījumā.

Marta pasākumi Viesatu kultūras namā
12.martā Viesatu vidējās deju paaudzes kolektīvs piedalās diž-

koncertā Slampes kultūras namā.
18.martā Starpnovadu pensionāru vakars ar tēmu putni. Pieda-

lās arī Viesatu teātra kolektīvs ”Pupuķis” ar lugu “Divkauja”
Par vakara muzikālo pusi rūpēsies Zane un Alise no Saldus.
27.martā plkst.11.00 Viesatu birzītē Lieldienu pasākums. 

Dziesmas un rotaļas kopā ar Viesatu folkloras kopu “Viesi”, olu 
meklēšana un ripināšana. 

Novada pašdarbnieku stiprā ķēde jeb spēks ir vienotībā!

9.aprīlī plkst. 20.00 Sadraudzības pasākums “Prieks kopā būt”.
Pēc pasākuma kopā ar grupu “Brekšu Pekši”.

Uz pasākumiem gaidīts ikviens!
Inga Kalviņa

Viesatu kultūras nama vadītājas v.i.
Baiba Rasa

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

2.martā Jaunpils pilī viesojās Liepājas 
Leļļu teātris ar izrādi “Krāsainais brau-
ciens”, kuru apmeklēja 140skatītāji. Paldies 
Jaunpils vidusskolas vadībai un skolotā-
jiem, kuri noorganizēja bērnu ierašanos uz 
izrādi.

11.martā Jaunpilī ikvienam bija iespēja 
vērot cirka izrādi “Pasakainā planēta”, kurā 
suņi, zaķi, kaķi, čūskas un papagailis rādī-
ja savus numurus. Pēc izrādes bērni varēja 
nofotografēties ar dzīvniekiem. Izrādē pie-
dalījās arī mākslinieki no Šveices.

20.martā – Kino diena Jaunpilī
Plkst. 15:00 Animācijas �lma «Sniega 

kaujas»
„SNIEGA KAUJAS” ir aizkustinoša, 

labsirdīga un asprātīga mult�lma par drau-
dzību. 

Par to, ka rotaļa var kalpot ne vien kā 
jautra izklaide, bet arī rosināt uz pārdo-
mām. Par bērnības veiksmēm un sakāvēm, 
par pasauli, kurā noteikti jāuzvar labajam! 
Īsinādami laiku ziemas brīvdienās, mazā, 
sniega ieputinātā ciematiņa bērni nolemj 
sarīkot vērienīgas sniega kaujas. Divas 
bērnu komandas aizsargā savu roku darbu 
– sniega cietoksni, Lūkam un So�jai, vien-
padsmitgadīgajiem resgaļiem, kļūstot par 
karojošo pušu „ģenerāļiem”. 

Filma dublēta arī latviešu valodā!
Skatīt �lmas treileri: https://youtu.be/

Elh8Q7JlimU
Ieejas biļete € 1.00

Plkst. 17:00 Jaunā latviešu Renāra 
Vimbas spēl�lma «Es esmu šeit»

Filma “Es esmu šeit” ir sievietes pie-
augšanas stāsts. Septiņpadsmitgadniece 
Raja dzīvo lauku mājās kopā ar valdonīgu 
vecmāmiņu un mazo brāli Robi. Baiss no-
tikums satricina māsas un brāļa dzīvi, un 
meitene nu spiesta pieņemt lēmumus, no 
kādiem vairītos pat pieaugusi sieviete. 

Galvenajās lomās: Elīna Vaska, Andžejs 
Jānis Lilientāls, Edgars Samītis, Ruta Birge-
re, Zane Jančevska, Indra Briķe un citi.

Režisors: Renārs Vimba
Filmas “Es esmu šeit” Latvijas pirmizrā-

de notika 25. februārī kinoteātrī „Splendid 
Palace”. Tā ir ieguvusi galveno balvu – Kris-
tāla lāci – prestižajā Berlīnes Starptautiskā 
kino festivāla programmā „Generation”.

Skatīt �lmas treileri: https://youtu.be/
RWfqsblL160

Renāra Vimbas debijas pilnmetrāžas 
spēl�lma “Es esmu šeit” 

Vairāk par �lmu: https:// www.
facebook.com /esesmuseit/ videos 
/1690287864583821/

Ieejas biļete € 2.00
28. martā - Otrās Lieldienas Jaunpilī 
No plkst. 12:00 Otrajās Lieldienās pils 

pagalmā svētkus ieskandinās bērnu vokā-
lais ansamblis “Ķipariņi” un iedejos bērnu 
deju kolektīvs “Pilskundziņi”. 

Lustēties kopā ar Zaķi un Olu no tālām 
zemēm būs ieradies mazais Minions, kurš 
priecāsies satikt ikvienu pils viesi – gan lie-

lu, gan mazu. 
Tradicionāli pils katlos varēs krāsot 

olas, izmantojot dabas materiālus, piedalī-
ties skaistāko līdzņemto olu konkursā/ iz-
stādē, kā arī olu kaujās.

Lieldienu zaķus un citus svētku dekorus 
no dabas materiāliem varēs pīt, vīt un siet 
Gunas Misānes vadībā.

Katrs varēs par samaksu veidot savu 
Lieldienu meistardarbu keramiķes Velgas 
Melnes vadībā un marmorizēt sveces dāmu 
kluba “Vīgriezes” metodē.

Gardo Pavasaru zupu vārīs un ar to cie-
nās viduslaiku kroga saimnieces. 

Pasākuma laikā bez maksas varēs ap-
meklēt Jaunpils muzeju un apskatīt pastāvī-
gās ekspozīcijas: Valda Kundziņa foto izstā-
di “Skotija – glenu, benu un lohu zeme” un 
Jaunpils Amatu mājas keramikas un audēju 
pulciņa pirmos darbus. 

Pēc jestras lustēšanās plkst. 15:00 Pils 
Lielajā zālē viesosies Brocēnu amatier-
teātris ar Māras Rītupes atraktīvo, hu-
mora un intrigu pilno izrādi “Rāja mani 
māmuliņa”. 

Lauku meiča Eiženija ir atgriezusies 
tēva mājās, strādā par zootehniķi un iemī-
las pagasta galvenajā agronomā. Viņas māte 
Marta ir pret šo mīlestību, taču pagasta vis-
atraktīvākā būtne un humora pilnā Martas 
kaimiņiene, intrigante pensionāre Emīlija, 
ir vienkārši nepārspējama. Izrādes režisore 
ir Zanda Strogonova. 

Brocēnu teātris šo izrādi ir rādījis Latvi-
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MUZEJA ZIŅAS 
Zvanīja pavasaris-
Tāds jautrs, priecīgs,
Es viņam prasu: “Tu kur?”
Viņš man atbild: “Nāku....jau nāku”...
Par šāda priecīgu un iedvesmojošu sarunu ziņoja sociālie tīkli 

raksta tapšanas brīdī. 
Pavasaris jūtams it visā –pirmajās sniegpulkstenītēs, kļavu sulu 

spirgtumā un cilvēku rosībā
Muzeju nakts 2016. gada 21.maijā. Šogad aicinām vērīgāk 

palūkoties uz lietām sev apkārt. Daudzas no tām raksturo mūsu 
tautas dzīvesziņu, citas apliecina mūsu senču vai līdzcilvēku radošo 
izdomu, amata prasmi vai mūžīgi mainīgo modi. Atsevišķi priekš-
meti iemieso sevī arī �lozo�skas kategorijas, tādejādi kļūstot ne ti-
kai par materiālo, bet arī nemateriālo kultūras mantojumu.

