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Novadu 15. Grāmatu svētki Jaunpilī 
Saulainā 9. septembra piektdienā, Jaunpils pilī norisinājās Nova-

du 15. Grāmatu svētki. Rudenīgās noskaņās veidotā svētku prog-
ramma dalīta atbilstoši interešu grupām – pieaugušajiem, bērniem 
un jauniešiem.

Svētku laikā apmeklētāji varēja apskatīt grāmatu komercizstā-
di, kurā grāmatas aplūkot un iegādāties piedāvāja izdevniecības: 
„Jumava”, „Nordik”, „Avots”, “Divpadsmit” un Tukuma muzejs. 

Svētku atklāšana – pils dāma un mūks 
Novadu 15. Grāmatu svētku atklāšanā svētku uzrunu teica Jaun-

pils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, ar atbalstītājiem 
iepazīstināja Lauku bibliotēku atbalsta biedrības (LBAB) vadītā-
ja Biruta Eglīte, ar dziesmu sveica pils Minezingers. Tradicionāli 
Jaunpils pilij- svētki tika atklāti ar lielgabala zalvi. 

Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja 
Lauku bibliotēku atbalsta biedrības (LBAB) dalībnieki bija lūgti 

piedalīties un izteikt savu viedokli laikraksta “Latvijas Avīze” pub-
liskajā diskusijā „Apdrošināšana – veselības aizsardzības sistēmas 
problēmu risinājums?“, kurā piedalījās Veselības ministres padom-
niece Alīda Vāne (ZZS), 12.Saeimas deputāts Romualds Ražuks 
(V) un Tukuma slimnīcas valdes priekšsēdētāja Dzintra Rabke-
viča, kā arī tikties ar grāmatas “Latvijas novadu dārgumi” autori 
Ilzi Būmani (Lauku Avīze) un pasaules apceļotāju Pēteri Strubergu 
(Jumava).

Diskusijas dalībnieki - Dzintra Rabkeviča, Alīda Vāne, Romualds Ražuks
Bērniem un jauniešiem programmā bija radoša darbošanās kopā 

ar ilustratori Melāniju Vilku (Lauku Avīze), literārās improvizāci-
jas spēles kopā ar Ligitu Smildziņu, tikšanās ar grāmatas “Koko un 
Riko” autori Eviju Gulbi (Zvaigzne ABC), “Bulta, zvaigzne un Laī” 
autori Ievu Melgalvi (Zvaigzne ABC) un grāmatas “Rīga-Maskava” 
autori Sabīni Košeļevu (Zvaigzne ABC), kā arī sarunas ar žurnāla 
“Ilustrētā Junioriem” redakcijas pārstāvjiem.

Lauku bibliotēku atbalsta biedrības (LBAB)
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AKTUALITĀTES/DOMES LĒMUMI

Izpilddirektora informācija

Tikšanās ar ilustratori Melāniju Vilku
Visiem svētku dalībniekiem bija skatāma daudzveidīgā sēņu iz-

stāde, kurā konsultēja Māra Eipure (Nordik), Rūta un Romualds 
Koluži, darbojās pils guvernanšu radošās darbnīcas (sadarbībā ar 
Jaunpils Amatu māju, biedrībām “Kamenes” un “7balles”, kā arī 
mākslinieci Ievu Zāgmani) un viduslaiku spēles ap pili, kā arī bija 
baudāma zupa brāļa Teodora gaumē.

Literārās improvizācijas spēles kopā ar Ligitu Smildziņu
Svētku noslēgumā ap plkst. 14:00 tradicionāli notika jaunāko 

grāmatu izloze „Mana Veiksme” un literāri muzikāls pasākums 
“Pirms dzērves atkal projām dodas…” ar Elitu Veidemani un Rai-
mondu Vazdiku. Šī bija ne tikai sirsnīga tikšanās ar abām māsām, 
grāmatu autorēm, bet arī tikšanās ar viņu iemīļotiem dzejniekiem 

un cilvēkiem. Svētku apmeklētāji savu saviļņojumu literāri mu-
zikālā pasākuma nobeigumā izrādīja, pieceļoties kājās un kopīgi 
dziedot līdzi. 

Elita Veidemane un Raimonda Vazdika
Grāmatu svētki ir gadskārtējs pasākums, kas notiek visā Latvijā 

dažādos novados. To ietvaros satiekas grāmatu lasītāji, autori un 
izdevēji - notiek dažādu grāmatu prezentācijas pasākumi un tik-
šanās ar lasītāju iemīļotiem autoriem, ir iespēja iegādāties dažādu 
Latvijas izdevniecību grāmatas par draudzīgākām cenām un pēcāk 
piedalīties jaunāko grāmatu loterijā.

Svētku atbalstītāji ir Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējo-
nis, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Latvijas Bērnu fonds, 
Jelgavas tipogrā�ja, Nacionālie bruņotie spēki, SIA Drukātava, SIA 
VESTA-LK, Vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība, Valdis Zat-
lers, Inese Vaidere, Sandra Kalniete.

Īpašs paldies vietējiem atbalstītājiem: Jaunpils novada Domei, 
SIA “Jaunpils pils”, AS “Jaunpils pienotava”, P/A “Jaunpils” par in-
formatīvo, materiālo un �nansiālo atbalstu. 

Paldies Jaunpils pils kolektīvam un radošo darbnīcu vadītājiem 
pasākuma organizēšanā un darbībā.

Paldies Jaunpils vidusskolas direktoram Jānim Liepiņam, direk-
tora vietniecei audzināšanas darbā Irēnai Martuzānei un klašu au-
dzinātājiem par ieinteresētību Grāmatu svētku apmeklēšanā.

Teksts: Inga Papendika, Inga Krūtaine
Foto: Inga Krūtaine

Atskaite par padarītajiem darbiem starp 
sēdēm jūlijā un augustā:

Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
 - Šajos divos mēnešos ir notikuši daudzi 

pasākumi un aktivitātes, kā arī lielākā daļa 
darbinieku ir izmantojuši atvaļinājumus.

- Tika īstenots futbola laukuma laistīša-
nas projekts, ir izveidots pieslēgums un ier-
aktas caurules līdz laukumam.

- Tika greiderēti pašvaldības grants ceļi, 
kā arī ikdienas un periodiskās uzturēšanas 
ietvaros ir laboti grants ceļi, pamatā atjau-
nojot virskārtu bojātākajās vietās: Ķimsīši 
Straumēni, Medulāji Strautmaļi, Dzelmes 
Saldenieki, Auziņas Dziras, Baltiņi Mežvi-
di, Ābeļu iela, Struteles veikals Draviņas. 
Darbi tika veikti gan ar dabiskas grants, gan 

grants šķembu maisījumu 0/32, atkarībā no 
izturamās slodzes. Ceļam Leļi Vizuļi virs-
kārtu atjaunoja LVM pēc baļķu izvešanas.

- Ceļam uz Puduriem (bija viskritiskāka-
jā stāvoklī ūdens atvade) tika izrakti grāv-
ji, ieliktas jaunas caurtekas, lai izveidotu 
ūdens noteci. Grants virskārtas atjaunoša-
na pēc nepieciešamības tiks paredzēta nā-
kamajā sezonā.

- Ir veikta ceļu un ielu ar asfalta segumu 
bedrīšu aizpildīšana un ceļam Jaunpils Tei-
kas vienkārtas apstrāde ar bitumu un šķem-
bām. 

- Joprojām notiek ceļu un centra lauku-
mu topogrā�skās uzmērīšanas darbi, kas 
nepieciešami tehnisko projektu izstrādei.

- Ir sagatavots iepirkums grants ceļu pār-

būves tehnisko projektu izstrādei.
- Iepirktais bērnu rotaļu laukumu aprīko-

jums ir uzstādīts Viesatu birzītē un Levestes 
sporta laukumā, taču vēl jānovērš nepilnī-
bas, lai varētu pieņemt darbu un varētu svi-
nīgi atklāt.

- Ir izgatavots ielu apgaismojuma pro-
jekts Viesatu ciemam no Pārvaldes ēkas 
līdz Birzītei. 

- Ierakts ūdensvads Mesteru ielā, kad būs 
rakuma vieta sablīvējusies sakārtos ielas 
posmu līdz galam. 

- Ir veikti īpašuma Ērģelnieki gan kausē-
jamā, gan dakstiņu jumta seguma atjauno-
šanas darbi un iztīrītas notekas.

- Labiekārtošanas nodaļa darbojās inten-
sīvi pļaujot zāli, labiekārtojot parku un pie-
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Domes un domes komiteju sēžu grafiks 
2016. gada 2. pusgadam

Audžuģimeņu un aizbildņu salidojumā Jaunpilī kopā 
pulcējas teju simts dalībnieki

daloties svētku organizēšanā. 
- Ir veiksmīgi uzsākta jaunā mācību se-

zona.
- Šajā periodā tika atklāts uzstādītais vi-

des objekts pie Kartavkalnu taciņas. 
Domes sēdes lēmumi:
NOLEMJ: Izstrādāt pašvaldībai piedero-

šā nekustamā īpašumu „Pirts” iznomāšanas 
noteikumus.

NOLEMJ: Apstiprināt lēmuma Nr.124 
„Par sociālās aprūpes pakaplojumu izmak-
su segšanu [..]”projektu.

NOLEMJ: Apstiprināt lēmumu „Par jau-
nas automašīnas-mikroautobusa iegādi” 
summā līdz EUR 40000,00, veikt iepirku-
ma procedūru jaunas automašīnas- mik-
roautobusa iegādei, pieņemt lēmumu pēc 
aizdevuma ņemšanas Valsts kasē. 

NOLEMJ: Apstiprināt lēmumu „Par �-
nansējumu pašvaldības dokumentu vadī-
bas sistēmas EDUS integrēšanai Publiskās 
pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmas 
integrācijas videi (DIV)” EUR 1089,00, ko 

sedz no budžeta naudas līdzekļu atlikuma.
NOLEMJ: Apstiprināt lēmumu „Par Vie-

satu pagasta centra ielas apgaismojuma iz-
būvi” projektu.,

NOLEMJ: Apstiprināt Lēmumu „Par 
detālplānojuma izstrādi NĪ „Ābeļdārzs” 
projektu. Nepieciešamo �nansējumu dar-
bu veikšanai EUR 3993, 00 apmērā segt no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

NOLEMJ: Apstiprināt Lēmumu „Par 
ēkas „Lodes” atjaunošanas projekta izstrā-
di” projektu.

NOLEMJ: Apstiprināt Lēmumu Nr.130 
“Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjauno-
šana Jaunpils novada pašvaldībai piedero-
šās zemēs un valdījumā esošas zemēs” pro-
jektu. 

Apstiprināt lēmumu „Par Jaunpils no-
vada Attīstības programmas 2012.-2018.
gadam aktualizētā Investīciju plāna preci-
zēšanu” projektu.

Apstiprināt lēmumu „Par divu dzīvokļu 
apvienošanu daudzdzīvokļu mājā „Saktas” 

adreses piešķiršanu” projektu.
Atstiprināt Lēmumu „Par domes lēmu-

mu Nr.161, Nr.86 un Nr.5 atcelšanu”.
NOLEMJ: Apstiprināt lēmumu „Par deg-

vielas patēriņa normām zāles traktoramZe-
ro Turn RZT50” projektu.

Apstiprināt Lēmumu Nr.135 „Par pa-
pildus �nansējumu bērnu dienas centram 
„Zemenīte” projektu. Piešķirt papildus 
�nansējumu no budžeta atlikuma perio-
dam no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.
gada 31.decembrim EUR 1320 apmērā un 
VSAOI EUR 312 apmērā, kopā EUR 1632 
apmērā.

NOLEMJ:Apstiprināt Lēmumu „Par pa-
pildus �nansējumu Attīstības nodaļai” pro-
jektu. Attīstības nodaļai investīciju projektu 
īstenošanai nepieciešamās tehniskās doku-
mentācijas sagatavošanai piešķirt papildus 
�nansējumu EUR 6618,70 (seši tūkstoši 
šeši simti astoņpadsmit euro 70 centi) ap-
mērā no budžeta naudas līdzekļu atlikuma.

NOLEMJ: apstiprināt Lēmumu „Par sēžu 
gra�ku 2016.gada 2.pusgadam” projektu.

Dome, komiteja au-
gusts

septem-
bris

oktob-
ris

novem-
bris

decem-
bris

Izglītības, 
kultūras, sporta 
un sociālo lietu 
komitejas sēdes

17. 14. 5. 2. 7.

Attīstības komi-
tejas sēdes

17. 21. 12. 9. 14.

Finanšu komite-
jas sēdes

17. 27. 19. 23. 14.

Domes sēdes 8., 29. 27. 30. 22.
Komiteju sēdes notiek plkst. 16.00
Domes sēdes notiek plkst. 9.00
Nepieciešamības gadījumā sēžu norises laiks var mainīties
NOLEMJ: Apstiprināt Lēmumu „Par papildus �nansējumu No-

vadu 15.Grāmatu svētku organizēšanai” projektu. PA „Jaunpils” 
Jaunpils pagasta bibliotēkai piešķirt papildus �nansējumu EUR 
1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā no budžeta nau-
das atlikuma. 

Nolemj: Jaunpils vidusskolai piešķirt �nansējumu Jaunpils vi-
dussskolas pirmsskolas grupu audzinātāju un logopēda algas lik-
mes paaugstināšanai EUR 1224 (viens tūkstotis divi simti divdes-
mit četri euro) apmērā no Jaunpils vidusskolas budžeta.