Viens no šādiem “ietilpīgajiem” jēdzieniem ir durvis, kas izrau-
dzītas par 2016. gada Muzeju nakts atslēgvārdu.

Smagās ozolkoka un vieglās plastikāta, lielās parādes durvis un 
mazās pažobeles durtiņas. Durvis kā amata meistarstiķis un durvis 
kā mākslas darbs. Durvis uz Eiropu, durvis uz pasauli un durvis uz 
zemapziņu. Jo nozīmīgāka ir ēka, jo pārsteidzošākas un iespaidī-
gākas ir tās durvis. Durvis ir sākums un robežšķirtne starp iekšējo 
un ārpasauli, starp “pirms” un “pēc”, starp zināmo un nezināmo, 
starp savējiem un svešajiem. Atrasties uz sliekšņa nozīmē būt ne-
aizsargātam, riskēt, nezinot, kas sagaida otrpus durvīm. Atvērs vai 
neatvērs? Aicinās iekšā vai aizcirtīs deguna priekšā? Katra durvju 
vēršana ir robežas šķērsošana, nenojaušot ar ko tā vainagosies: ar 
prieku vai bēdām, ar mīlestību vai naidu.

Kad cilvēku pavada veiksme, mēs sakām: “Viņam atvērās visas 
durvis!” Kad zudusi pēdējā cerība konstatējam” Arī pēdējās durvis 
ir aizvērušās”.

2016. gada 21. maijā plkst.19.00 Jaunpils muzejs vērs savas dur-
vis akcijas Muzeju nakts apmeklētājiem. Aicinu visus sekot līdzi 
programmai, kura būs atrodama arī interneta vietnē un medijos.

Lai iespaidiem bagāta šī Nakts!
Muzeju nedēļa. Mūsdienās nenoliedzama ir sociālo mediju no-

zīme cilvēku ikdienā. Jau otro gadu sociālajos medijos tiek rīkota 
akcija muzeju darbības popularizēšanai, kurā piedalās arī Jaunpils 
muzejs Šogad šī akcija notiek no 28. marta līdz 3. aprīlim. Vienas 
nedēļas visi muzeji informēs par savu darbību 7 tēmās- muzeja no-
slēpums, novada ļaudis, Jaunpils muzeja ēkas vēsture, arhitektūra, 
kultūras mantojums, nākotne, inovatīvi projekti, anekdotes un no-
stāsti, ieteicamās mīļākās vietas.

Iepazīst pils un muzeja darbu 3.februārī pie mums viesojās 
Jaunpils vidusskolas 8.klases audzēkņi kopā ar audzinātāju Valen-
tīnu Rubīnu. Galvenais mērķis jauniešiem bija iepazīt tik funkcio-
nāli dažādo Jaunpils Pils iestāžu darbību, kā arī uzzināt par Pils 
darbinieku profesijām. Pēc tam, kad direktore Kristīne Liepiņa 
bija iepazīstinājusi audzēkņus ar Pils darbības prezentāciju, sekoja 
jauniešu jautājumi. Tikšanās 2. daļā, jaunieši devās uz Pils struk-
tūrvienībām, lai ar jautājumu palīdzību iepazītu profesijas tuvāk. 
Muzejā viesojās Sabīna Dukšinska. Iepriecināja, ka jaunieši kopā 
ar audzinātāju šim pasākumam bija sagatavojusies un kopā laiks ar 
Pils darbiniekiem tika pavadīts lietderīgi.

Muzejā viesojās Sabīna Dukšinska
Par mums raksta ne tikai novada un reģiona presē. Esam sa-

ņēmuši Vācbaltu avīzes izdevumu, kurā rakstīts par baronu fon 
der Reku dzimtu un Tomasa fon der Rekes viesošanos Jaunpilī, 
kas viņam atstājusi vispatīkamākās atmiņas. Šobrīd sagatavošanā 
ir līgums par ilgtermiņa izstādes “Baltija un vācieši” deponēšanu 
Jaunpils muzejam, kas būs lieliska velte Pils 715. jubilejā, kas tiks 
atzīmēta šajā gadā.

Muzeja jaunieguvumi. Aizvadītajā mēnesī Jaunpils muzeja 
krājums papildināts ar vairāk kā 20 priekšmetiem. Bijusī Jaunpils 
vidusskolas absolvente Valentīna Trifanova Jaunpils muzejam dā-
vināja 16 fotogrā�jas un 3 dokumentus, kas ir vēsturiskas liecības 
Jaunpils vidusskolas 60-70 gadu darbības atspoguļošanā. Savukārt 
Arvīds Jakovels muzejam atdāvināja Jaunpils LIS mehānisko darb-

jas mazpilsētu un lauku amatierteātru svēt-
kos Brīvdabas muzejā, amatierteātru festi-
vālā “Pērses krastos” un citos novadu kultū-
ras centros, kā arī piedalījies  “Gada izrāde 
2015” skatē Ventspils kultūras centrā. 

2.aprīlī –Jaunpils teātra pirmizrāde – 
Māra Neilanda luga “100Ls”

Režisors Māris Neilands
Izrādē piedalās: Vilnis Misāns, Ēriks 

Mizga, Gunta Bondere, Silva Nordena, Gita 
Zeikmane, Dace Krivoda. Izrādes vadītāja 
Irēna Miķelsone, skaņotājs, gaismotājs Ma-
reks Krūzbergs.

2.aprīlī –22.00 Jaunpils pilī balle “Pava-
sara tauriņdeja” ar grupu “Lustīgais blumī-

zers.
Ballē aicinām ierasties pavasarīgos tēr-

pos ar aksesuāru – tauriņš!
Ieejas biļete 5EUR iepriekšpārdošanā 

Jaunpils pilī un MC DUS Jaunpils, pasāku-
ma laikā 6EUR. Iepriekšēja galdiņu rezer-
vācija.

 Pašdarbības kolektīvu darbība
27.februārī Jaunpils kolektīvi: VPDK 

“Jaunpils”, līnijdeju grupas “Vīgriezes” un 
“Randevu”, lietišķās mākslas audēju pul-
ciņš, Jaunpils koris un Jaunpils teātris pie-
dalījās pašdarbnieku ballē Viesatu kultūras 
namā.

5.03 Līnijdeju grupas “Vīgriezes” un 
“Randevu” piedalījās sadraudzības pasāku-

mā Balgales kultūras un sporta centrā Talsu 
novadā.

12.martā VPDK piedalījās Dižkoncertā 
Slampes kultūras pilī.

12.martā ansamblis “Pīlādzītis” piedalī-
jās ikgadējā novadu un starpnovadu vokālo 
ansambļu skatē Jaunbērzes kultūras namā.

16.aprīlī Jaunpils pilī koru sadraudzības 
pasākums – koncerts.

17.aprīlī VPDK piedalīsies novadu un 
starpnovadu deju kolektīvu skatē Tukumā.

Informāciju sagatavoja Silva Nordena un 
Inga Krūtaine
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Jaunumi Jaunpils bibliotēkā

nīcu kolektīvam pasniegtu atzinības rakstu un darbnīcu spiedo-
gus. Aizvadītajā mēnesī kopā ar Mārtiņu Mediņu veicām Jaunpils 
ūdensdzirnavu iekārtu un priekšmetu uzskaiti un novērtējumu. Šī 
diena, kuru pavadījām kopā ar Mārtiņu, viņa ieteikumu uzklausī-
šana un perfektās zināšanas dzirnavu darbībā, mums bija ļoti vērtī-
gas un noderīgas turpmākajā darbā. Savukārt Lidija Gala ar mums 
joprojām dalās sev pieejamajā informācijā par “Graudu “mājas 
saimniekiem, tā lieliski papildinot muzeja zinātnisko arhīvu

Patīkama tikšanās svētdienas pēcpusdienā. Saulainā februāra 
pēcpusdiena bija kā radīta, lai tiktos ar tik saulainu un dvēselē ba-
gātu cilvēku kā Gunta Kraulere. Gunta ir tik bagāta un interesanta 
personība, kas savas izjūtas izsaka ne tikai dažādos mākslas veidos- 
keramika, gleznošana un zīda šaļļu un porcelāna apgleznošana, bet 
arī dzejā un fotografēšanā. Guntai iznākušas divas grāmatas “Kad 
zvaigznēs pienenes snieg” un eseju grāmata “Uz degoša tilta”. Ar vi-
ņas vārdiem tapušas daudzas arī tautā iemīļotas dziesmas. Guntas 
dzeja gan �lozo�skā, gan romantiskā ir ļoti iemīļota. Par to liecinā-
ja arī kuplais apmeklētāju pulciņš, kuru vidū bija arī Guntas klases 
biedrenes. Tikšanās reizē Gunta veltīja pateicības vārdus skolotājai 
Rutai Jansonei un Jaunpils vidusskolai, kas viņai ļāvusi izpausties 
un atklāt mākslinieces dzirksti.

Māksliniece, dzejniece, reiz jaunpilniece Gunta Kraulere

 
Pasākuma dalībnieki ar mākslinieci, dzejnieci Guntu Krauleri

Guntas Krauleres klasesbiedrenes Ita Lapsa, Lienīte Didrihsone un Lonija 
Didrihsone.

Informāciju sagatavoja Ligija Rutka un Zinta Arika
Foto: I. Krūtaine, Z.Arika

Bibliotēkas darba laiks
Sākot no 1.marta nedaudz mainās bib-

liotēkas darba laiks:
Pirmdiena 10:00 – 18:00
Otrdiena 10:00 – 18:00
Trešdiena 10:00 – 18:00
Ceturtdiena 10:00 – 18:00
Piektdiena 10:00 – 18:00
Sestdiena 10:00 – 14:00
“Grāmatu starts”
26.februārī Jaunpils bibliotēkā notika 

pirmā nodarbība bērnudārza vecuma bēr-
niem lasīšanas veicināšanas programmā 
“Grāmatu starts”. Pavisam programmas ie-
tvaros paredzētas piecas nodarbības.

 “Grāmatu starts” ir Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Bērnu literatūras centra veido-
ta lasīšanas programma pirmsskolas vecu-
ma bērniem, kas rūpējas par lasītprieku un 
lasītprasmi. „Grāmatu starts” rada pašos 
mazākajos interesi par lasīšanu un „parāda 
ceļu” uz bibliotēku. Programma bibliotēkās 
notiek ar LNB Atbalsta biedrības, pašvaldī-

bu un ziedotāju atbalstu.
Pirmajā nodarbībā, pēc savstarpējas 

iepazīšanās, bērnudārza audzēkņi tika svi-
nīgi uzņemti “Pūčulēna skolā”. Tad sākās 
“ceļojums” pa bibliotēku. Bērni iepazinās ar 
bibliotēkas lielāko un mazāko grāmatu, ar 
visvecāko un visjaunāko grāmatu, ar grā-
matiņām, kuras pīkst, zāģē, dzied. Saskai-
tīja cik bibliotēkā ir grāmatu plaukti, kā arī 
mēģināja izdomāt, kas notiek ar grāmati-
ņām, kuras jāved uz “slimnīcu”. Apskatīja 
un aptaustīja mīksto rotaļlietu plauktu, līdz 
nonāca datortelpā, kur visi kā viens zināja, 
kas tie ir un ko ar tiem dara. Aktīvi līdzdar-
bojoties, bērni noklausījās pasaku un katrs 
sev izgatavoja princeses vai prinča kronīti.

Pasākuma fotogrā�jas un aprakstu ska-
tieties http://www.draugiem.lv/jaunpils-
biblioteka/gallery/?aid=62470623. 

Paldies bērnudārza audzinātājai Agitai 
Trokšai par sadarbību, Jaunpils pils reklā-
mas speciālistei Ingai Krūtainei par skaista-
jām fotogrā�jām!

Nākamā programmas “Grāmatu starts” 
nodarbība jau 8.martā E-prasmju nedēļas 
ietvaros.

E-prasmju nedēļa
7.martā Atvērto durvju diena bibliotēkā 

jebkuram interesentam, kurš vēlas noskaid-
rot kādu jautājumu, kas saistīts ar datoru, 
datorprogrammu, Bibliotēku Informācijas 
sistēmu Alise vai interneta lietošanu.

8.martā programmas “Grāmatu starts” 
2.nodarbība. Bērni iepazīs dzīvnieku pa-
sauli, skatīsies mult�lmu un apmeklēs Me-
dību trofeju izstādi.

8.martā bibliotēkā viesosies 5.klase ar 
audzinātāju Daci Adiņu. Skolēniem tiks iz-
skaidrots kā sameklēt sev interesējošo grā-
matu Bibliotēku Informācijas sistēmā Alise, 
kā noskaidrot vai atrastā grāmata ir pieeja-
ma bibliotēkā vai tā ir izsniegta lasītājam uz 
mājām. Noslēgumā bērni pārbaudīs savas 
jauniegūtās zināšanas praksē.

Inga Papendika
Jaunpils pagasta bibliotēkas vadītāja
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“Rata” ziņas martam

Radošs prieks un rokdarbi Jaunpilī

Martā “Ratā’ turpinās nodarbības:
Pirmdienās – angļu valodas klubiņš – 

15.00 (Zane Ērmane)
Angļu valoda klausītājiem ar priekšzi-

nāšanām – 18.30 (Zane Ērmane)
Piektdienās – angļu valoda bērniem – 

15.00 un 16.00 (Sarmīte Slavska)
Ģitārspēles pamati - 14.00 (Artūrs 

Dumbris)
Esi draudzīgs dabai(radošas nodarbības 

no 7 līdz 15 gadus veciem izglītojamajiem) 
– 14.00 (Arta Berezovska)

Kustību ilūzijas radīšanas iespējamība 
attēlos (animācija) – 16.00 (Arta Berezov-
ska)

12.martā pl.11.00 notika kaligrā�jas 
2.nodarbība (Kristiāna Jansone- Rīga)

14.martā pl.10.00 notika Lauku atbal-
sta dienesta seminārs - kā elektroniski aiz-
pildīt platību maksājumu iesniegumus

14. martā pl.13.30 notika noslēguma 
nodarbība “Projektu vadība” (Vija Zīverte)

15.martā notika Dārzkopju nodarbība 
un kopsapulce

22.martā pl.10.00 - Zemgales MKPC 
nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas 
prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lau-
ku un mežu apsaimniekošanu

Apakštēma: ES un valsts atbalsts meža 
īpašniekiem. Āfrikas cūku mēris.