NOLEMJ: apstiprināt Lēmumu Nr.141 „Par Saistošajiem no-
teikumiem Nr. 14/2016 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” 

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

Informāciju sagatavoja: Dita Ellere 
Jaunpils ND sekretāre

Nav pasaulē tādas valūtas, ar kuru var sa-
maksāt par sirds darbu! Audžuģimeņu un 
aizbildņu pienākumus pilda stipri cilvēki. 
Šīs ir ģimenes, kas spēj dot-mīļumu, mai-
gumu, mīlestību, stipru plecu, padomu, rei-
zēm kādu asāku vārdu, bet vienmēr ar labu 
nodomu. Ģimenes, kas atbalsta, iedvesmo, 
motivē, māca labo, samīļo, un vienkārši ir 
kopā. Ģimenes, kuru veikums ir nenovērtē-
jams, Jaunpils novada Domes vārdā sakām 
lielu paldies. 

Šajā vasarā uz kopīgu pasākumu Jaunpils 

novada Strutelē, biedrības “7balles” teri-
torijā kopā pulcējās teju simts dalībnieki, 
lai kopā piedalītos audžuģimeņu un aiz-
bildņu salidojumā. Ģimenēm ar bērniem 
visas dienas garumā tika piedāvāta iespēja 
radoši darboties-veidot svecītes, darināt 
koka rotaļlietas, vēja zvanus, šaut ar loku 
un drosmīgākie varēja iemēģināt rāpšanos 
uz kastēm. Jāteic, ka līderis šajā aktivitātē 
bija Daiga Petrova. Bērni no sirds patikas 
varēja nodoties lekšanai gan pa gaisa pili, 
gan batutu. Airēt ar īstu plostu, iziet garās 

labirinta takas u.c. 
Kamēr bērni rotaļājās, vecāki kopā ar Li-

gitu Ginteri, šoreiz ne kā domes priekšsē-
dētājas statusā, bet gan pasniedzējas lomā, 
nodevās psiholoģiskai sarunai un rituā-
liem-dalījās sajūtās, pieredzē un atbalstīja 
cita citu. 

Dienas otrajā pusē bērni uzstājās ar saga-
tavotiem priekšnesumiem: dziedāja, dejoja, 
spēlēja mūzikas instrumentus. Kopīgi tika 
notiesāta svētku kūka un ritināts simbolis-
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Valsts un pašvaldības pakalpojumi vienkopus

Aicinām izvirzīt kandidātus Jaunpils novada 
Domes apbalvojumam!

2015. gadā ir uzsākta Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkal-
pošanas centru izveide novadu nozīmes attīstības centros. Pakal-
pojumu centri darbosies uz pašvaldību bāzes un saskaņā ar vieno-
tiem principiem, nodrošinot klientiem vienkopus gan pašvaldību 
pakalpojumus, kā līdz šim, gan noteiktus valsts pakalpojumus. 

Jaunpils Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 
(VPVKAC) var saņemt:

Pašvaldības pakalpojumus:
- Iesniegt Jaunpils novada domei adresētus jebkura veida doku-

mentus;
- Saņemt Jaunpils novada domes sagatavotos dokumentus;
- Samaksāt nekustamā īpašuma nodokli, pašvaldības zemes no-

mas maksājumus;
- Saņemt Jaunpils novada Sociālā dienesta pabalstus;
- Samaksāt pašvaldības apstiprinātos maksas pakalpojumus, 

valsts un pašvaldības nodevas.
- Pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumus.
- Saņemt konsultācijas par valsts iestāžu e-pakalpojumiem un 

praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes 
lasītāju.

- Saņemt informāciju un palīdzību  - datora, interneta, eID vied-
karšu lasītāju lietošanu, un konsultatīvo atbalstu.

Jaunpils VPVKAC atrodas “Ērģelniekos”, Jaunpils pagastā, 
Jaunpils novadā (sporta nama ēkā, 1. stāvā, ieeja no baznīcas 
puses)

VPVKAC darba laiks: 
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
Tālr. 63107068; 29146415

Lūdzu zvaniet vai rakstiet par jebkuru sev interesējošu jautājumu 
uz norādītajiem tālruņu numuriem vai e-pastiem

- Klientu apkalpošanas centra speciālistei Dinai Ločmelei, dina.
locmele@jaunpils.lv 63107068, 29146415 Valsts un pašvaldības un 
pakalpojumi

- Nodokļu administratorei Ilzei Zorikai, ilze.zorika@jaunpils.lv, 
63107068, 29146415 Pašvaldības pakalpojumi un nodokļu, maksā-
jumu, iekasēšana un pašv. soc. pabalstu izmaksa

kais draudzības pavediens. Jaunpils novada Domes 
priekšsēdētāja ģimenēm pasniedza atzinības rakstus, 
kā arī dāvāja Jaunpils teiku grāmatu.

Paldies audžuģimenēm un aizbildņiem par atsaucī-
bu un dalību pasākumā! Audžuvecāku un aizbildņu 
vārdā paldies pasākuma idejas “ģeneratoram un laba-
jam gariņam” - Dacei Adiņai, Jaunpils novada Domei 
Paldies Jaunpils Sociālajam dienestam un Bāriņtesai 
par pasākuma organizēšanu, kā arī visiem čaklajiem 
palīgiem, īpaši Artūram Zarembam, Andrim Frid-
rihsonam un Agitai Trokšai. Paldies atbalstītājiem: 
A/s “Jaunpils Pienotava”, sia “Jaunpils pils” un mājas 
saimniekiem-biedrībai “7 balles” Kasparam, Anetei 
un Reinim! 

Ja arī tu jūti sevī vēlmi palīdzēt kādam, kuram tas 
ir vajadzīgs, vienmēr esi laipni gaidīts uz sarunu Bā-
riņtiesā! 

Baiba Rasa
Audžumamma, Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību 

un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: B. Rasa

Sakarā ar Latvijas Republikas 98. ga-
dadienu, saskaņā ar Nolikumu Nr. 6 „Par 
Jaunpils novada domes apbalvojumiem” 
(publicēts 2014. gada septembra laikraks-
tā „Jaunpils Vēstis”- pieejams mājas  lapā 
www.jaunpils.lv/), Jaunpils novada Dome 

lūdz līdz š.g. 14. oktobrim iesniegt pietei-
kumus apbalvojumu piešķiršanai.

 Pretendentus apbalvojumam izvirza Do-
mes priekšsēdētāja, izpilddirektors, Pašval-
dības domes deputāti, Pašvaldības  komite-
jas, pašvaldības iestāžu vadītāji,  juridiskās 

personas, biedrības,  kuru juridiskā vai pa-
stāvīgās darbības vietas adrese ir Jaunpils 
novads, kā arī �zisku personu grupa (ne 
mazāk kā 10 (desmit) pašvaldības teritorijā 
deklarētās personas).

Pieteikumā par apbalvojuma piešķiršanu 

Audžuģimeņu un aizbildņu salidojuma dalībnieku kopbilde biedrībā “7 balles” 
22.07.2016.
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Jaunpils vidusskolas īsziņas 2016./2017.mācību gadā
Skolēnu skaits: 
Pirmsskola – 75 audzēkņi
Sākumskola – 91 skolēns
Pamatskola – 118 skolēni
Vidusskola – 29 skolēni
Kopā: 313

Pirmklasnieku goda aplis kopā ar 12. klasi un audzinātājiem 
Artūru Zarembu un Auriku Bogataju.
Starptautiskie projekti:
Skola saņēmusi �nansējumu jaunam programmas ERASMUS+ 

jānorāda šāda informācija:
1. ja tiek izvirzīta:  
-  �ziska  persona:  vārds, uzvārds, dar-

bavieta un ieņemamais amats vai citas zi-
ņas, kas  identi�cē šo personu;

-  ģimene:  ģimenes locekļu vārds, uz-
vārds, adrese;

- juridiska  persona:  nosaukums, adrese,  
vadītāja vārds un uzvārds;

-  kolektīvs vai  biedrība:  nosaukums, 
vadītāja vārds un uzvārds;

2.  apraksts - motivēts pamatojums ap-
balvošanai;

3.  informācija par kandidāta  pieteicēju 
(pieteicējiem).

Apbalvojumus piešķir par:
- par augstiem  un ilggadīgiem sasniegu-

miem  un ieguldījumiem kultūrā, izglītībā, 
sportā, veselības aizsardzībā, labdarībā,  
sociālajā, sabiedriskajā  un   saimnieciskajā  
darbā u.tml.;

- par pozitīva novada tēla veidošanu un 
novada  vārda popularizēšanu valsts un 
starptautiskā mērogā;

- par nozīmīgu �nansiālu un praktisku  
atbalstu novada attīstībā un sabiedriskajā 
dzīvē;

- par  varonīgu rīcību  ekstremālās  situā-
cijās, glābjot līdzpilsoņu dzīvības vai lielas 
materiālās vērtības.

- par sasniegumiem attiecīgajā  nozarē
- par priekšzīmīgu un  profesionālu ama-

ta pienākumu veikšanu;
- par  aktivitāti sabiedriskajā dzīvē.
Pieteikumus iesniedz Domē sekretārei 

vai sūta pa pastu  Jaunpils novada Domei, 
„Ērģelnieki”, Jaunpilī, Jaunpils pagasts 
Jaunpils novads vai uz e-pastu pasvaldiba@
jaunpils.lv (parakstītu ar elektronisko pa-
rakstu) līdz tekošā gada 15. oktobrim. 

Par attiecīgo apbalvojuma veidu  lemj 
dome, pamatojoties uz pieteikumiem un  
Nolikumu Nr. 6 „Par Jaunpils novada do-
mes apbalvojumiem”

skolu stratēģiskās partnerības projektam uz 3 gadiem (2016.-2019. 
«Prāts un sirds». Sadarbība ar Polijas, Vācijas, Itālijas, Turcijas un 
Zviedrijas skolām.
Jaunpils vidusskolas pasākumu plāns 2016.- 2017. m.g. 1. pus-
gads, iespējamas izmaiņas.
Septembris
17.09.-23.09. Eiropas sporta nedēļa
23.09. Olimpiskā diena “Padod bumbu!”, veltīta Olimpiskā sporta 
veida – volejbola popularizēšanai
28.09. Drošības diena skolā.
Septembris – adaptācijas mēnesis – klašu pārgājienu, ekskursiju 
laiks.
Oktobris
3.10. Skolotāju diena.
10.-14.10. Karjeras dienas „Es būšu..... darba tirgū!”.
10.10. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme
14.10. Skolēnu Parlamenta sanāksme.
21.10. Pasākums „Skolā iet man ļoti patīk!” 1.-12. klašu skolēniem.
Oktobris- vecāku mēnesis, vecāku sapulces klašu grupās.
Novembris
Izstāde “Latvija Brīvības cīņu laikā” no 31.oktobra - 4.novembrim
10.11. Mārtiņdienas gadatirgus. Vecāku diena.
11.-17.11. Valsts svētku pasākumi skolā.
11.11. Skolēnu Parlamenta sanāksme.
21.11. Audzinātāju MK un interešu izglītības skolotāju sanāksme.
30.11. Vecāku diena.
Novembris – valsts svētku mēnesis
Decembris
9.12. Skolēnu Parlamenta sanāksme
14.12. Skolotāju sanāksme
12.-16.12. „ Ziemassvētkus gaidot!” Radošās darbnīcas klasēs.
19.-21.12. Ziemassvētku pasākumi skolā.
Decembris –par un ap Ziemassvētkiem - nesam mājās eglīti, po-
šamies svētkiem!

Irēna Martuzāne
Jānis Liepiņš

Seko Jaunpils novada Domei Twitter kontā @Jaunpilsnovads
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PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI

Viesatu kultūras nama ziņas

Jaunpils novada pašvaldība 2016. gadā 
sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pašvaldību 
savienība” (LPS) un Meža attīstības fondu 
realizēja projekta „PAŠVALDĪBU LABIE 
DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGA-
DEI”, valsts atbalsta meža nozares attīstībai 
2015. gadā ietvaros, aktivitātes Jaunpils no-
vadā. 

Realizējot projektu Jaunpilī 2016. gadā, 
tika veikta Jaunpils parka nevēlamo krūmu 
apauguma novākšana un taciņas posma 
seguma atjaunošana un 12 liepu dižstādu 
stādīšana Sudrabu ielā.

Koki iestādīti kvali�cētu speciālistu va-

Viesatu pagasta svētki
Augustā vidū, 19. un 20., Viesatās notika ikgadējie pagasta svētki, 

kas tradicionāli sākās piektdienā ar Ģimeņu dienu Viesatu birzītē.

Latvju zīmju veidošana

dībā, saskaņā ar ES Arboristu padomes 
labas koku kopšanas un dārzkopības prak-
ses standartu. Projekta realizācijas gaitā 
izdevies paaugstināt publisko apstādījumu 
un parka funkcionatitāti, ainaviskumu un 
kvalitāti.

Darbos piedalījās Jaunpils pašvaldības 
darbinieki, nozares profesionāļi un vietējie 
iedzīvotāji.

Kopējās materiālu izmaksas, neskaitot 
darbaspēka un tehnika izmaksas, projekta 
realizācijas gaitā sastāda EUR 1282.60 (ie-
kaitot PVN 21%), no tā biedrības “Latvijas 
Pašvaldību savienība” (LPS) un Meža attīs-

tības fonda atbalsts stādu iegādei ir EUR 
400.00, (iekaitot PVN 21%) savukārt EUR 
882.60 (iekaitot PVN 21%) sastāda Jaunpils 
pašvaldības budžeta līdz�nansējums.