23.martā pl.10.00 – nodarbība “Būt 
mammai’ (sadarbībā ar Sociālo dienestu)

24.martā pl. 13.00 – ciema plānošanas 
sanāksme Viesatās

24.martā pl. 17.30 – ciema plānošanas 
sanāksme Levestē 

Aicinām Nākotnes pilsētas spēles da-
lībniekus un jaunus interesentus uz tikša-
nos 22.martā  plkst.15.00 “Ratā”- ir pienā-
cis laiks attīstīt tālāk idejas, kā arī skatīt kā 
nākotnē redzam visu parka (ieskaitot Dzir-
navu teritoriju) attīstību un izmantošanu, 

jo ir plānots izstrādāt parka pārbūves teh-
nisko projektu.

Lūgums dalību pieteikt, zvanot Vijai 
29330697

AICINĀJUMS
Aicinu atsaukties vecākus ar mazuļiem 

(vec. 2-8mēn) uz 4 bezmaksas apmācības 
nodarbībām “Zīdaiņu masāžas apmācība 
vecākiem”. Nodarbības notiks manas stu-
diju programmas kvali�kācijas darba pētī-
juma ietvaros LU Paula Stradiņa medicīnas 
koledžā.

Nodarbībās kopīgi apgūsim mazuļu 
masāžas pamatelementus un attīstošos vin-
grinājumus, kurus iekļaujot ikdienas aprū-
pē, veicināsiet bērna psihomotoro attīstību.

Nodarbības notiks Jaunpilī, “Rata” tel-
pās, Nodarbību sākums 21.martā. Sīkāka 
informācija un pieteikšanās: Rita Grīnfoge-
le - 26295159, rita.grinfogele@gmail.com

Biedrība “7 BALLES” realizē Borisa un 
Ināras Teterevu fonda atbalstīto projektu 
“Radošs prieks un rokdarbi Jaunpilī”. Pro-
jektu līdz�nansē Jaunpils novada dome. 

Šobrīd notikušas trīs darbnīcas. 31.jan-
vārī bija īsta leļļu modes diena - šuvām tēr-
pus Piebalgas porcelāna fabrikā tapušām 
lellēm. Darbnīcu vadīja leļļu meistare Lueta 
Reiniece. 7. un 21.februārī notika �lcēša-
nas nodarbības. Filcējām cepures, cimdus, 
somiņas un čības. Filcēšanas noslēpumus 
mācīja Ieva Zāgmane.

Projekta ietvaros 3.aprīlī 12:00 plānota 
Ievas Pīgoznes lekcija. Četru stundu stāstī-
jumā varēsim uzzināt par :

apģērba pirmsākumiem pasaulē un 
Latvijā. Ceļš līdz klasiskajam tautastērpam 
un mūsdienu apģērbam;

apģērbā sastopamo krāsu mītisko no-
zīmi pēc folkloras un arheoloģijas datiem;

apģērba gabalu un apavu mītisko no-
zīmi latviešu folklorā. Cilvēku ietekmi uz 
apģērbu un apģērba spējām / ietekmi uz 
valkātāju.

Lūdzam interesentus pieteikties ie-

priekš, zvanot 26229076 vai rakstot 
biedriba@7balles.lv.

1.aprīlī biedrības sveču liešanas dar-
bnīca piedalās Latvijas Nacionālā kultūras 
centra organizētajā pasākumā “Satiec savu 

Porcelāna leļļu darbnīca 31.janvārī.

meistaru 2016”. Šajā dienā jo īpaši gaidām 
sveču lējējus. Darbnīcas apskate, piedalīša-
nās izejmateriālu sagatavošanā un vienas 
mazas svecītes liešana bez maksas.

 Anete Krūmiņa
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turpinājums 14.lpp.

Dāmu kluba aktualitātes

Jaunpils Cukurdiabētu biedrības ziņas

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”…

6.02. saņēmām uzaicinājumu no Pūres 
kultūras nama dāmu deju kopas “Kā sen-
dienās” uz pasākumu “Sveču balle”. Pasā-
kums bija veltīts  Maestro Raimonda Paula 
jubilejai. Līnijdeju grupa “Vīgriezes” snie-
dza priekšnesumus, skanot komponista 
rakstītai mūzikai. Jauks un sirsnīgā atmos-
fērā pavadīts pasākums.

Februārī Jaunpils vidusskolā notika 
projektu nedēļa. Aurikas Bogatajas 4.kla-
sei bija projekts “Sveces”. Inta Krūmiņa no 
Dāmu kluba”Vīgriezes” kopā ar audzēk-
ņiem no baltām svecītēm, tās marmorizējot 
ar dažādām krāsām, pārvērta tās par koši 

krāsainām. Cienāja bērnus arī ar vīgriežu 
un piparmētru tēju.

27.02.notika jau otrais Jaunpils novada 
kultūras namu pašdarbnieku vakars. Šogad 
tas notika Viesatu kultuŗas namā. Paldies 
viesatniekiem par sirsnīgo uzņemšanu. Šo-
gad līnijdeju kolektīvs “Vīgriezes” saņēma 
nomināciju “Krāsainākais” kolektīvs. Ingai 
un Normundam no Rēzeknes, kuri rūpē-
jās par deju mūziku, devām iespēju katram 
nomormarizēt svecīti, lai būtu atmiņa no 
pasākuma Viesatās. Katram pasākuma or-
ganizētājam, sniedzām mazu pārsteigumu 
no līnijdeju grupas “Vīgriezes”. Ceram, ka 

patika!
28.02.Jaunpils muzeja izstāžu zālē 

Dāmu klubs “Vīgriezes” devās uz tikšanos 
ar mākslinieci, dzejnieci reiz jaunpilnie-
ci Guntu Krauleri. Priecājāmies par viņas 
radītajiem dažādiem mākslas darbiem. 
Klausījāmies viņas dzeju pšas dzejnieces la-
sījumā.Dāmu klubs “Vīgriezes”deva iespēju 
māksliniecei par piemiņu no pasākuma no-
mormarizēt svecīti. Paldies muzeja meite-
nēm par uzaicinājumu un jauko pasākumu!

   Dāmu klubs, līnijdeju grupa un 
biedrība “Vīgriezes”.

Jaunpils Cukurdiabētu biedrībai bija 
liels pasākums seminārs. 06.02. mēs “Rata” 
telpās sagaidījām daudz ciemiņus. Jaun-
pilī viesojās daktere Rudzīte, kas ļoti plaši 
izstāstīja par komplikācijām 2 tipa pacien-
tiem. Skatijāmies �lmiņu. Atbrauca arī  �r-
ma ar stripiem un mērāmajiem aperātiem. 
Varēja izmērīt cukurus un iegādāties apa-
rātus. Seminārā piedalījās Latvijas Diabētu 
Asoācijas vadītāja Štelmanes kundze, kā arī 
jauniešu Biedrības vadītāja Pužule Ināra. 

Psiholoģe mums pastāstīja- kā vieglāk stre-
su pārvarēt un labākā noskaņojumā sagai-
dīt pavasari .Pasākums bija ļoti jauks. Štel-
manes kundzei un Pužules kundzei radās 
labs iespaids par Jaunpili, un labprāt vēlētos 
gan pieaugušo, gan bērnu nometnes rīkot 
pie mums. Ceram šīs vēlmes kopīgiem spē-
kiem realizēt.Paldies jāsaka Andrim Frid-
rihsonam un Vijai Zīvertei. Paldies visiem 
par atsaucību!

Nākamais pasākums varētu būt marta 

beigās,tas tiks ziņots .Būs turpinājums se-
mināram, būs lektori no Rīgas.

Vēlētos ziņot saviem biedrības biedriem 
aprīlī gatavosimies talkai ,pieaicināsim pa-
līgus un sakopsim savu vietiņu gar Velna 
akmeni. Lai varētu sākt pamazām realizēt 
projektu un iekopt savu simbola vietu (Zi-
lais aplis).

Vēlētos arī citus iedzīvotājus iesaistīties 
mūsu biedrībā. Mēs gaidīsim pulciņā.

Zane Grigore

12. martā plkst. 16:00 Auces kultūras 
namā  Auces novada Vītiņu pagasta pen-
sionāru biedrība ielūdz mūs uz 10 gadu 
jubilejas pasākumu. Braucam ar saviem 
transportiem. Pieteikties līdz 4. martam.

Kā jau iepriekš informēts, 18. martā 
plkst. 16:00 Viesatu kultūras namā  orga-
nizējam starppagastu senioru balli “Putnu 

dienas”. Pieteikties pie saviem koordināto-
riem. Novada dome nodrošina transpor-
tu, kurš kursēs pa maršrutu no Jaunpils- 
Leveste- Jurģi- Viesatas un otrs maršruts 
Jaunpils-Veclauki- Saule- Strutele-Rāvi- 
Viesatas. Abi autobusi sāks kursēt plkst. 
14:30. Atpakaļ brauksim ar vienu autobusu.

30. martā plkst. 13:00 “Rata” telpās būs 

biedrības kopsapulce. Arī šeit dome no-
drošina ar transportu, kurš sāks kursēt no 
Jaunpils 11:30. Interesēties pie koordinā-
toriem. Atpakaļ varēs nokļūt ar skolnieku 
autobusiem.

Informāciju sagatavoja 
Austra Sipeniece
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 Kā jau iepriekš informēts, 18. martā plkst. 16:00 Viesatu kultūras namā  organizējam 
starppagastu senioru balli “Putnu dienas”. Pieteikties pie saviem koordinātoriem. 
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autobusi sāks kursēt plkst. 14:30. Atpakaļ brauksim ar vienu autobusu. 

 30. martā plkst. 13:00 “Rata” telpās būs biedrības kopsapulce. Arī šeit dome 
nodrošina ar transportu, kurš sāks kursēt no Jaunpils 11:30. Interesēties pie 
koordinātoriem. Atpakaļ varēs nokļūt ar skolnieku autobusiem. 
 

Informāciju sagatavoja Austra Sipeniece 
 
 

Marts 

da
tu
m
s 

Diena Laiks Nosaukums Veids Iestāde Vieta Biežum
s 

Iesaistītās 
ietādes/pe

rsonas 

Apmeklētā
ji Ieeja 

11 Piektdiena 
10:00

-
12:00 

Cirks 
"Pasakainā 

plānēta" 
Pasākums  

Jaunpils 
kultūras 

nams 

Jaunpils 
kultūras 

nams 
1reizi 

Cirks 
"Pasakainā 

plānēta" 
Bērniem Biļete - 

€ 4.00 

11 Piektdiena 15:00 

Muzikāli 
izzinošs 

pasākums 
“Diena 

pavasarim, 
sievietei, 

mīlestībai” 

Pasākums  Jaunpils 
muzejs 

Jaunpils 
muzejs 1reizi 

Edgars 
Ziņģis, 

Vladislavs 
Kundziņš  

Visi 
interesenti 

Bezmak
sas 

12 Sestdiena Visa 
diena 

Tukuma un 
Dobeles 
vokālo 

ansambļu 
skate 

Pasākums  
Tukuma 
kultūras 

nams 

Jaunbērzes 
kultūras 

nams 
1reizi Pīlādzītis, 

Vocalica Dalībnieki Bezmak
sas 

12 Sestdiena Visa 
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apriņķa deju 
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dižkoncerts 
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Slampes 
kultūras 
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1reizi 

Jaunpils un 
Viesatu  

tautas deju 
kol. 

Visi 
interesenti 

Bezmak
sas 

18 Piektdiena 
16:00

-
24:00 

Starpnovadu 
pensionāru 

vakars 
Pasākums  

Viesatu 
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nams 

Viesatu 
kultūras 

nams 
1reizi 

Darbinieki, 
Viesatu 
teātris, 
Zane un 
Alise no 
Saldus 

Pensionāri Bezmak
sas 

20 Svētdiena 15:00 

 Kino 
bērniem 
"Sniega 
kaujas"  

Pasākums  
Jaunpils 
kultūras 

nams 

Jaunpils 
kultūras 

nams 
1reizi 

Darbinieki, 
viesmāksli

nieki 

Visi 
interesenti 

Biļete - 
€ 1.00 

MARTS

Biežums Apmeklētāji
Iesaistītās 
iestādes/
personas

Pasākumu plāns 15.marts/15.aprīlis 2016
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20 Svētdiena 17:00 
Kino-latviešu 
spēlfilma "Es 
esmu šeit" 

Pasākums  
Jaunpils 
kultūras 

nams 

Jaunpils 
kultūras 

nams 
1reizi 

Darbinieki, 
viesmāksli

nieki 

Visi 
interesenti 

Biļete - 
€ 2.00 

24 Ceturtdien
a   

Lieldienu 
pasākums 
mazajiem 

Pasākums  Jaunpils 
vidusskola 

Jaunpils 
vidusskola     Pieaugušie

, Bērni   

27 Svētdiena 
11:00

-
13:00 

Lieldienas 
Viesatās Pasākums  

Viesatu 
kultūras 

nams 

Viesatu 
birzīte 1reizi 

Viesatu 
folkloras 

kopa “Viesi 

Visi 
interesenti 

Bezmak
sas 

28 Pirmdiena 
12:00 

-
15:00 

Lieldienas 
Jaunpilī Pasākums  

Jaunpils 
kultūras 

nams 

Jaunpils pils 
pagalmā 1reizi 

Jaunpils 
bibliotēka, 

muzejs, 
Amatu 

māja, SIA 
Jaunpils 

pils  

Visi 
interesenti 

Bezmak
sas 

28 Pirmdiena 15:00 

Māra Rītupe 
Izrāde "Rāja 

mani 
māmuliņa" 

Pasākums  
Jaunpils 
kultūras 

nams 

Jaunpils pils 
Lielā zāle 1reizi 

Brocēnu 
amatierteā

tris 

Visi 
interesenti 

Bezmak
sas 

                      

22 Otrdiena Visa 
diena 

Konkurss 
"Ko mēs 

zinām par 
ūdeni" 

Aktivitāte Viesatu 
bibliotēka 

Viesatu 
bibliotēka 1reizi Darbinieku Visi 

interesenti 
Bezmak

sas 

14 Pirmdiena Visa 
diena 

Izbraukuma 
bibliotēka Aktivitāte Jaunpils 

bibliotēka 
Jaunpils 
novads 

1reizi 
mēnesī  Darbinieki Visi 

interesenti 
Bezmak

sas 

Vi
su 
m
ēn
es
i 

  

Līdz 
marta 
beigā

m 

Vladislava 
Kundziņa 

foto izstāde 
“Skotija – 
latvieša 
acīm” 