2016. gadā Jaunpils pašvaldība uzsākusi 
Jaunpils parka labiekārtošanas projekta izs-
trādi.

Informējam, ka tiek ierobežota satiksmes 
kustība Kartavkalna un Elles kalna terito-
rijā. Atslēgas atrodas pie Gitas Zeminskas 
un Antona Kokina. Informācija: 29135557

Gvido Leiburgs
Labiekārtošanas nodaļas vadītājs

Sākumā tika veidotas latvju zīmes no visdažādākajiem materiā-
liem ( ziedi, koka kluči, akmeņi u.c.), kurus dalībnieki paši atnesuši 

1.septembris ir klāt, jāsāk kājas kustināt.
„Zemenītes” bērni kopā nāk, lielus darbus darīt sāk

Agrā 1.septembra rītā, kad citi varbūt vēl saldi gulēja, „Zeme-
nītes” teritorijā valdīja liela kņada un čalošanās. Uz pirmo lielo 
svētku dienu sanāca mazie „Zemenītes” bērni kopā ar saviem vecā-
kiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām- cits drošāks, cits bailīgāks. 
Bērni pagalmā kopā ar “audzītēm” un saviem mīļajiem gāja kopī-
gās rotaļās, sagaidīja Ežuku, kurš atnesa bērniem mazas dāvaniņas 

un sveica ar 1.septembri. Pēc tam bērni mielojās ar Ežuka sarūpēto 
kliņģeri. 

Jaunpils vidusskolas pirmsskolas grupa „Zemenīte” vēlas pateik-
ties Jaunpils Pensionāru biedrībai par dāvinājumu 1.septembrī- 
brīnišķīga Ēvalda Siliņa grāmata „Dziesmas bērniem” kopā ar 4 
diskiem!

“Zemenītes” vadītāja Agita Trokša

Aktivitātes bērniem
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Pašdarbības kolektīvi

sev līdz. Vēlāk apmeklētāji varēja piedalīties visdažādākajās rado-
šajās darbnīcās, apgleznot seju un iegūt tetovējumu. 

Instruktāža pirms velo maratona
Pusdienās visi tika aicināti uz kopīgu zupas ēšanu.
Pēc pusdienām sākās sportiskās aktivitātes - dažādas individu-

ālas disciplīnas, kā arī velo maratons. Dienas izskaņa Viesatu kul-
tūras namā bija tautas dziesmu sadziedāšanās kopā ar Ariandu 
Puriņu.

Sadziedāšanās kopā ar Ariandu Puriņu 
20.augusts iesākās 5.00 no rīta ar makšķerēšanas sacensībām, 

kurām sekoja sporta spēles birzītē. Savstarpēji sacentās sešas ko-
mandas. Paralēli sacensībām ik viens varēja piedalīties individu-
ālajās disciplīnās. Vakarā pēc labas sportošanas bija balle kopā ar 
muzikanti Zani.

1.vietas ieguvēji komandu sacensībās 
Septembra otrajā pusē savu darbību atsāks pulciņi. Bērnu deju 

un vidējās paaudzes tautas deju kolektīvu pirmais mēģinājums 
šosezon būs 21.septembrī - bērnu grupiņām -18:00, vidējas deju 
paaudzes dejotājiem – 20:00. 

Pirmajā reizē visi bērni aicināti nākt vienā laikā, jo būs jauna 
vadītāja -Ilze Samuleviča, kura sadalīs laiku un vecuma grupas pēc 
saviem ieskatiem. Tautas deju nodarbības šobrīd paredzētas treš-
dienās, taču vadoties pēc dalībnieku iespējām - laiki un diena vēl 
var mainīties.

Folkloras kopa “Viesi” ar vadītāju Ariandu Puriņu nodarbības 
atsāka jau 13. septembrī, jo aktīvi gatavojas Krišjāņa Barona pa-
matskolas salidojumam, bet tas neliedz pievienoties jauniem da-
lībniekiem turpmākajos mēģinājumos.

Viesatu amatierteātris “Pupuķis”, režisores Vinetas Matvijukas 
vadībā, savas nodarbības atsāks 16. septembrī.

Mīļi gaidīti būs gan jau esošie, gan jauni pulciņu dalībnieki. 
Sīkāku informāciju par mēģinājuma laikiem var uzzināt zvanot 

pa tel. 28717075. 
Krišjāņa Barona pamatskolas salidojums 
8.oktobrī 20:00 aicināti visi bijušie skolas skolotāji, darbinieki, 

absolventi un tie, kas skolā mācījušies, uz Krišjāņa Barona pamat-
skolas salidojumu “Atmiņu albumu šķirstot”. Dalības maksa pasā-
kumā € 5.00, reģistrēšanā no plkst. 19:00. 

Pēc pasākuma visi aicināti uz Jauko atmiņu balli kopā ar grupu 
“Sienāži”!

Informāciju sagatavoja 
Viesatu k. nama v.i. Inga Kalviņa

Foto: Agita Rulle

Ar 3.oktobri Jaunpils kultūras namā 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi sāks 
2016/2017. gada sezonu.

Darbosies sekojoši kolektīvi:
1. Jaunpils jauktais koris – vadītāja Lās-

ma Pommere
2. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jaun-

pils’- vadītāja Santa Laurinoviča
3. Jauniešu deju kolektīvs „Atsperīte”- 

vadītāja Žanna Kļava
4. Senioru ansamblis „Pīlādzītis”- vadītā-

ja Agrita Aleksejenoka
5. Jaunpils teātris- režisors Māris Nei-

lands
6. Pirmskolas bērnu deju kolektīvs 

„Pilskundziņi”- vadītāja Agita Trokša
7. Pirmskolas bērnu vokālais ansamblis 

„Ķipariņi”- vadītāja Agrita Aleksejenoka
8. Līnijdeju grupa „Randevu”- vadītāja 

Dace Pobusa
9. Līnijdeju grupa „Vīgriezes”- vadītāja 

Valija Baumgarte

10. Lietišķās mākslas audēju pulciņš- va-
dītāja Velga Pavlovska

Laipni aicināti esošie kolektīvu dalīb-
nieki un, protams, arī jauni dalībnieki! 

Informācija pa t. 29296334.

Ar šo sezonu sākas gatavošanās Latvi-
jas simtgades Dziesmu un deju svētkiem 
1918.gadā. Īpaši tas attiecas uz kori un 
deju kolektīviem, kuri piedalīsies svētku 
programmā. 
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Pasākumi 

Jaunpils pils 715. gadu jubileja aizvadīta

9.septembrī – visas dienas garumā Jaun-
pils pilī notiks Grāmatu svētki.

22.septembrī – Baltu vienības dienā – 
visi aicināti uz kino seansu Jaunpils pilī.

25.septembrī – Jaunpils pils laukumā 
Miķeļdienas tirgus ar lauku labumiem, ru-
dens veltēm, našķiem un citām noderīgām 
lietām.

Līdz ar Jaunpils pils 715. gadu jubilejas svinībām, klajā nāk īpaša 
dizaina suvenīrmonēta. Par godu pils jubilejai -Viduslaiku svēt-
kos Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere sveica 
tuvākos kaimiņus, sadarbības un sadraudzības partnerus, vietējos 
uzņēmējus, nevalstisko organizāciju vadītājus kā arī pils un pašval-
dības darbiniekus. Svinīgo pasākumu apmeklēja un sveicienus at-
veda īpašie viesi-Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Luk-
mans, Kandavas domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts, Dobe-
les novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, Jaunmoku pils 
muzeja vadītāja Inga Šmitenberga, bijušie vadītāji: Juris Mūrnieks, 
Uldis Kaņeps-Kalniņš un Daiga Osīte kā arī citi viesi no tuvākas un 
tālākas apkaimes.

L. Gintere svinīgajā brīdī pateicās klātesošajiem par ieguldīto 
darbu novada attīsībā, Jaunpils vārda celšanā un popularizēšanā, 
uzsverot cilvēciskās vērtības, kas stāv pāri visam. Paldies visiem, 
kas pagodināja svētku pasākumu ar savu klātbūtni!

Jaunpils novada Dome izsaka pateicību sia “Jaunpils pils” un 
Jaunpils muzeja darbiniekiem par atbalstu pieņemšanas organizē-
šanā.

3.oktobrī – Jaunpils pašdarbnieki atsāks 
2016/17. gada sezonu

15.oktobrī –Jaunpils pilī - 22.00 - tradi-
cionālā Rudens balle ar grupu „Liepavots”.

Ieejas biļete - € 6.00, iepriekšpārdošanā - 
€ 5.00

Balles laikā kamīnzālē darbosies Pils kro-
ga kafejnīca.

29.oktobrī – Jaunpils pilī – Leģendu 
nakts pasākums.

Par pasākumu norisi sekojiet reklāmai!
Informāciju sagatavoja

Jaunpils kultūras nama vadītāja
Silva Nordena

29296334

Sveicienus atveda Tukuma ND priekšsēdētājs Ē. Lukmans

Svētku uzrunu saka Jaunpils ND priekšsēdētāja Ligita Gintere. Jaunpils pils 
Laulību zālē 13.08.2016.

Sveic Kandavas ND priekšsēdētājs N. Štoferts

Īpaši paldies vārdi tika veltīti 
bijušajam Jaunpils LIS direktoram 
Jurim Mūrniekam.

Kaimiņus apsveikt ieradās Dobeles 
ND priekšsēdētājs A. Spridzāns

Apsveikuma vārdus saka vokālais pedagogs, vokālās laboratorijas “Izdziedi 
vasaru” vadītājs E. Kramiņš



www.jaunpils.lv

Jaunpils vēstis 9.septembris 2016

turpinājums 10.lpp.

AKTUALITĀTES/ ZIŅAS JAUNIEŠIEM

Jaunpils jauniešu aktivitātes projektā “Jauniešu radošums 
un komunikācija ilgtspējīgai attīstībai”

Par godu Jaunpils pils 715. jubilejai, klajā nāk īpaša piemiņas 
velte-Jaunpils suvenīrmonēta 

Nacionālā mantojuma kolekcijas suvenīrmonēta dod iespēju sa-
glabāt atmiņas par vietu, laiku un vērtībām. Jaunpils suvenīrmonē-
ta ir unikāla, tās aversā ir attēlots Jaunpils atpazīstamības simbols 
-varenā viduslaiku pils. 

Monēta ir īpašs suvenīrs, tā ir iestiprināta kartiņā un ir viegli iz-
ņemama. Kartiņa ir atverama un tās iekšpusē atrodama saistoša 
informācija par Jaunpils pili un novadu, suvenīra pievilcība pa-
stiprināta ar izteiksmīgām fotogrā�jām. Monētai ir viens dizains, 
savukārt suvenīrkartiņām ir divi varianti.

Suvenīrmonēta tika atklāta līdz ar Jaunpils pils 715. gadu jubile-
jai veltītajiem viduslaiku svētkiem. Svētku ietvaros Jaunpils novada 
Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere jaunatklāto monētu pasnie-
dza viesiem, kuri piedalījās o�ciālajā svētku pieņemšanā pie domes 
priekšsēdētājas.

„Heritage on a coin“ ir lielākais suvenīrmonētu kolekcijas tīkls 
pasaulē, kurā ir iesaistījušās jau 40 valstis un kopš 2006.gada arī 
Latvija. Projekta izveidotāja un īstenotāja - Beļģijas monētu kal-
tuves Mauquoy Token Company - mājaslapā www.nationaltokens.
com tiek publicēta un regulāri atjaunota jaunākā informācija par 

visām šī projekta ietvaros izlaistajām suvenīrmonētām. Suvenīr-
monētas tiek kaltas no augstas šķiras sakausējuma metāliem sud-
raba vai zelta krāsā. Kopā ar informāciju par suvenīrmonētu tiek 
publicēts arī apraksts par vietām un notikumiem, kas ir attēloti uz 
suvenīrmonētas. Šādā veidā tiek veicināta objekta vai vietas starp-
tautiskā atpazīstamība.

Monētas diametrs: 31,00 mm
Monētas materiāls: vara, niķeļa un cinka sakausējums, izturīgs 

pret koroziju
Monētas reverss ir vienots visām Latvijas monētām kolekcijā: 

Latvijas kontūrkarte centrā ar 4 zvaigznēm katrā malā, ietverot 
vārdus „Latvian Heritage” un „Collection Coin”

Monētas biezums: 2,25 mm
Monētas šķautne: rievota
*Latvijas Nacionālā mantojuma kolekcijas suvenīrmonētas nav 

izmantojamas kā maksāšanas līdzeklis.
Informācija un foto

Baiba Rasa
Jaunpils novada Domes

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Šajā vasarā jaunieši izbaudīja ne tikai 
karstās saules starus, ravēšanas prieku pie-
mājas dārziņos, dažādus sporta un kultūras 
pasākumus, bet arī ieguva jaunas zināšanas 
par uzņēmējdarbību un komunikāciju. 

No 25.-27. jūlijam Jaunpils novada teri-
torijā notika projekta “Jauniešu komuni-
kācija un radošums ilgtspējīgai attīstībai” 
aktivitātes. Projekta ietvaros divdesmit as-
toņi jaunieši apguva dažādas zināšanas un 
prasmes, kas saistītas ar sava biznesa uzsāk-
šanu, karjeras izglītību, CV un motivācijas 
vēstules sagatavošanu, kā arī virkni citu 
lietderīgu zināšanu. 