Izstāde Jaunpils 
muzejs 

Jaunpils 
muzejs 

1mēne
si Darbinieki  Visi 

interesenti 

muzeja 
ieejas 
biļete, 
jaunpil
niekie

m 
bezmak

sas 

1-
13     

Medību 
trofeju 
izstāde  

Izstāde 
Jaunpils 

mednieku 
biedrība  

Jaunpils pils 
Zaļā zāle  1reizi 

Jaunpils 
mednieku 
biedrības 
un draugu 
biedrību 
mednieki 

Visi 
interesenti 

Muzeja 
ieejas 
biļete, 
jaunpil
niekie

m 
bezmak

sas 

1 Otrdiena 
1 

mēne
sis  

Izstāde 
"Latvju 
rakstu 
zīmes" 

Izstāde Viesatu 
bibliotēka 

Viesatu 
bibliotēka 1reizi Darbinieku Visi 

interesenti 
Bezmak

sas 

2 Trešdiena 
1 

mēne
sis  

Izstāde 
"Meža 

dzīvnieku 
pasaulē" 

Izstāde Viesatu 
bibliotēka 

Viesatu 
bibliotēka 1reizi Darbinieku Visi 

interesenti 
Bezmak

sas 

2 Trešdiena 
1 

mēne
sis  

Elmāram 
Augustam 
Rumbam - 

85 

Izstāde Jaunpils 
bibliotēka 

Jaunpils 
bibliotēka 1reizi Darbinieki Visi 

interesenti 
Bezmak

sas 
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AKTUALITĀTES

turpinājums no 13.lpp.
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Jaunpils 
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21 Pirmdiena  
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mēne
sis  

Izstāde 
"Lieldienu 

tēma  
latviešu 

literatūrā " 

Izstāde Viesatu 
bibliotēka 

Viesatu 
bibliotēka 1reizi Darbinieki Visi 

interesenti 
Bezmak

sas 

21 Pirmdiena  
1 

mēne
sis  

Izstāde 
"Aktierim 

Jānim 
Paukštello -

65 

Izstāde Viesatu 
bibliotēka 

Viesatu 
bibliotēka 1reizi Darbinieki Visi 

interesenti 
Bezmak

sas 

24
-

29 
 Trešdiena 

1 
nedēļ

u 

 1949. gada 
25. marta 
represijas 
atceroties 

 Izstāde Jaunpils 
muzejs Jaunpils 

muzeja 
ekspozīciju 

zāle  

1reizi  Darbinieki Visi 
interesenti 

Muzeja 
ieejas 
biļete, 
jaunpil
niekie

m 
bezmak

sas 

31 Ceturtdien
a 

2 
mēne

šus 

Izstāde 
"Puķes manā 

dārzā " 
Izstāde Viesatu 

bibliotēka 
Viesatu 

bibliotēka 1reizi Darbinieki Visi 
interesenti 

Bezmak
sas 

                      

11 Piektdiena 
17:30

-
18:30 

Priekšā 
lasīšanas 
stunda 

mazajiem 

Nodarbība Viesatu 
bibliotēka 

Viesatu 
bibliotēka 1reizi Darbinieki Bērni Bezmak

sas 

13 Svētdiena 
11:00 

- 
14:00 

Izšūšanas 
nodarbība Nodarbība Jaunpils 

Amatu māja 
Jaunpils 

Amatu māja 1 reizi Pasniedzēj
a 

Visi 
interesenti 

Dalības 
maksa 

15 Otrdiena 
17:00 

-
19:00 

Radošā 
nodarbība Nodarbība Viesatu 

bibliotēka 
Viesatu 

bibliotēka 1reizi Darbinieki 
Bērniem 
kopā ar 

vecākiem 

Bezmak
sas 

20 Svētdiena 
11:00 

- 
14:00 

Gleznu 
gatavošana 
no krāsotas 
aitas vilnas 

Nodarbība Jaunpils 
Amatu māja 

Jaunpils 
Amatu māja 1 reizi Pasniedzēj

a 
Visi 

interesenti 
Dalības 
maksa 

20 Svētdiena 

11:00
-

14:00 
/14:0

0-
16:00 

Gleznošanas 
nodarbības Nodarbība Jaunpils 

bibliotēka 
Jaunpils 

bibliotēka 

Ik pa 
divām 
nedēļā

m 

Pasniedzēj
a Aija 
Prince 

Dalībnieki Dalības 
maksa 

22 Pirmdiena 
10:00

-
11:00 

"Grāmatu 
starts" 

3.nodarbība 
Nodarbība Jaunpils 

bibliotēka 
Jaunpils 

bibliotēka 
1reizi 

mēnesī  Darbinieki 
Bērnudārz
a 4 gadīgie 

bērni 

Bezmak
sas 

24 Ceturtdien
a 

15:00 
- 

18:00 

Keramikas 
pulciņš Nodarbība Jaunpils 

Amatu māja 
Jaunpils 

Amatu māja 1 reizi Pasniedzēj
a 

Visi 
interesenti 

Dalības 
maksa 

A
P
RĪ
LI
S 
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Dalības 
maksa 

15 Otrdiena 
17:00 

-
19:00 

Radošā 
nodarbība Nodarbība Viesatu 

bibliotēka 
Viesatu 

bibliotēka 1reizi Darbinieki 
Bērniem 
kopā ar 

vecākiem 

Bezmak
sas 

20 Svētdiena 
11:00 

- 
14:00 

Gleznu 
gatavošana 
no krāsotas 
aitas vilnas 

Nodarbība Jaunpils 
Amatu māja 

Jaunpils 
Amatu māja 1 reizi Pasniedzēj

a 
Visi 

interesenti 
Dalības 
maksa 

20 Svētdiena 

11:00
-

14:00 
/14:0

0-
16:00 

Gleznošanas 
nodarbības Nodarbība Jaunpils 

bibliotēka 
Jaunpils 

bibliotēka 

Ik pa 
divām 
nedēļā

m 

Pasniedzēj
a Aija 
Prince 

Dalībnieki Dalības 
maksa 

22 Pirmdiena 
10:00

-
11:00 

"Grāmatu 
starts" 

3.nodarbība 
Nodarbība Jaunpils 

bibliotēka 
Jaunpils 

bibliotēka 
1reizi 

mēnesī  Darbinieki 
Bērnudārz
a 4 gadīgie 

bērni 

Bezmak
sas 

24 Ceturtdien
a 

15:00 
- 

18:00 

Keramikas 
pulciņš Nodarbība Jaunpils 

Amatu māja 
Jaunpils 

Amatu māja 1 reizi Pasniedzēj
a 

Visi 
interesenti 

Dalības 
maksa 

A
P
RĪ
LI
S 

                    

turpinājums 16.lpp.