Projekta ietvaros jaunieši apmeklēja sep-
tiņus dažāda mēroga vietējos uzņēmējus, 
kopā ar pasniedzējiem un projekta vadī-
tājiem darbojās praktiski. Un tā, vasaras 
piedzīvojums sākās Jaunpils vidusskolā,kur 
pasniedzējas Artas Berezovskas vadībā, 
tika veidots radošais pielikums savam CV, 
kura izstrāde turpinājās biedrībā “7 balles”. 
Dienas noslēgumā šis jaunizveidojums bija 
arī jāpārdod-jādibina reklāmas ģentūras 
un jāveido reklāma. Jaunieši devās iepazīt 
uzņēmumu IK “Pērles”, kurā Inese Andreca 
iepazīstināja ar sarežģīto šūsanas pasauli. 
Vērtīgu pieredzi jaunieši guva SIA “Jaunpils 
projekts”, tiekoties Ievu Eižvertiņu, Uldi 
Priednieku un citiem darbiniekiem. 

Nākamajā dienā jaunieši uzkrāja zinā-

šanas par CV un darba tirgu. Aktivitātes 
Renātes Zīvertes vadībā notika biedrības 
“Rats” telpās. Rīts iesākās ar “Mass Portal” 
pārstāves Ingas Žilinskas prezentāciju un 3 
D prinetera paraugdemostrējumiem. Pēc 
intensīvas mācīšanās četru studu garumā, 
devāmies iepazīt SIA “Joži” saimniecību. 
Jaunieši tikās ar Gunvaldi Sproģi, apska-
tīja iespaidīgo lauksaimniecības tehniku, 
vizinājās ar traktoriem un pārvarēja bailes, 
uzkāpjot milzīgajos graudu torņos. Turpi-
nājām mūsu kopīgo ieskatu biznesa pasau-
lē, devāmies uz Jurģu pusi, ciemos uz SIA 
“Amberland wood” kokapstrādes uzņē-
mumu. Jaunieši tikās ar īpašnieku Artūru 
Balamu, apskatīja ražošanas telpas un te-
niku, kā arī uzzināja daudz jauna par kok-
meistara arodu un eksporta tirgus kni�em. 
Diena turpinājās bioloģiskajā saimniecība 
“Rogas”, jaunieši ar lielu interesi iepazinās 
ar samniecībā mītošajiem lopiņiem, azar-
tiski piedalījās sviestu kulšanā, sieru sieša-
nā, pīrāgu un plātsmaizes cepšanā, un vēl 
azartiskāk to visu notiesāja! Tikai projektā 
iesaistītajām personām zināmā noslēpuma 
dēļ, šī diena tika atzīta par visinteresantāko!

Trešās dienas rītu iesākām ar sportisku 
rīta rosmi sabiedrības veselības veicināša-
nas speciālista Andra Fridrihsona vadībā. 
Tā teikt, lai uzlabotu asinsriti un veicinātu 
saliedētības garu-devāmies apkārt Jaunpils 
dzirnavu ezeram un taisnā ceļā uz SIA “Lī-
vas grupa”, lai tiktos ar vienmēr smaidīgo 
-uzņēmuma ideju ģeneratoru -īpašnieku 
Agri Smelteri. Jaunieši tika iepazīstināti ar 

uzņēmuma darbību, apmeklēja ražošanas 
telpas un uzklausīja vērtīgo dzīves un biz-
nesa �lozo�ju. 

Dienas aktivitātes turpinājās Levestē-
biedrības “Levestes spicie” telpās, kur pa-
sniedzēja Ieva Zāgmane jauniešus ieveda 
modes un radošuma pasaulē. Mākslinie-
ciska noskaņa tika radīta ar prezentācijas 
palīdzību un neformālākai noskaņai jau-
niešiem tika uzdoti uzdevumi -ātri iemā-
cīties kaut ko jaunu; puiši pina bizes, mei-
tenes dejoja, iemācījās dzejoļus, drosmī-
gākie žonglēja…Nodarbība “Mans modes 
produkts” bija viena no aizraujošakajām 
nodarbēm-katrs izveidoja savu individuālo 
un īpašo t-kreklu, čaklākie radīja pat vairā-
kus modes šedevrus. Protams, ka veikums 
tika godam prezentēts. Kad Apmācību cik-
la “Domā uzņēmīgi, radi kreatīvi, komu-
nicē mūsdienīgi” projekta uzdevumi tika 
paveikti, devāmies uz sporta laukumu, lai 
nodotos sportiskām izklaidēm, kā arī apko-
potu projekta laikā iegūtās atziņas vairākās 
kolāžās. Kopīgi baudījām desiņu cepšanu, 
svētku klinģeri un balonu cīņu! 

Kā apliecinājumu jauniešu dalībai pro-
jektā, katram tika izsniegta apliecība un 
usb atmiņas karte, kurā fotogrā�jās glabāt 
atmiņas.

Tātad, kopējā trīs dienu balance: jauni 
iespaidi, neskaitāmas lietderīgas zināšanas 
par uzņēmējdarbību, biznesu, CV un dar-
ba tirgu, 7 uzņēmēju pieredze, izbrauciens 
ar traktoru, elpu aizrajošs skats uz Jaunpili 
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ZIŅAS JAUNIEŠIEM 
turpinājums no 9.lpp.

Jaunieši dodas iepazīt Viesatu upes loku dabas takas

no augstajiem graudu torņiem, attīstīts ra-
došums, jaunas biznesa idejas, 46 modes 
produkti T krekla veidolā, 28 īpaša dizaina 
portreti, jautri, atraktīvi un pozitīvi pavadī-
tas trīs vasaras dienas, saceptas 2 pannas ar 
pīrāgiem un plātsmaizi, sakults sviets, (kas 
spēcīgas saules svelmes dēļ mazliet zaudēja 
savu cietības pakāpi, bet garšoja labi,) sa-
siets siers, noieti vismaz 7 km kājām, iegū-
tas vairāk kā 700 fotogrā�jas, sižeta laikā ie-
spēja būt TV ekrānā, 1 astkaite deputātiem, 
un, protams, 28 jauni draugi,…sarakstu var 

papildināt!
Projekta ideja tika lolota jau ilgu laiku, 

tāpēc dubultprieks, ka šajā vasarā izdevās 
to realizēt! Paldies atsaucīgajiem jaunie-
šiem un viņu vecākiem par interesi un ak-
tīvo darbu daudzu stundu garumā! Paldies 
novada uzņēmējiem par atsaucību un vel-
tīto laiku, un pacietības devu! Paldies brīv-
prātīgajiem: Jutai Vasjatkinai, Ilzei Inkinai, 
Andrim Fridrihsonam, Ingai Žilinskai un 
pārējiem palīgiem! Paldies Vijai Zīvertei 
par praktiskiem padomiem un, protams, 

projekta komandai un sadarbības partne-
riem! Paldies Izglītības un zinātnes minis-
trijai un Starptautisko Jaunatnes program-
mu aģentūrai!

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas valsts prog-
rammas 2016. gadam valsts budžeta �nan-
sējuma ietvaros”

 Uz turpmāku sadarbību cerot,
Projekta vadītāja 

Baiba Rasa 
Foto: B. Rasa

Profesiju spēle Renātes Zīvertes vadībā 26.07.2016. Mēs to izdarījām-noslēguma pasākuma dalībnieki Levestē 27.07.2016.

Tekstilapstrādes darbnīca Ievas Zāgmanes vadībā biedrībā 
“Levestes spicie” 27.07.2016.

Sia “Joži” apmeklējums 26.07.2016.

Mums viss apkārt ir skaista Latvijas daba 
un vietas. Un nav nemaz tālu jābrauc, lai 
izbaudītu Latvijas dabas unikalitāti un sav-
dabīgumu. Vajag tikai apņēmību un vēlmi 
kustēties. Sekojot jauniešu iniciatīvai-do-
māts-darīts! 

27.augustā deviņi Jaunpils novada jau-

nieši devās izzināt un iepazīt blakus no-
vadā esošo dabas un izziņu taku “Viesatas 
upesloki”. Kopā ar jauniešiem bija pārgājie-
na vadītāji: jaunatnes lietu speciāliste Lās-
ma Zariņa un veselības veicināšanas spe-
ciālists Andris Fridrihsons. 

Pārgājiena laikā jauniešiem bija iespēja 

savā starpā dalīties ar dažādiem stāstiem 
un pārrunāt-kā pavadījuši vasaru. Tika dis-
kutēts arī par izglītību un skolām. Pārgājie-
na programma tika pildināta ar dažādiem 
sportiskiem un erudītiem uzdevumiem, 
kuri bija jāveic pa komandām. Vienā no 
uzdevumiem jauniešiem bija jāpārbauda 
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Biedrība „Kandavas Partnerība” izsludina LEADER 
projektu iesniegumu konkursa 2. kārtu 

lauku attīstībai 2014.–2020. gadam 
apakšpasākumā “Darbību īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” (apakšpasākuma kods – 
19.2.) aktivitātē “Vietējās ekonomikas stip-
rināšanas iniciatīvas” un aktivitātē “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” atbilstoši 
2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 
lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas ter-
miņš: 10.10.2016. - 10.11.2016.

Projektu īstenošanas vieta – Kandavas 
Partnerības teritorija: Kandavas novads; 
Jaunpils novads; Pūres, Sēmes un Irlavas 
pagasti Tukuma novadā.

Kopējais izsludinātais �nansējums 
konkursa 2.kārtā: 553 151,10 EUR.

Izsludinātās Rīcības un �nansējums: 
2.Rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma 
jomā” - 179 786,25 EUR; 3.Rīcība “Atbalsts 

publiskās infrastruktūras uzlabošanai” - 
112 009,45 EUR; 4.Rīcība “Atbalsts dabas, 
vēstures un kultūras mantojuma objektu 
attīstībai” – 112 009,46 EUR; 5.Rīcība “At-
balsts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināša-
nai” - 134 345,94 EUR; 6.Rīcība “Atbalsts 
izglītojošiem pasākumiem” – 15 000,00 
EUR.

Projektu īstenošanas termiņš: ja tiek 
veikta būvniecība, teritorijas labiekārto-
šana - projekta īstenošanas termiņš 2 gadi 
no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pie-
ņemšanas dienas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu; ja projektu īsteno aktivitātē 
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un 
projektā paredzēta attiecināmo izmaksu 
pozīcija personāla atalgojumam un darbī-
bas nodrošināšanai, kas nepārsniedz 15% 
no projekta kopējās attiecināmo izmaksu 
summas, projekta īstenošanas termiņš ir 2 
gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma; pā-
rējiem projektiem projektu īstenošanas ter-
miņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta 

lēmuma pieņemšanas dienas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu.

Ar Kandavas Partnerības attīstības stratē-
ģiju 2016.-2020.gadam (sabiedrības virzīta 
vietējās attīstības stratēģija) un dokumen-
tāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu pro-
jekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības 
„Kandavas Partnerība” birojā Talsu ielā 11, 
Kandavā, un tīmekļa vietnēs http://www.
kandavaspartneriba.lv/ un http://www.lad.
gov.lv.

Projekta iesniegumu elektroniska do-
kumenta veidā var iesniegt Lauku atbalsta 
dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 
https://eps.lad.gov.lv/login vai nosūtot uz 
Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta 
adresi lad@lad.gov.lv Elektronisko doku-
mentu likumā noteiktajā kārtībā. Projek-
ta iesniegumu papīra formātā var iesniegt 
biedrības „Kandavas Partnerība” birojā 
Talsu ielā 11, Kandavā, 2 eksemplāros un 
tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā 
datu nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta 
dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 
vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā 
ar Elektronisko dokumentu likumu).

Kontaktinformācija – Inta Haferberga, 
tālr.28390394, elektroniskā pasta adrese in-
taha@inbox.lv.

Jauniešu kopbilde netālu no “Spuņakmens”

savas zināšanas par Latvijas pilīm un mui-
žām. Katram tika izsniegti puzles gabaliņi 
kurus saliekot, bija jāatmin kāda Latvijas 
muiža vai pils tur ir attēlota. Un, protams, 
neiztrūkstošas aktivitātes bija takā jau eso-
šās prāta spēles- dambrete, domino, desas 
un zivs noķeršana āķī. 

Nonākot pie lielā Spuņakmeņa, tika ietu-
rēts neliels pikniks. Par atsaucību un dalību 
pasākumā jaunieši saņēma īpašo serti�kātu 
un speciālo dāvanu-hennas zīmējumu. Pal-
dies visiem aktīvajiem jauniešiem-gaidām 
turpmākas idejas un ieteikumus kopīgiem 
pasākumiem, lai atkal teiktu-lecam un lai-
žam!

Lāsma Zariņa 
Jaunatnes lietu specialiste

Ja esi vecumā no 18 – 40 gadiem, vēlies realizēt un parādīt savu 
biznesa ideju plašākam lokam NĀC, PIESAKIES konkursam

Konkursa mērķis – atbalstīt jauniešus lau-
ku teritorijās, īstenot savas uzņēmējdarbī-
bas idejas.
Galvenā balva – naudas balva savas idejas 
realizēšanai
Mācības plānotas septembrī, NENOKAVĒ!

Informatīvā diena - 13. septembrī plkst. 
10:00
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītī-
bas centrs”, Tukumā Ed. Veidenbauma ielā 
9, 2 stāvā.
Mācības: 15., 16., 20., 22. un 23. septembrī.
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“Darām paši” dalībnieki gatavojas šī gada finišam

Kopš maija mēneša biedrības, kurām tika 
piešķirts �nansējums savu ideju īstenošanai 
domes projektu konkursā “Darām paši”, īs-
teno savus projektus. 

Augusta vidū apciemoju projekta dalīb-
niekus, skatot - kā veicas, vai varēs projek-
tus pabeigt plānotajā laikā. 

Secinājumi:
Projektus jau īstenojušas biedrības “Kul-

tūras laboratorija’ un “Vides un veselības 
skola dabā”, pensionāru biedrība “Jaunpils’.

Pilnā sparā nopietni remontdarbi notiek 
pie daudzdzīvokļu mājām “Rosmes”, “Tēr-
ces”, “Dzīles”.

Levestes kaķu māja tūlīt būs atradusi savu 

īsto vietu un gaidīs jaunos veselīgos iemīt-
niekus.

Ar Jaunpils baznīcas atbalsta biedrības 
gādību pavisam drīz tiks saņemts jaunais 
buklets par Jaunpils baznīcu.

Biedrības “Ūdensrozes” šobrīd veic izvēli, 
lai iegādātos sev tīkamāko virtuves aprīko-
jumu, kas ļaus dažādot biedrības pasāku-
mus;

“Rats” organizē pieredzes braucienus 
esošajiem un topošajiem mazajiem uzņē-
mējiem un mājražotājiem pie Tērvetes, Vil-
ces un Dobeles mājražotājiem 15.septembrī 
un skatīties, kā Straupē tiek organizēts Lau-
ku labumu tirdziņš -2.oktobrī (vēl intere-
senti var pieteikties).

Novusa klubs ”Jaunpils” uzsācis jaunā in-
ventāra iegādes un gatavošanas darbus;

Jaunpils ev.lut draudze izlēma savus plā-
notos pasākumus veikt bez projekta atbal-
sta, savukārt Jaunpils cukura diabēta bied-
rība vēl lemj, vai projektu īstenot šogad, vai 
atlikt uz nākamo gadu.

Konkursa mērķis ir veicināt Jaunpils no-
vada iedzīvotāju atbildību par savu dzīves 

vidi un uzlabot vietējo dzīves kvalitāti. 
Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 1. 

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

sējums 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. 
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 apvienības “Sabiedrība ar Dvēseli -Latvi-
ja” biedrs.

Apvienība izdod arī ikgadējo žurnālu, ar 
kuru elektroniskā veidā var iepazīties Latvi-
jas pašvaldību savienības mājas lapā www.
lps/ profesionālās apvienības/ Sabiedrība ar 
dvēseli – Latvija.

Vija Zīverte
Projekta koordinatore,

Attīstības nodaļas vadītāja

Mārīte un Edijs priecājas gan par 
sakārtoto pagalmu, gan daudzajiem 
palīgiem projekta īstenošanā.

Ne tikai projekta vadītājam 
Oskaram, bet arī “Rosmju” 
pamatiem lietus vairs nekaitēs.

Raivo no savām rokām “neizlaiž” ne 
projekta vadību, ne galvenos darbus.

“Tērcēs” kāpņu telpu logi jau jauni, 
vēl tik jāparemontē pašas telpas. 
Cerams, ka palīgi būs.

KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS INFORMĀCIJA
Atgādinām, ka ūdens skaitītājiem ik pēc četriem gadiem jāveic pārbaude. Pārbaudes veic akreditētas laboratorijas. Pārbaudes 

izdevumus sedz patērētājs.
Gadījumā, ja pārbaude ir veikta, kā arī pēc pārbaudes veikšanas, lūdzu, iesniedziet izziņas kopiju grāmatvedībā.

Atgādinām arī savlaicīgi noziņot izmaiņas patērētāju skaitā kā arī ūdensskaitītāju rādījumus!
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA BRĪDINA:

Visiem PSIA “Jaunpils KS” parādniekiem jāveic parāda nomaksa līdz 2016.gada 1. oktobrim vai jāierodas Komunālās saimniecī-
bas grāmatvedībā lai noslēgtu Vienošanos par parāda apmaksas gra�ku.

 Pretējā gadījumā apkures sezonas sākums tiks atlikts.
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“Rats” uzsāk 15. sezonu

Kurzemes rokdarbnieču nometne – 2016

Mācīšanās – tas ir laiks sev, mācoties un 
darot lietas, kas sniedz prieku un gandarī-
jumu. Tā ir iespēja piepildīt savu sapni, par 
kuru klusībā esi jau sen domājis. Uzdroši-
nāties – tas ir pats galvenais!

2016.gada mācību sezonā “Ratā” notiks 
gan daudzi tradicionālie kursi, gan arī plā-
nojam atsākt numeroloģijas un jogas no-
darbības, kuras aptaujas dalībnieki ir minē-
juši par sev interesējošām. Tāpat turpinām 
sadarbību ar SIA “Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglîtības centrs” �liāli “Meža kon-
sultāciju pakalpojumu centrs”, piedāvājot 
tēmas, kuras aktuālas mežu īpašniekiem un 
apsaimniekotājiem.

Turpināsies nodarbības bērniem – gan 
angļu valoda, gan animācijas studija un 
rokdarbu nodarbības, gan ģitārspēles no-
darbības. 

Turpināsies arī sadarbība ar Jaunpils no-
vada Sociālo dienestu kursu un semināru 
organizēšanā. 

Šajā sezonā, sadarbojoties ar biedrību 
“Dzīves un veselības skola dabā” plānojam 
organizēt galda spēļu pēcpusdienas.

Taču vairāk par šīs sezonas piedāvāju-
mu varēsiet uzzināt, apmeklējot “Rata” 
atvērto durvju dienu 30.septembrī laikā 
no 15.00 – 17.00

Pirmās šis sezonas nodarbības:

- angļu valodas nodarbība bērniem un 
skolēniem pie skolotājas Sarmītes 30.sep-
tembrī pl.15.00;

- mākslas nodarbības bērniem kopā ar 
skolotāju Artu 3.oktobrī pl. 13.00

- animācijas nodarbība kopā ar skolotāju 
Artu 3.oktobrī pl. 14.00

- ģitārspēles nodarbība iesācējiem kopā 
ar skolotāju Artūru 3.oktobrī pl. 15.00;

- angļu valodas nodarbība kopā ar skolo-
tāju Zani 5.oktobrī pl. 18.00

Aicinām sekot līdzi “Rata” jaunumiem 
arī draugiem.lv un facebook.com

Tiekamies “Ratā”!

Ļaudis mani lepnu teica,
Redz raženi staigājam.
Celšos agri, vērpšu smalki,
Vēl staigāšu jo raženi.

Ar šādu ideju Jaunpilī 27. – 28.augustā 
noritēja ceturtā Kurzemes rokdarbnieču 
nometne. Svarīgi, ka projekts bija orientēts 
uz izglītību un īpaši izglītību tradicionāla-
jā kultūrā, kur tika izzināts viss par un ap 
tautastērpu, tā vēsturi, izgatavošanu un 
valkāšanu. Projektā notika gan praktiskas, 
gan teorētiskas nodarbības. Šobrīd Lat-
vijā ir vērojama liela interese par latviešu 
tautas tērpu. Lai arī laiks bija par īsu, lai 
spētu darināt tautas tērpu, taču dalībnie-
cēm iegūtās zināšanas būs noderīgas gan 
turpmāk darbojoties savos kolektīvos, gan 
individuāli. Tā kā Kurzemes novada tautas 
tērpu varianti ir daudz un dažādi, tad šī bija 
iespēja dalībniecēm saprast tērpa atšķirības 
un tā izgatavošanas iespējas. Lai nodroši-
nātu labas kvalitātes apmācības pasākumā 
piedalījās tādi lektori kā Aija Jansone, Ieva 

Pīgozne, Lia Mona Ģibiete, 
Andris Grebis, Jolanta Me-
diņa, kā arī citi augsta ranga 
rokdarbu speciālisti, kuri no-
deva savas zināšanas dažādu 
rokdarbu izgatavošanā.

Viss sanāca kā plānots pro-
jektā, kuru atbalstīja Valsts 
Kultūrkapitāla fons sadarbī-
bā ar Kurzemes plānošanas 
reģionu, kā arī Jaunpils no-
vada dome un Jaunpils pils. 
Sākumā mūs priecēja ar tautastērpu parādi 
un raitu dejas soli biedrība „Vērgale” un vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs „Vērgale”. Tā 
guvām priekšstatu par tērpu dažādību un 
to skaistumu. Lekciju un meistarklasi par 
latviešu tradicionālā tautastērpa krekliem 
vadīja Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas 
nodaļas vadītāja Aija Jansone. Lai ietērptu 
tautumeitu turpinājām klausīties Kurzemes 
tautastērpu centra vadītājas Lia Monas Ģi-
bietes stāstījumu un meistarklasi „Brunči 
– tautastērpa vizītkarte”. Interesentiem bija 
iespēja apgūt brunču sašūšanu un aizdarē 
iestrādāt iekškabatu. Pārrunas par Kurze-
mes etnogrā�skajām rotām vadīja rotkalis 
ar vairāk kā 40 gadu pieredzi no Liepājas 
Amatnieku nama Andris Grebis. Pasāku-
mu kuplināja Saldus pensionāru akardeo-
nistu grupa „Akords”, kuru skaistais izpildī-
jums piecēla kājās ne vienu vien dalībnieci 
un ļāva iegrimt skaistajās mūzikas skaņās 
un deju soļu ritmos. „Neesam sabrauku-
šas gumiju stiep, bet gan aktīvi darboties 
un gūt zināšanas” ar tādu domu intensīvi 
strādājām šīs abas dienas. Lūkojām Kul-
dīgas novadpētniecības muzeja krājumu 
skaistāko cimdu un zeķu darinājumus un 
rakstus vadītājas Jolanta Mediņas stāstīju-
mā, kā arī Lia Monas Ģibietes pētījumu par 
Suitu zeķēm. Vakarēšana ieilga līdz dziļam 

vakaram. Otras dienas rīts sākās ar Kurze-
mes kokļu spēli un meditāciju. Dalībnie-
cēm bija iespēja ņemt dalību kokļu spēlē un 
dziedāšanā, kuru vadīja Agrita Pileniece un 
par koklēm stāstīja to meistars no Saldus 
Edgars Vilmanis Meženieks. Turpinājumā 
klausījāmies Ievas Pīgoznes lekciju „Latvie-
ša apavi un to valkāšana no pirmsākumiem 
līdz 20.g.s”. Tā kā bijām ieguvušas daudz 
informācijas par tērpu, rotām un apaviem, 
klāt bija laiks praktiskajām nodarbēm, ku-
rās šuvām kreklu, sašuvām brunču paraugu 
ar iekškabatu, ceļos pieaudām bārkšu ap-
audus, izvilkām izvilkumus un tos apstrā-
dājām, darinājām Kurzemes vainagus, ap-
guvām mūsdienīgas šūšanas tehnikas tau-
tastērpa pagatavošanā, kā ari mācījāmies 
stājas un apģērba nešanu (valkāšanu).

Kopā pavadījām divas pilnas un ražīgas 
dienas, kurās piedalījās vairāk kā 80 dalīb-
nieki. Tika teikti ne mazums labi vārdi par 
augsta līmeņa novadītu semināru un lū-
gums organizēt tādus arī turpmāk.

Lielu paldies sakām Jaunpils pils kolektī-
vām par veikto darbu, lai nometnes dalīb-
nieces justos labi un aizbraucot mājās vēl 
ilgi atcerētos par gūtajiem iespaidiem.

Velga Pavlovska
Foto: Mārtiņš Barons
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Radošs prieks un rokdarbi Jaunpilī

JAUNPILS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES ZIŅAS

Jaunpils baznīcas mūrus ieskandināja ēr-
ģeļu koncerts.

Viduslaiku svētku ietvaros Jaunpils baz-
nīcā skanēja brīnišķīgs koncerts, ērģeles 
spēlēja jaunā, daudzsološā ērģelniece Lau-
ma Akmene, vijoli – Raimonds Melderis un 
oboju – Katrīna Švalbe. Koncerts pulcēja 
ap 250 klausītāju, programmā bija J.S.Baha, 
F.Hendeļa un citu klasiķu darbi. 

Koncertu organizēja Jaunpils ev.lut. 
draudze, �nansiāli to atbalstīja Valsts Kul-
tūrkapitāla fonds un Jaunpils novada dome.

Koncerta nosaukums – “Uguņošanas 
mūzika” tika izvēlēts, saskaņojot to ar pir-
mā skaņdarba - F.Hendeļa “Karaliskā ugu-
ņošanas mūzika” nosaukumu. 

Šis koncerts skanēja ērģeļu iesvētīšanas 
dievkalpojuma priekšvakarā.

- Nākamajā dienā – 14. augustā tika ie-
svētītas atjaunotās Jaunpils baznīcas ērģe-
les. Dievkalpojumā kalpoja draudzes mācī-
tājs Jānis Saulīte, ērģeles spēlēja ērģelnieks 
Aivars Kalējs, dziedāja soliste Martina 
Dēringa. Pēc dievkalpojuma draudzes pār-
stāvji pateicās mūziķiem un ērģeļu atjauno-
šanas atbalstītājiem – Jaunpils novada do-
mei un citiem, kuri nebija varējuši ierasties 
– Gunāram Veskam, Pēterim Baranovskim, 

bijušajam draudzes priekšniekam Mārti-
ņam Ķergalvim, Viby un Solnas draudzēm 
Zviedrijā. 

Pēc svinīgā brīža sekojošajā sadraudzības 
brīdī, dzerot ka�ju un sarunājoties, ērgel-
nieks Aivars Kalējs ļoti atzinīgi novērtēja 
Jaunpils baznīcas ērģeļu skanējumu un tika 
aicināts spēlēt tās arī turpmāk.