1 Piektdiena 
10:00 

-
15:00 

Satiec savu 
meistaru Pasākums  Jaunpils 

Amatu māja 
Jaunpils 

Amatu māja 1reizi 
Darbinieki, 

Audēju 
pulciņš  

Visi 
interesenti 

Bezmak
sas 

1 Piektdiena  Satiec savu 
meistaru 

Radošās 
darbnīcas 

Biedrība 
“7balles” 

Biedrība 
“7balles” 1reizi Biedrība Visi 

interesenti Maksa 

1 Piektdiena   

01.04. 
Sarīkojuma 

deju 
konkurss 5.-

12. klašu 
skolēniem, 

balle 

Pasākums  Jaunpils 
vidusskola 

Jaunpils 
vidusskola 1 reizi  

 Jaunpils 
vidusskola

s 
skolēni,pe

dagogi 

Visi 
interesenti 

Bezmak
sas  

2 Sestdiena 
13:00

-
17:00 

Matīsa Siliņa 
piemiņas 
pasākums 

Pasākums  
Viesatu 
kultūras 

nams 

Viesatu 
kultūras 

nams 
1reizi 

Darbinieki, 
viesmāksli

nieks 

Visi 
interesenti 

Bezmak
sas 

2 Sestdiena 18:00 
Jaunpils 
teātra 

pirmizrāde 
Pasākums 

Jaunpils 
kultūras 

nams 

Jaunpils 
kultūras 

nams 
1reizi 

Darbinieki, 
Jaupils 
teātris 

Visi 
interesenti 

Ziedoju
mi 

2 Sestdiena 22.00 
Atpūtas 

vakars pie 
galdiņiem 

Pasākums 
Jaunpils 
kultūras 

nams 

Jaunpils pils 
Lielā zāle  1reizi Lustīgais 

blumīzers 
Visi 

interesenti Maksas 

5 Otrdiena ? 

Izstādes 
“Bārbijas un 
Keni latviešu 

tautas 
tērpos” 

atklāšana 

Pasākums  Jaunpils 
muzejs 

Jaunpils 
muzejs 1reizi 

Darbinieki, 
viesmāksli

nieks 

Visi 
interesenti 

Visi 
interes

enti 

9 Sestdiena 20:00
-3:00 

Starpnovadu 
sadraudzības 

vakars 
“Prieks kopā 

būt” 

Pasākums  
Viesatu 
kultūras 

nams 

Viesatu 
kultūras 

nams 
1reizi 

Darbinieki, 
Viesatu 

pieaugušo 
pašd.kol. 

un citi 

Visi 
interesenti
, Dalībnieki 

 Balle 
maksas 

15 Piektdiena 
16:00

-
21:00 

Bērnu 
sadancošanā

s ”Sirdī 
prieks” 

Pasākums  
Viesatu 
kultūras 

nams 

Viesatu 
kultūras 

nams 
1reizi 

Darbinieki, 
Viesatu  
bērnu 

pašd.kol. 
un citi 

Dalībnieki, 
Visi 

interesenti 

Bezmak
sas 

                      

1 Piektdiena 
17:30

-
18:30 

Konkurss 
skolēniem 

"Bērnu 
grāmatas' 

Aktivitāte Viesatu 
bibliotēka 

Viesatu 
bibliotēka 1reizi Darbinieki Visi 

interesenti 
Bezmak

sas 

26 Otrdiena 
17:30

-
18:30 

Konkurss 
"Vai pazīsti 
bibliotēku" 

Aktivitāte Viesatu 
bibliotēka 

Viesatu 
bibliotēka 1reizi Darbinieki Visi 

interesenti 
Bezmak

sas 

5- Otrdiena 
1-2 

mēne
ši 

Izstāde 
“Bārbijas un 
Keni latviešu 

tautas 
tērpos”  

Izstāde Jaunpils 
muzejs 

Jaunpils 
muzejs 1reizi Darbinieki Visi 

interesenti 

muzeja 
ieejas 
biļete, 
jaunpil
niekie

m 
bezmak

sas 

APRĪLIS

Bezmaksas
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Jaunpils 
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Jaunpils 
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mi 
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Pasākums  Jaunpils 
muzejs 

Jaunpils 
muzejs 1reizi 

Darbinieki, 
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Visi 
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Visi 
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9 Sestdiena 20:00
-3:00 
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sadraudzības 

vakars 
“Prieks kopā 

būt” 

Pasākums  
Viesatu 
kultūras 
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Viesatu 
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nams 
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Darbinieki, 
Viesatu 
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pašd.kol. 

un citi 

Visi 
interesenti
, Dalībnieki 

 Balle 
maksas 
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16:00

-
21:00 

Bērnu 
sadancošanā

s ”Sirdī 
prieks” 

Pasākums  
Viesatu 
kultūras 

nams 

Viesatu 
kultūras 

nams 
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Darbinieki, 
Viesatu  
bērnu 

pašd.kol. 
un citi 

Dalībnieki, 
Visi 

interesenti 

Bezmak
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1 Piektdiena 
17:30

-
18:30 

Konkurss 
skolēniem 

"Bērnu 
grāmatas' 

Aktivitāte Viesatu 
bibliotēka 

Viesatu 
bibliotēka 1reizi Darbinieki Visi 

interesenti 
Bezmak

sas 

26 Otrdiena 
17:30

-
18:30 

Konkurss 
"Vai pazīsti 
bibliotēku" 

Aktivitāte Viesatu 
bibliotēka 

Viesatu 
bibliotēka 1reizi Darbinieki Visi 

interesenti 
Bezmak

sas 

5- Otrdiena 
1-2 

mēne
ši 

Izstāde 
“Bārbijas un 
Keni latviešu 

tautas 
tērpos”  

Izstāde Jaunpils 
muzejs 

Jaunpils 
muzejs 1reizi Darbinieki Visi 

interesenti 

muzeja 
ieejas 
biļete, 
jaunpil
niekie

m 
bezmak

sas 

4 Pirmdiena 
1 

mēne
sis  

Izstāde 
"Aktrisei 
Astrīdai 

Kairišai-75" 

Izstāde Viesatu 
bibliotēka 

Viesatu 
bibliotēka 1reizi Darbinieki Visi 

interesenti 
Bezmak

sas 

12 Otrdiena 
2 

mēne
ši 

Izstāde 
"Dzejniecei 

Vizmai 
Belševicai -

85" 

Izstāde Viesatu 
bibliotēka 

Viesatu 
bibliotēka 1reizi Darbinieki Visi 

interesenti 
Bezmak

sas 

13 Trešdiena 
2 

nedēļ
as 

Izstāde 
"Brīnumaino 
lietu pasaulē  

Izstāde Viesatu 
bibliotēka 

Viesatu 
bibliotēka 1reizi Darbinieki Visi 

interesenti 
Bezmak

sas 

    
1-2 

mēne
ši 

Studijas 
“Aija” 

dalībnieku 
izstāde. 

Izstāde Jaunpils 
muzejs 

Jaunpils 
muzeja 

izstāžu zāle  
1reizi Darbinieki Visi 

interesenti 

muzeja 
ieejas 
biļete, 
jaunpil
niekie

m 
bezmak

sas 
                      

7 Ceturtdien
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15:00 
- 

18:00 
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Amatu māja 
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Visi 
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15 Piektdiena 
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-
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Karjeras nedēļa Jaunpils vidusskolā –šogad kino, avio, 
medicīna, loģistika…

24.-29. marts Jaunpils vidusskolā aizri-
tēja tiekoties ar dažādu profesiju un amatu 
pārstāvjiem. 

23.02. februārī Jaunpils vidusskolā vie-
sojās Sarkanā krusta medicīnas koledžas 
pārstāvji. Viesi ne tikai stāstīja ar profesijas 
speci�ku, bet līdzi bija atveduši dažādus uz-
skates materiālus. Tikšanās bija interesanta 
un aizraujoša!

24.02.Jaunpils vidusskolā viesojās mūsu 
pašu novadnieks,  Sia “ SmartLynx” vice-
prezidents Aigars Jakovels. 