- 4. septembrī pēc dievkalpojuma noti-
ka draudzes sapulce, kurā sveica mācītāju 
Jāni Saulīti 20 gadu ordinācijas jubilejā, 
kā arī tika izsludinātas draudzes padomes 
vēlēšanas, kas notiks š.g. 6. novembrī, tika 
izveidota nominācijas komisija vēlēšanu 
kandidātu atlasei.

Zane Sapnova

Mans Tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet Mani mācekļi. 
Jņ. 15:8

Biedrība “7 BALLES” ir relizējusi Borisa 
un Ināras Teterevu fonda atbalstīto pro-
jektu “Radošs prieks un rokdarbi Jaunpilī”. 
Projektu līdz�nansē Jaunpils novada dome. 

Projekta aktivitātes īstenotas divām 
mērķauditorijām – Jaunpils vidusskolas 

skolēniem puzļu/knaģu, nozīmīšu un zāļu 
tēju darbnīcas; vietējiem iedzīvotājiem, 
galvenokārt vidējās paaudzes cilvēkiem, 
�lcēšanas, porcelāna lellītes, lina un zīda 
audumu apgleznošanas darbnīcas, zāļu tēju 
darbnīcas un lekcija par baltu zīmēm un 
tērpiem.

Projekts devis nozīmīgu pienesumu ra-
došu aktivitāšu popularizēšanā, iepazīsti-
not vietējos cilvēkus ar jaunām tehnikām 
un materiāliem. Paplašināts Jaunpils skolē-

nu prasmju loks un nostiprināta pārliecība, 
ka paši spējam izgatavot praktiskas un lie-
tojamas lietas.

Visi kopā esam baudījuši laiku, radot 
burvīgus darbus. Biedrība “7 BALLES” or-
ganizē projekta darbu izstādi Jaunpils mu-
zeja izstāžu zālē. Visus interesentus gaidī-
sim izstādes atklāšanas pasākumā 4.oktob-
rī. Ciemiņiem cienastā zāļu tēja un radošās 
darbnīcas.

Anete Krūmiņa

„Meža konsultāciju 
pakalpojumu centrs”

Zemgales nodaļa 
aicina

Meža īpašniekus un nozares speciālistus
pieteikties apmācībām

MEŽAUDŽU KOPŠANA RAŽĪBAS 
PALIELINĀŠANAI (40 STUNDAS)

NORISES VIETA
Jaunpils reģionālās attīstības centrs 

“Rats”, 
“Jaunkalni”, Jaunpils pag., Jaunpils nov.

NORISES LAIKS
3., 5. un 10. novembrī teorijas apgūšana 

(24 akadēmiskās stundas), 
14., 17. novembrī prakse mežā (16 akadē-

miskās stundas).
 
Mācības norisinās 5 dienas. Pēc apmācī-

bām dalībnieks var saņemt apliecību “Meža 

atjaunošana un kopšana” darbam Latvijas 
valsts mežos. Apliecības maksa – 60 EUR 
ar PVN. 

Ja apliecība nav nepieciešama, mācības 
bezmaksas. Apmācību beigās dalībnieks 
saņems apliecinājumu par mācību kursu 
noklausīšanos.

Vietu skaits ierobežots! 
Pieteikšanās obligāta!

Kontaktinformācija un pieteikšanās: 
tel.nr. 26352648 (Ieva Doniņa), 

e-pasts: ieva.donina@mkpc.llkc.lv
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Noslēdzies pirmais Aizkapličas strītbola čempionāts

Dāmu kluba “Vīgriezes” aktivitātes

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”

25. augustā noslēdzās pirmais Aizkapli-
čas strītbola čempionāts, kurā tika aizvadīti 
četri posmi, pēdējā no tiem piedalījās 9 ko-
mandas no Jaunpils, Dobeles un Jelgavas. 
«Mums ir liels prieks, ka izdevās noorga-
nizēt mazu, bet saturīgu turnīru. Šī mums 
ir pirmā šāda veida pieredze, nākamajā 
vasarā plānojam piepildīt mūsu ambīcijas 
un noorganizēt krietni apjomīgākas un 
kvalitatīvākas sacensības. Prieks, ka mačos 
piedalījās dažādu vecumu strītbolisti, tāpat 
pateicība par izturību vienīgajai meiteņu 
komandai,» informē BK «Jaunpils» pārstā-
vis Ģirts Pommers.

Jāatzīmē, ka četros posmos kopumā 
piedalījās 12 komandas, kuras tika sada-
lītas divās vecuma grupās. Jauniešu grupā 
(līdz 16 gadus veci jaunieši un meitenes) 
kopvērtējumā uzvarēja komanda «Vēsie», 
bet vīriešu grupā sīvā cīņā uzvarēja «Ve-
cie lūžņi». Sacensību galvenais tiesnesis un 
BK «Jaunpils» treneris Andris Fridrihsons 
pauž gandarījumu, par to, ka sacensībās 
piedalījās arī sportisti no Dobeles un Jel-
gavas. «Mēs ģeogrā�ski atrodamies lieliskā 

vietā – starp Tukumu un Dobeli, tādēļ, ja 
spēsim noorganizēt labu turnīru, arī nāka-
majā vasarā Jaunpilī viesosies basketbolisti 
no citām pilsētām,» tā A.Fridrihsons.

Aizkapličas strītbola čempionātu organi-
zēja basketbola klubs «Jaunpils». 

Aizkapličas strītbola čempionāta rezul-
tāti:

Vīrieši: 1. Vecie lūžņi, 2 Jaunie lūžņi, 3. 
BK Liepiņš

Jaunieši: 1. Vēsie, 2. Meitenes, 3. NCB
Foto: no BK «Jaunpils» arhīva

23. jūlijā līnijdeju grupa “Vīgriezes” pie-
dalījās 2. Piejūras senioru festivālā “Pie jū-
ras dzīve mana”, kas norisinājās Kolkā. Pir-
mais festivāls notika pagājušajā gadā Car-
nikavā. Festivāla viesus īsumā iepazīstinā-
jām ar savu Jaunpils novadu. Priekšnesumā 
dejojām dejas, kurām piemeklējām mūziku 
par jūras tēmu un bijām sarūpējušas arī jūr-
nieku tērpus. Interesants, jauks un sirsnīgs 
pasākums. Ir iegūti jauni draugi Liepājā.

 1. oktobrī tiekam aicinātas uz Liepājas 
Vācu kultūras centra  mazākumtautību 
starpkultūru pasākumu “Ugunskurs.” Jāsa-
gatavo prezentācija par Jaunpili un priekš-
nesumā  jādejo.

 Visiem raženu rudeni un veiksmīgu jau-
no sezonu!
 Dāmu klubs, līnijdeju grupa un biedrība 

“Vīgriezes”
Dāmu klubs “Vīgriezes” Kolkā

21. augustā “Dailes” un “Pērļu” māju pa-
galmā notika pensionāru biedrības projek-
ta “Mēs –mazbērniem” noslēguma prezen-
tācijas pasākums. Projekta vadītājas Mārī-
tes Kazminas vadībā māju iedzīvotāji, kuri 
aktīvi piedalījās projekta īstenošanā, pieņē-
ma darbu un baudīja kopēju mielastu, kuru 
ziedoja Oskars un Daila un visi konstatēja, 
ka pirmo reizi visi māju iedzīvotāji ir kopā 
un ir ļoti apmierināti ar projekta rezultātu.

24.augustā pie mums viesojās Vānes se-
niori vadītājas Vijas Dembovskas vadībā, 
kuri iepazinās ar mūsu biedrības telpām 
un darbību, Amatu māju, Jaunpils muzeju, 
baznīcu un teica atzinīgus vārdus par Jaun-
pili un aicināja ciemos pie viņiem.

Augusta nogalē bijām ekskursijā uz Zie-
meļvidzemi, kur redzējām, baudījām daudz 
ko jaunu un neredzētu un kārtējo reizi jā-
secina – cik Latvija skaista un daudzvei-

dīga. Limbažos pārsteidza sudraba māks-
las meistars Oļegs Auzers, kurš ne tikai 
darina brīnišķīgus mākslas priekšmetus, 
bet ir aizrāvies ar Austrumu medicīnu un 
�lozo�ju,kuras iespaidā pētījis un izmanto 
sudraba iedarbību uz cilvēka veselību. 

Iepazinām Staiceles pilsētu, kurā ir tikai 
nedaudz pāri par tūkstoti iedzīvotāju un 
kura pilsētas tiesības ieguva 1992. gadā., 
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Jaunpils Cukurdiabēta biedrības jaunumi
Pavadījām skaistu nometni jūlija pēdējā nedēļā piecu dienu garumā viesu 

namā “Bramaņi”. Nometnē piedalījās desmit bērniņi un viņu vecāki. Katra 
diena tika pavadītā savā stilā un savā vietā. Apskatījām  Jaunpils pili, bija 
orientējošas spēles Kartavkalnos, savukārt Elles kalnā mūs sagaidīja Raga-
niņa, kas izstāstīja teiku pa  šo vietu. Bijām radošajās darbnīcās biedrībā 
“7-Balles”. Pie mums viesojās skolotāja Ineta Miķelsone, kas pastāstīja par 
veselīgu uzturu. Jaunpils bibliotēkas vadītāja Inga Papendika dalījās ar grā-
matu priekšlasījumu. Lekcijas bērniem un vecākiem par šo slimību, lasīja 
Ilze Veilande no Rīgas. Katra diena bija aizraujošā un bagāta ar notiku-
miem. 

Lielu paldies biedrības vārdā sakām kolēģim Andrim Fridrihsonam. Vi-
siem nometnes atbalstītājiem: Judītei Valainei, Vesku ģimenei, Lienei Did-
rihsonei, Sia “Jaunpils pils”, Metlu ģimenei, Jaunpils Top veikalam (Dacei 
Brokai un Aijai Bērziņai), Sproģu ģimenei, Smelteru ģimenei, As “Jaunpils 
pienotava”, Jaunpils novada Domes priekšsēdētajai Ligitai Ginterei, kā arī 
Oskaram ar ģimeni par gardo ēdināšanu. 

Otra nometne notika 23.augustā, šoreiz viesu namā “Rogas”. Šī nomet-
ne bija vienu dienu un paredzēta otrā tipa cukurdiabēta slimniekiem. Mūs 
sagaidīja  laipnā mājas saimniece Veriņa. Tā kā nometnes nosaukums 
bija “Ēdīsim ekoloģiski”, tad dalībnieku uzdevums bija atnest pagraba krā-
jumus. Lekcija vadīja Ilze Veilande. iepazīstināja ar jaunajām zālēm un 
aparātiem. Varēja izmērīt cukuru. Bija arī radošās darbnīcas - kā no stikla 
burciņas izveidot vāzi. Vāzītes uzdāvinājām mājas saimniecei Veronikai, 
kura mums paradīja, kā siet sieru un varējām to degustēt. Arī pīrāgus ar 
saimnieces palīdzību izcepām. Uzzinājām mazas viltībiņas, kā tikt pie īpaši 
gardiem pīrāgiem. Diena bija pozitīva.

Septembrī notiks sapulce, kurā būs �rmas pārstāve, kas parādīs jaunās 
zāles un varēs iegādāties mērāmos aparātus. Ja kādam ir mājās vecie mērā-
mie aparāti, varēs tos apmainīt vai atnest �rmas pārstāvei. Aicināts ikviens!
   Biedrības vārdā - Zane (ja kādi jautājumi -zvaniet 25675726)

Pilsētas simbols ir stārķa ligzda “Profesora 
nams”, kurā katru gadu ligzdo stārķi. Stai-
celē ir Sporta profesionālā vidusskola, kura 
ir Latvijas futbola federācijas mācību un 
treniņu centrs. Apmeklējām lībiešu muze-
ju, audēju un amatnieku telpas un izstādi. 
Tālāk devāmies uz Mazsalacu, kur Valten-
berģu muižā ierīkots muzejs ar koktēlnieka 
Valtrea Hirtes darbiem, (tur arī nakšņo-
jām), apmeklējām Skaņākalna dabas parku, 
kur apskatījām brīnišķīgos dabas veidoju-
mus un cilvēku ierīkotos tūrisma apska-
tes objektus. Otrajā dienā iepazināmies 
ar Rūjienas pilsētu brīnišķīgās gides Līgas 
Siliņas vadībā, kuras vadītajā muzejā arī 
pabijām un iegādājamies grāmatu – viņas 
tēva Ēvalda Siliņa komponētās dziesmas 
bērniem, kuru viņa aicināja dāvāt bērnu-
dārziem. Mūsējie bija tik atsaucīgi, ka ātri 
vien saziedoja naudiņu, lai to dāvinātu 
mūsu bērnudārzam!Iepazināmies ar Ķoņu 
dzirnavām, bijām pie Eriņu zirgu vārdotā-
jas, Burtnieka ezera, kurā veldzējamies gan 
bradājot, gan peldoties, jo laiks bija silts. 
Jau pievakarē Valmierā izbraucām ar plostu 
”Gaujas tramvaju” un apskatījām Valmieru 
no upes. Klausījāmies plostnieka kolorīto 
stāstu! Ekskursija bija izdevusies, jo kom-

pānija, gide Zaiga un laiks bija ļoti labi!
10. septembrī nūjotāju grupa organizē 

nūjošanas pasākumu pie Ķekavas senioru 
biedrības “Sorbum” Ķekavā un Doles salā, 
kuras pārstāvji pagājušā rudenī bija pie 
mums.

17.septembrī piedalīsimies Latvijas pen-
sionāru federācijas organizētajā kopsapulcē 
plkst.12:00 Rīgā. Pēc sapulces apmeklēsim 
Vēstures un kuģniecības muzeju, kurā atro-
das arī mūsu vides objekta jaunavas Marijas 
orģināls. Braucienu �nansē Jaunpils nova-

da Dome.
25. septembrī piedalīsimies Miķeļdienas 

tirgū ar “Labdarības loteriju”, kur iegūtos 
līdzekļus izmantosim biedrības aktivitāšu 
�nansēšanai. Ja ir vēlēšanās un iespēja at-
balstīt loteriju ar rudens veltēm, lūdzu treš-
dienās atnest uz pensionāru telpām.

7. oktobrī Kaķenieku kultūras namā kār-
tējā senioru balle. Braucam ar saviem 

transportiem.    
Informāciju sagatavoja 

Austra Sipeniece
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Pieredzes apmaiņas vizīte Moldovas Republikā
Pērn -2015. gada oktobrī Jaunpils novada Dome uzsāka sadar-

bību ar trim Moldovas pašvaldībām- Andrusul de Jos, Radeni un 
Festelita Stefan Voda. Draudzība tika uzsākta projekta „Adminis-
tratīvi teritoriālās reformas un �nanšu decentralizācijas sinerģija 
labas pārvaldības stiprināšanai Moldovā” ietvaros. 

Lai realizētu sadraudzības līgumā paredzētās darbības t.i. veici-
nātu pieredzes apmaiņu, lai uzlabotu darbību vietējo ekonomikas, 
sociālās un ekoloģiskās attīstības programmu sagatavošanā un ie-
viešanā, radītu iespējas ieviest kopīgus projektus vietējās ekono-
mikas, sociālo jautājumu, pakalpojumu sniegšanas iedzīvotājiem 
jomās, lai paaugstinātu pašvaldību ekonomisko potenciālu, kā arī 
organizētu kopīgus pasākumus, lai izplatītu moldāvu un latviešu 
nacionālās tradīcijas un popularizētu kultūras mantojumu starp 
iedzīvotājiem, Jaunpils novada Domes delegācija- setiņu cilvēku 
sastāvā devās darba vizītē uz Moldovu. 

Delegācijas sastāvā bija: priekšsēdētāja Ligita Gintere, deputāts, 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs 

Raivo Altenburgs, izpilddirektors Pēteris Baranovskis, Attīstības 
nodaļas vadītāja Vija Zīverte, Sabiedrisko attiecību un tūrisma no-
daļas vadītāja Baiba Rasa, Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa, 
kultūras darba organizatore Gunta Bondere, kā arī autovadītājs 
Aivars Miķelsons.

 Ceļš bija garš, pārvietojāmies ar mikrobusiņu, šķērsojot vairākas 
valstis-Lietuva, Polija, Slovākija, Ungārija, Rumānija, līdz beidzot 
vairāk kā 2500 km uzvarēti un galamērķis –Radeni pašvaldība 
Straseni rajonā Moldovā tika sasniegts. 

Moldova o�ciāli Moldovas Republika ir valsts Austrumeiropā. 
Tā atrodas starp Rumāniju un Ukrainu. Moldova ir parlamentāra 
republika, valsts valoda ir rumāņu valoda.

Valsts nosaukums cēlies no vēsturiskās Moldāvijas, kuras terito-
rijas daļu aizņem mūsdienu Moldova. Kā Besarābiju to 1812. gadā 
iekļāva Krievijas impērijas sastāvā. Impērijai sabrūkot, 1918. gadā 
Besarābijas guberņā tika pasludināta Moldāvijas Demokrātiskā 
Republika, kas pievienojas Rumānijas karalistei. 1940. gada vasarā 
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provinci okupē Sarkanā armija un tiek izveidota Moldāvijas Pa-
domju Sociālistiskā Republika, kas bija PSRS sastāvā līdz 1991. ga-
dam. 1991. gada 27. augustā tika pieņemta Neatkarības deklarācija 
un Moldāvijas PSR kļuva par Moldovas Republiku. 

Gatavošanās neatkarības svētku svinībām, vietējo iedzīvotāju un 
kultūras iestāžu, pašvaldību vadības un darbinieku  pirmssvētku 
drudzis, pozitīvs satraukums un neskaitāmi svētku programmas 
mēģinājumi manāmi ik uz soļa-neatkarības svētku 25. gada dienas 
svinības ar vērienu tiek svinētas gan lielajās pilsētās, gan attālākās 
lauku pašvaldībās. 

Pirmā o�ciālā tikšanās notiek ar Straseni rajona prezidentu Mi-
hailu Popu, Radeni pašvaldības vadītāju Petru Rabdau un Alionu 
Chircu Greblesti pašvaldības vadītāju. Pieņemšanā tiek pārrunātas 
pašvaldību pārvaldes funkcijas, sociālekonomiskie jautājumi un 
sadarbības iespējas ar Straseni rajona pašvaldību Radeni. 

O�ciāla tikšanās ar Straseni rajona direktoru Mihailu Popu

Lai tuvāk iepazītu tautas tradīcijas, dodamies apmeklēt vienu no 
visvecākajiem klosteriem Moldovā (1429) “Căpriana”, kas atrodas 
gleznainā vietā. Klosteris ir iecienīts tūristu apskates objekts, ikdie-
nā klosterī uzturas ap 40 mūku. 

Lai iepazītos ar vietējās ekonomikas pamatprincipiem un pie-
redzi uzņēmējdarbības attīstībā, apmeklējam uzņēmumu “Codru 
St” vīnogu, ābolu, plūmju u.c. pārstrādes uzņēmumu, kā arī aug-
ļu dārzus, kuros tieši tobrīd -karstajā saules svelmē notika aktīva 
ražas novākšana. Sulīgi un cukursaldi āboli lekni šūpojās ābeļza-
ros, kurus ieskauj tumšas krāsas agrotīkls, kā arī katrai ābelītei tiek 
nodrošināta laistīšana. Caur simtiem ābeļu rindām brauc traktors, 
ar duci piekabju sakabi, sievas rūpīgi pārbauda ābolu gatavību un 
novāc tikai gatavos ābolus.

Jaunpils delegācija uz plašo vīnogu lauku fona kopā ar jaunajiem draugiem 
Straseni apgabalā

Moldāvu tautas darbs un tradīcijas rada leģendas-vīna leģendas. 

Dabiskais mikroklimats, saules enerģija un ideālas vīna uzglabā-
šanas vietas-pagrabi, vīndaru zināšanas, kas rūpīgi nodotas no 
paaudzes paaudzei, vīns- viens no Moldovas valdzinājumiem, kas 
dod ievērības cienīgu ekonomisko pienesumu un vilina tūristus no 
dažādām pasaules vietām. Klātienē apmeklējam “Romanesti” vīna 
darītavu, iepazīstamies ar vīndaru biznesa konceptu un ražošanas 
tradīcijām. 

Dodamies uz vienu no interesantākajiem un iedvesmojošākiem 
apskates objektiem-

Seno “Orhei”, kas ir unikāla un svēta vieta, kur jūtamas senās 
civilizācijas pēdas. Veidojums klints pakājē, atgādina aizmigušu 
pūķi, Butuceni ciemata nomalē, kas ir daļa no unikālā vēsturiskā 
dabas rezervāta saukts “Senais Orhei”. Klinšu veidojums Reut upes 
ielejā-it kā sašķelta un ielokā veidota zemes garoza, kur paveras va-
reni plašumi, sajūtams vējš un īpaša aura, kas maģiski ietekmē cil-
vēka psihisko un �zisko stāvokli. Cilvēka rokas neskarta teritorija, 
saglabāts vietas sākotnējais dabiskais skaistums un seno civilizāciju 
pēdas. Tā nav nejaušība, ka šādas vietas pasaulē sauc par “vietas 
varu”. Šajā vietā ik viens no mums sajūt pozitīvās enerģijas augsto 
koncentrāciju, kas gan pagātnē piesaistīja, gan tagadnē turpina pie-
saistīt cilvēkus, kuri ir veltījuši savu dzīvi ceļošanai un garīgumam. 
Vienā no alām atrodas “klinšu baznīca”, kurā joprojām ir klosteris 
un dzirdamas lūgšanas. Ikvienam ir iespēja iegādāties un aizdegt 
svecīti par sev mīļajiem un tuvajiem.

Attiecībā uz tūrisma jomas attīstību, jāteic, ka attīstība ir mēr-
ķtiecīga, apzināta un veiksmīga. Vietējie ļaudis, zinot to, ka šī vie-
ta ir iecienīts tūristu apskates objekts, ielejā ir izveidojuši tūrisma 
kompleksu “Vila ETNICA”, kurā ir viesu nams un unikāls eko res-
torāns «La Butuc», kur ēdienkartē ir iekļauti tikai veselīgu un gar-
šīgu ēdieni, kas gatavoti no dabiskiem produktiem, un galvenais-
izmantoti tiek vienīgi vietējas izcelsmes produkti. 

Kompleksā ir muzejs, kura kolekciju veido trīs ekspozīcijas ar 
pagājušā gadsimta mājām ciematā, kur var pilnvērtīgi izbaudīt vēs-
tures pieskārienu un izzināt moldāvu tautas vēstures lappuses. 

Otrās dienas rīts iesākas ar sarunām par sadarbības jautājumiem 
kopā ar Petru Rabdau un dodamies pastaigā pa Kišiņevas ielām. 
Vērojam labiekārtošanas darbinieku rosību pirms svētkiem Stefan 
cel Mare parkā, policijas darbinieku un armijas zaldātu rindas gan 
ielās, gan autobusos. 

Apskatām Kristus piedzimšanas katedrāli, kas ir galvenā kated-
rāle Kišiņevā. Celta 1830. gadā, tikusi bombardēta 2. pasaules kara 
laikā. Reliģija Padomju laikā bija aizliegta un katedrāle bija pār-
vērsta par izstāžu centru. 

Pēc pilsētas apskates seko o�ciālas sarunas par pašvaldību sa-
darbības projektu iespējām, kā arī diskusijas par dažādo pieredzi 
teritorijas attīstībā. Kā uzsver Radeni pašvaldības vadītājs Petru 
Rabdau, sadarbība un pieredzes apmaiņa ir neatsverams virzītāj-
spēks darīt labāk, savādāk, mācoties vienam no otra. 

Trešajā dienā turpinām ceļu uz Festelita Stefan Voda. Rīta pusē 
piedalāmies svinīgajā ziedu nolikšanā un neatkarības svētku svi-
nību koncertā Causeni. Koncerta laikā par nozīmīgiem ieguldī-
jumiem zinātnē, izglītībā un kultūrā iedzīvotājiem tiek pasniegti 
goda raksti, ar karoga krāsas auduma līkločiem dejo bērnu deju 
kolektīvs, spēlē orķestris un politiskā vadība teic runas. Mirklis ir 
emocionāls, jo moldāvu mūzikai piemīt tāds skanējums, kas lie-
gi aizskar pat vissmalkākās dvēseles stīgas, liekot sajust Moldovas 
tautas spēku, izdzīvoto sāpi un vēlmi dzīvot labāk. Spēcīga melodi-
ja, kas, neskatoties uz to, ka neprotam rumāņu valodu, stāvot kar-
stajā saules svelmē – liek uzmesties “zosādai”. 

Pēc o�ciālās vizītes Causeni domē turpinām ceļu uz Festelitu Ste-
fan Voda pašvaldību, kas pēc iedzīvotāju skaita ir līdzīga Jaunpils 
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pašvaldībai. Tiekam sagaidīti ar tradicionālo deju un īpašo maizi. 
Festelitā visi ir gatavi svētkiem. Pasākums tiek rīkots nelielā lauku-
mā, kur pavisam nesen uzstādītas bērnu rotaļu iekārtas. 

Kopā ar skolas direktori, skolotājiem, sociālo darbinieci u.c pa-
vadoņiem apmeklējam bērnu dārzu un skolu. Bērnu dārziem �-
nanses piešķir Rumānija un bērnu dārzs ir vienīgā iestāde, kurā 
ir tualetes. Apskatot telpas redzams, ka audzinātājām radošums 

ne tikai Latvijā, bet 
arī Moldovā ir stiprā 
puse, redzam dažāda 
veida rokdarbus, de-
korācijas utt. Bērnu-
dārzā guļamtelpas ap-
rīkotas gan ar senām 
metāla, gan nedaudz 
modernākām gulti-
ņām. 

Skolas direktore 
Feodora Ceban un 
skolotājs Jon Dolgo-
ter iepazīstina mūs 
ar skolas telpām. Ēkai 
nesen atjaunots jumta 
segums, kurš ir karo-
ga krāsās. Skolas iekš-
telpas, soli un krēsli 
svaigi krāsoti ar “pad-
smito” krāsas kārtu.
Viesu sagaidīšanas 
ceremonija pie Festelita 
Stefan Voda pašvaldības

Koncerta programma fantastiska, iepazīstam, izbaudām un arī 
nedaudz salīdzinām ar mūsu kultūras pasākumiem. Koncertā pie-
dalās pašdarbības kolektīvi, kas gan dzied, gan dejo, gan spēlē tra-
dicionālo pūšamo instrumentu. Koncerta programmā iekļauta arī 
L. Ginteres uzstāšanās-tiek nodoti sveicieni no Jaunpils! Ievērības 
cienīgs ir fakts, ka esam pirmā ārvalstu delegācija! Par godu svēt-
kiem un delegācijai no Latvijas, bagātīgi ir saklāts galds, kura tap-
šanā piedalījušās vietējās saimnieces un skolotājas kopā ar jauno 
paaudzi. Galdu rotā tradicionālie ēdieni svētku izpildījumā. 