Stāstot jauniešiem par savu dzīves ceļu,   
A. Jakovels, uzver, ka vienmēr ir konkurē-
jis. Jau sēžot skolas solā ar sola biedru “si-
tušies“, kuram būs labākās atzīmes. Kad ar 
1. klases audzinātāju L. Ginteri, tagadējo 
domes priekšsēdētāju, gājuši kolektīvi lasīt 
ābolus, vienmēr centies salasīt visvairāk un 
visātrāk. Rezultāts, protams, neizpalicis – 
skolu Aigars pabeidzis kā teicamnieks.  

Bet kad tuvojies pamatskolas beigšanas 
laiks, līdzīgi kā visiem, bijis liels stress – ko 
darīt tālāk. A. Jakovels teic, ka 8. klasē bi-
jis pārliecināts, ka būs jaunsaimnieks – ar 
mammu runājuši, kā govis slauks, krējumu, 
sviestu taisīs, rēķinājuši peļņu… Bet dzīve 
aizveda pavisam citā virzienā…

A.Jakovels jauniešiem stāstīja par uzņē-
mumu Sia “SmartLynx”, par pilota, stjuaršu 
profesijām un karjeras izaugsmes iespējām 
starptautiskā uzņēmumā. 

Savukārt 25.februāra rīts Jaunpils vi-
dusskolas skolēniem bija gana saspringts, jo 
tika aizstāvēti projekta darbi, taču pēc sma-
gā darba sekoja mierpilna un iedvesmojoša 
tikšanās ar Jaunā Rīgas teātra aktieri un Tri-
ju zvaigžņu ordeņa kavalieri Andri Keišu.

Pamatskolas vecuma skolēni A. Keišu 
apbēra ar jautājumiem gan par kino un 
teātri, gan par ikdienu. Tika noskaidrotas 
aktiera mīļākās �lmas, dziesmas, tika uz-
doti dažādi jautājumi par �lmēšanas pro-
cesu, kā, piemēram, ko mājās saka sieva, ja 
�lmēšanas vai izrādes  laikā jāskūpsta citas  
sievietes...

A. Keišs aicināja skolēnus lasīt grāma-
tas, sportot un pēc iespējas mazāk spēlēt 
datorspēles. Maksimums vienu stundu die-
nā, jo datorspēles notrulina smadzenes.

Tika izspēlēti arī daži uzmanības vin-
grinājumi, kurus ikdienā varēs izmantot 
skolotāji.

Mazliet nopietnāka tikšanās bija ar vi-
dusskolas skolēniem. A. Keišs dalījās sajū-
tās par to, ka Jaunpils ir viņa mīļākā vieta 
un minēja, jā būtu iespēja, tad dzīvotu 
Jaunpilī visu laiku, pārceltu uz šejieni Jauno 
Rīgas teātri. 

Runājot par karjeras izvēles jautāju-
miem, aktieris minēja, ka viņaprāt, ir gan-
drīz neiespējami 18 gados zināt, kas vēlies 
būt, taču atzinās, ka 1.klasē esot uzrakstījis, 
ka būšot aktieris, kaut gan profesijas izvēle 
esot bijusi pavisam nejauša.

Četrpadsmit gadu vecumā Jelgavā iepa-
zinies ar ģimenes draugu Artūru Skrastiņu, 
viņš arī pamudinājis pievērsties “aktieriem”.

Viena no mīļākajām izrādēm ir “Tālāk”, 
ar šo izrādi aktieri ir apbraukājuši visu Ei-
ropu un bijuši pat Ziemeļamerikā. Runājot 
par kino, A. Keišs min, ka “Seržanta Lapi-
ņa atgriešanās”  esot viena no mīļākajām 
�lmām. Filmēšanas laukumā gājis jautri, 
�lmēts tika hronoloģiskā secībā un paši ak-
tieri nav zinājuši, ar ko tas beigsies.

A. Keišs jauniešiem stāstīja, ka teātris-
tas nav viegli! Aktieros šogad aizrit divdes-
mitais gads. Pirmie gadi esot bijuši tādi kā 
“izsišanās“ gadi. Ir bijuši gadi, kad A. Keišs 
spēlēja pat trīs teātros vienlaikus, Jaunajā 
Rīgas, Krievu drāmas un Nacionālajā teātrī. 
30 izrādes mēnesī, viena vienīga skriešana! 
Tagad ritms ir mazliet mierīgāks, aktiera 
darba diena ilgst no 8.30-23:00, arī sestdie-
nas un svētdienas, kad ir izrādes. Karjeras 
laikā Keišs piedalījies apmēram sešdesmit 
izrādēs un divdesmit �lmās. Gadā nospēlē 
aptuveni 150 izrādes. Kopumā sanāk aptu-
veni trīs tūkstoši!

Runājot par brīvo laiku, A. Keišs min, 
ka visvairāk viņam patīk būt Jaunpilī. Ho-

biji ir dārza darbi, it īpaši patīk ķiploku 
smarža, patīk arī peldēties un makšķerēt, 
un, protams, lasīt grāmatas. 

26. 02. sākumskolā viesojās četri BK 
“Jaunpils” basketbolisti - Arnis Jēkabsons, 
Oskars Rungevics, Ģirts Pommers un  
Andris Fridrihsons. Jaunie basketbolisti 
stāstīja ne tikai par sportu, bet arī par to, kā 
viņi mācījās un uzvedās skolā un karjeras 
izaugsmi.  Būvinženiera O. Rungevica vadī-
bā bērni zīmēja savas sapņu mājas, klauso-
ties stāstījumā par būvju konstrukcijām utt.  

Fizioterapeits A. Fridrihsons praktiski 
parādīja, kā bez zālēm cilvēku var atbrīvot 
no sāpēm.

Savukārt loģistikas speciālists A. Jē-
kabsons esot ļoti loģisks - bija bērnu sprie-
dums. 

Žurnālists Ģ. Pommers  interesanti iz-
stāstīja, ko nozīmē rakstīt rakstus žurnā-
liem un avīzēm.

1.03.pie vidusskolēniem viesojās Jaun-
pils pašvaldības izpilddirektors Pēteris Ba-
ranovskis. Izstāstīja savu dzīves gājumu, 
skolas un darba gaitas, motivēja skolēnus 
būt aktīviem, ieinteresētiem dzīvē, ņemt un 
darīt visu, izmēģināt visas iespējas, ko dzīve 
sniedz.

Jaunpils vidusskolas 5.klases meitenes  
viesojās pie pašmāju skaistumkopšanas 
meistariem- Sia “Kalnsili” tikās ar Aiju Miz-
gu, lai noskaidrotu un uzzinātu, ko nozīmē 
strādāt skaistumkopšanas salonā, savukārt 
puiši devās iepazīt Jaunpils pašvaldības po-
licijas inspektoru darba pienākumus. 

Prieks par to, ka novadnieki Jaunpili 
piemin ar labu vārdu un ar prieku apciemo! 

Paldies dalībniekiem par atsaucību un 
dalību Jaunpils vidusskolas Karjeras nedē-
ļā!

Uz turpmāku sadarbību cerot
Baiba Rasa

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas 
vadītāja

Foto: B. Rasa, I. Martuzāne, D. Adiņa

A. Keišs kopā ar Jaunpils vidusskolas audzēkņiem              Aigars Jakovels kopā ar Jaunpils vidusskolas audzēkņiem