Ligita Gintere pasniedz simbolisko Jaunpils Amatu mājas galdautu Festelita 
Stefan Voda pašvaldības vadītājam Nicolae Tudoreanu 

Tālāk mūsu ceļš ved uz Andurusul de Jos pašvaldību, kas ir arī –
daļai jaunpilnieku zināmā Petru Mokanu dzimtene. Pašvaldībā tie-
kamies ar priekšsēdētāju Georgu Pralea, deputātiem, darbiniekiem 
un skolotājiem. O�ciālajā vizītē tiek pārrunāti dažādi jautājumi par 

administrācijas darbu, par attīstības projektiem, �nanšu jomu u.c. 
Ar kājām dodamies apmeklēt skolu un bērnu dārzu. Pa ceļam 

iegriežamies vietējā baznīcā. Mūs sagaida mācītājs, iepazīstina ar 
baznīcu. Uzzinām, ka reliģijas mācība vienu reizi nedēļā notiek arī 
skolā. 

Skolas direktore iepazīstina ar mācību telpām. Telpu vizuālais 
izskats krietni atšķiras no mums ierastā, padomju laika piesitiens 
jūtams ik uz soļa. Skolas sporta zāle kritiskā stāvoklī, taču tas ne-
mazina skolēnu aizrautību ar sportu. 

Lai tuvāk iepazītos ar izglītības jomu, pārrunātu iespējamo sa-
darbību, dodamies uz apspriežu telpu, kur direktore prezentē sko-
lēnu veidotos video par skolu un pašvaldību. Runājot par svešva-
lodu apguvi, skolēni nemācās mums tik ierasto angļu valodu, bet 
gan franču.

Vēlāk dodamies uz kultūras namu, lai baudītu Neatkarības dienas 
svētku koncertu. Svētku programma iespaidīga! Svētkus atklājot, 
uz skatuves tiek aicināta arī Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja 
L. Gintere, lai vietējos iedzīvotājus svētkos sveicinātu no Jaunpils.

 Kultūras nama vadītājs ir arī mūzikas instrumentu spēles pa-
sniedzējs, viņa sirds darbs, talants un mīlestība uz tautas mūzikas 
skaņām caurstrāvo visus priekšnesumus-meitenes spēlē vijoles, 
zēni ar fantastisku vieglumu spēlē Pāna �autas, meistarīgi skan 
čells, akordeoni…Moldāvu tradicionālie deju soļi tiek izdejoti ar 
patiesu prieku-meitenēm matos sarkanas bantes, puišu deju so-
ļos jūtams gadsimtu spēks. Koncerta programmā ir gan tautiskie 
priekšnesumi, gan daži priekšnesumi “pop” stilā, izskan arī daži 
Krievijas hīti.

Interesanti, ka koncerta laikā tiek sumināti sudraba kāzu jubilāri, 
pāri tiek publiski sveikti, izskan arī humors, vīrs uz skatuves saka 
par savu sievu, ka viņam varen esot laimējies tādu skaistuli nopre-
cēt! Visa koncerta laikā zālē notiek mums neierasta rosība, publika 
ir diezgan skaļa. 

Svētku neformālā daļa turpinās ar tradicionālās dejas-horas va-
karu. Interesanti, ka dejošana dzīvās mūzikas un enerģiska jaunek-
ļa bungu ritma pavadījumā notiek aplī un dejo visi-sievietes, vīrie-
ši, bērni. Apļi ir vairāki, daži lieli, daži mazi, bet dejās piedalās visi. 
Arī mēs tiekam uzaicināti dejot horu.

Kopā ar mācītāju pie baznīcas Andrusul de Jos pašvaldībā
Katras pašvaldības vizītes noslēgumā tika uzklausīts Moldovas 

pārstāvju vērtējums par iegūto pieredzi. Kā būtiskāko Moldovas 
kolēģi novērtēja Jaunpils pašvaldības lomu iedzīvotāju iesaistīša-
nas veicināšanā, t.sk. atbalstot dažādu paaudžu iniciatīvas, kā arī 
ievērojot labās pārvaldības principus, kas ir sabiedrības līdzdalība, 
radoša darba un dzīves vide, sadarbība ar nevalstiskajām organi-
zācijām, uzņēmējiem, tūrisma attīstības veicināšana, attīstības plā-
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Jaunpils apskates objektu rindas papildina mākslinieka 
Aigara Bikšes skulptūra “Marija ar bērnu”

Atklāšanas brīdī kopā ar mākslinieku Aigaru Bikši 
bija Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gin-
tere un vairāk kā četrdesmit interesentu.

“Jaunava Marija ar bērnu” - pēc “Rīga 2014 Eiropas 
kultūras galvaspilsēta” pasūtījuma radītā 16. gs mākslas 
darba kopija ir izcils meistardarbs, kura radīšanā iesais-
tīti augstvērtīgi profesionāļi. Piedalījusies “Pieminekļu 
karu” performancē Rīgā, skulptūra uzsāk savu garo ceļu 
uz Jaunpili… “Marijas” ceļš līdz Jaunpilij nebūt nebija 
ātrs- dažādu viedokļu, komentāru un diskusiju piepil-
dīts. Paldies iedzīvotājiem par atsaucību un viedokļu 
paušanu saistībā ar skulptūras uzstādīšanu. Pateicoties 
aktīvām sarunām un diskusijām, tika atrasts veiksmīgā-
kais risinājums un Jaunpils ir par vienu apskates objek-
tu bagātāka. Katram no mums “Marija” nozīmēs kaut 
ko citu... Tā lepni slejas starp Kartavkalnu un Jaunpils 
centru. Tuvākajā laikā pie skulptūras tiks uzstādīta in-
formācijas plāksne. 

Aicinām apskatīt!
Baiba Rasa

Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 
tūrisma nodaļas vadītāja Atklāšanas pasākumu dalībnieku kopbilde pie “Jaunavas Marijas ar bērnu” 17.07.2016. 

nošana un investīciju piesaiste u.c. Moldovas kolēģus interesēja �-
nansējuma piesaistes pieredze teritorijas attīstībai būtisko projektu 
īstenošanai. Kolēģi uzsvēra, ka pozitīvi vērtē dažādus publicitātes 
pasākumus, kurus veidojam gan tiešajā komunikācijā ar iedzīvota-
jiem, gan ar sociālo tīklu starpniecību. Šeit jāmin, ka pašvaldībās, 
kuras apmeklējām, nav savas mājas lapas, taču pozitīvi vērtējams, 
ka ar sabiedrību uzsākts komunikācijas process vietnē facebook.
com. 

Svētku koncerts kultūras namā Andrusul de Jos pašvaldībā
Jauniegūtie draugi atzinīgi novērtēja iespēju veicināt savstarpē-

jo sadarbību un pieredzes apmaiņu, veidojot dialogu dažādos lī-
meņos. Moldova ir viena no Latvijas prioritātēm Eiropas kaimiņu 
politikas un Austrumu partnerības ietvaros. Kopš 2005. gada Mol-
dova ir viena no Latvijas galvenajām attīstības sadarbības partner-
valstīm. Lai realizētu sadarbības projektus priekšā daudz darāmā-
gan projektu realizācija, gan �nansējuma piesaiste. Visticamāk, ka 
projektu realizācija iespējama kultūras jomā. Radeni pašvaldības 
vadītājs izteica priekšlikumu kopīgiem projektiem, tādēļ tuvākajā 
laikā strādāsim pie kopīgu projektu realizācijas iespējām tieši ar šo 
pašvaldību, lai izplatītu moldāvu un latviešu nacionālās tradīcijas 
un popularizētu kultūras mantojumu starp iedzīvotājiem. Piere-
dzes bagāta organizācija projektu realizēšanā ir Tighinas informa-

tīvā centra vadītājam, tādēļ Attīstības nodaļas darbinieki apzinās 
iespējamos sadarbības modeļus un iespējas. Un, protams, iespēju 
robežās turpināsim sadarbību ar visām trim pašvaldībām. 

Vizītes laikā iegūtās atziņas ir daudz. Tās ir sajūtas un emocijas, 
kuras vārdos grūti ietērp. Vislielākā vērtība gan Jaunpilī, gan Mol-
dovā ir cilvēki. Arī mēs esam izgājuši šo attīstības ceļu, mūsu drau-
giem daudzi procesi vēl priekšā, bet galvenais ir vēlme attīstīties. 
Arī Moldovā šo attīstību balsta uz pasaules pamatvērtībām-cilvēki, 
izglītība, tradīcijas un kultūra. 

“Šajās piecās dienās iepazīstot Moldovas pašvaldības, es pārcē-
los laikā, kad Latvija atguva neatkarību un mēs risinājām līdzīgas 
problēmas. Bija patiess prieks redzēt, ar kādu ieinteresētību un 
degsmi cilvēki uzklausa mūsu pieredzi jautājumos, kuri mūsu paš-
valdībās jau ir atrisināti. Arī es varu mācīties -ar kādu apņēmību 
un neatlaidību pašvaldībās strādā deputāti. 

Protams, apbrīnas vērta ir Moldovas daba, vīnogas, arbūzi un 
vīna ražošanas tradīcijas. 

 Vēlos teikt paldies kolēģiem, ar kuriem kopā pavadījām šo lai-
ku. Brauciena laikā nācās risināt dažādas situācijas, tas ļāva iepazīt 
kolēģus pavisam no citas puses.” tā par braucienu saka deputāts 
Raivo Altenburgs.

Kā ciemakukulis un sveiciens Neatkarības svētkos uz Moldovu 
aizceļoja vietējo ražojumu komplekts: Jaunpils Amatu mājas lina 
galdauti, Jaunpils Pienotavas izcilie sieri un gardais Judītes Valai-
nes medus, kā arī nesen tapušās Jaunpils pils jubilejas monētas.

Paldies Moldovas pašvaldību vadītājiem un vizītes organizēta-
jiem par viesmīlīgo uzņemšanu! Paldies Jaunpils pašvaldības kolē-
ģiem par izturību vairāk kā 5000 km garumā!

Moldāvu tauta ir atvērta, draudzīga un sirsnīga, un tieši tev, dār-
gais lasītāj, ar avīzes starpniecību tiek sūtīti mīļi sveicieni no tālās 
zemes ļaudīm!

Ar iespaidiem dalījās: Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Foto: B. Rasa
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Jaunpils novada Dome nozīmīgās 
jubilejās sveic septembra jubilārus!

Jausmu Burkāni, Ivaru Freimani,
Andri Strautmani, Antoņinu Ābeli,

Maigoni Birģeli, Gunāru Blūmu,
Mirdzu Guļevsku, Ausmu Kleimani,

Skaidrīti Klepermani, Tamāru Metlu,
Alekseju Metlu, Jāzepu Mizgu,

Lidiju Nipāni, Ritu Šeršnovu,
Dzidru Štolceri, Ilmu Urbāni! 

Tā puķe uzzied, ko tu paņem rokā;
Tā sirds sāk mīlēt, ko tu uzlūko.
Tev ir jau viss, tu staigā zvaigžņu lokā -
Es tev vairs dāvāt nevaru neko. 
  / J. Ziemeļnieks/

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 19.09.2016.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
 e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv. 
Maketēts un iespiests: SIA tipogrā�ja “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Kā putni aiziet dusēt 
Gar vakara debess malu, 
Tā aiziet mūsu mīļie 
Uz kluso mūžības salu.
(K. Skalbe)

Jaunpils novada Dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem, no 
Veronikas Bīlavas, Rasmas Grīnfogeles, Rasmas Labsvārdes,

Spodras Lielpinkas, Klāras Grīnes, Margas Jēkabsones,
Viktora Pastara, Alda Saulīša atvadoties.

Nogrima saule, nodzisa zvaigznes,
 Norima vēji un apklusa sirdis

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

Dziedi māmiņa “Aijā žūžu”,
Visu mūžu Tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs, 
Lāča bērns, kas medu prasīs!

Sveicam jaunos vecākus ar bērniņu
Zanes Miķelsones,

Rozes Eižvertiņas, Maijas Mežraupas,
Mārča Baloža piedzimšanu! 

Varavīksnei ir septiņas krāsas, 
bet mīlestībai septiņreiz septiņas. 
  /Z. Mauriņa/

Jaunpils novada Dome sveic jaunlaulātos: 
 

Ritu Folkmani un Kenetu Okjēru Jensenu,
Mārtiņu Dauksti un Sarmīti Tuzu! 

LĪDZJŪTĪBAS

Skumjās esam kopā ar piederīga-
jiem, draugiem un kaimiņiem

Zentu Ozoliņu smilšu kalnā pavadot.
Jaunpils audēju kopas dalībnieces

Pensionāru Biedrība “Jaunpils” 
izsaka dziļu līdzjūtību Andrai Bīlavai 
māmuļu zaudējot un Rasmas Grīnfo-

geles piederīgajiem viņu zaudējot.

Pateicība
Saku lielu paldies visiem, kas bija kopā ar mani manā 80. gadu 

jubilejā - savām līnijdeju grupas “Vīgriezes” meitenēm,
   bijušajiem darba biedriem, kaimiņiem un draugiem,
   mīļajam dēliņam, vedekliņai un pārējiem radiņiem.

  Paldies par gardo mielastu Dailai un Oskaram Niedrēm 
un viņu meitiņai Viktorijai par sirsnīgo dziesmu.

Ilga Kantika


