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KULTŪRA/DOMES LĒMUMI

Domes sēdes lēmumi

PAR UGUNSDROŠĪBU

Apstiprināja grozījumus Nolikumā Nr. 5 
“Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaun-
pils novada iedzīvotājiem”.

Apstiprināja Nolikumu Nr.4/2017 “Par 
Jaunpils novasa domes grāmatvedības uz-
skaites kārtību”

Nolēma apstiprināt 2017.gada projektu 
konkursu “Darām paši”, konkursa noliku-
mu un tā vērtēšanas komisiju.

Apsiprināja kārtību Nr.6/2017 “Par 2016.
gada publiskā pārskata sagatavošanas kār-
tību”.

Nolēma piešķirt līdzfinansējumu 298 
euro apmērā biedrībai “Dzīpars” projektam 
“Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde 
Jaunpils keramikas pulciņam”

Klāt ir pavasara pirmais mēnesis. Un tam 
kā neatņemama sastāvdaļa līdzi nāk kūlas 
dedzinātāju ķeršanās pie ierastajiem posta 
darbiem. Ik gadu kūlas ugunsgrēku drūmā 
statistika atgādina iedzīvotājiem par uguns 
nodarīto ļaunumu.

Lai gan vietām Latvijā vēl redzami sniega 
klāti lauki un pļavas, būs vēl pa sniegotai 
dienai un kādam sniegputenim, taču saule 
un pavasara vējš ātri izžāvēs pērnā gada zāli, 
tā kļūs aizvien sausāka un kūlas ugunsgrē-
kus izraisīs ne vien ļaunprātīgi dedzinātāji, 
bet arī nevīžīgi autobraucēji, kuri, braucot 
pa ceļu, izmet pa logu nenodzēstus cigarešu 
izsmēķus, kas aizdedzina sauso zāli.

Tomēr kūla var degt tikai tur, tikai tajās 

Nolēma veikt precizējumu Jaunpils no-
vada domes 2016.gada 30.jūnija lēmu-
mam Nr.105 “Par detālplānojuma izstrā-
des uzsākšanu nekustamā īpašuma “Ābeļ-
dārzs, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
90560080130”.

Apstiprināja grozījumus Nr.7/2017 Sais-
tošajos noteikumos Nr.1 “Par Jaunpils nov-
da pašvaldības budžetu 2017.gadam”.

Februārī paveiktais 
1. Apstiprināti LEADER projekti:
- Teritorijas “Pasta dīķis” labiekārtošana, 

projekta summa 93 000 euro;
- Biedrības “Dzīpars” keramikas apde-

dzināšanas krāsns iegādei, projekta summa 

vietās, kur nav sakopts, kur rudenī nav no-
pļauta zāle, nav savākti atkritumi. Turklāt 
nesakopti ir ne vien lauki, bet arī daudzviet 
privātmāju, ēku un rūpnieciskās ražošanas 
ēku teritorijas.

Mūsu novadā pagājušajā gadā nebija 
konstatēti pērnās kūlas dedzināšanas ga-
dījumi. Tomēr tas nenozīmē, ka kādam tas 
nevarētu ienākt prātā šopavasar. Tādēļ at-
gādinu, kūlu dedzināt ir aizliegts.

Problēma ir tā, ka cilvēki reti aizdomājas 
par savas rīcības sekām. Bez tā, ka kūlas 
dedzināšana apdraud cilvēku īpašumus, 
veselību un dzīvību, tās rezultātā izdeg lau-
ki, nodeg ēkas, smagi cieš vai pat iet bojā 
cilvēki, tā arī nodara neatgriezenisku kaitē-

2682,00 euro.
- Pils muzeja podiņu krāsns pārbūve, 

projekta summa 25 869 euro.
2. Apstiprināts Lauku atbalsta dienesta 

projekts pa pašvaldības zemju meliorācijas 
atjaunošanu.

3. Iepirkums autobusa iegādei ir sagata-
vots

4. Tiek noslēgts telpu nomas līgums ar 
biedrību “Dzīpars”;

5. Tiek sagatavoti patapinājuma līgumi 
par privāto automašīnu izmantošanu darba 
vajadzībām.

Dita Ellere, sekretāre

jumu dabai, sadeg augi, dzīvnieki, iet bojā 
to mazuļi, liesmas nesaudzē tuvumā esošos 
mežus.

Tiem, kam šie argumenti neliekas svarī-
gi, likums paredz finansiālus argumentus – 
būtiskus administratīvos sodus:

- Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksa 179.panta 4.daļu par kū-
las dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziska-
jām personām no 280 līdz 700 euro.

- Bet saskaņā ar kodeksa 51.panta 2.daļu 
par zemes apsaimniekošanas pasākumu 
neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai no-
vērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 
euro, bet juridiskajām personām no 700 

Februāris ir gada īsākais mēnesis, bet kultūras darbībā īpaši no-
zīmīgs. Jau trešo gadu mēneša pēdējā sestdienā Jaunpils novada 
pašdarbības mākslas kolektīvi pulcējas pasākumā, kas īpaši viņiem 
tiek organizēts un veidots – gan Jaunpilī, gan Viesatās. Šogad pasā-
kuma formāts bija konkursa veidā ar nosaukumu Vakara šovs „Po-
zitīvs un satriecošs”. Kolektīvi tika sadalīti sešās komandās, kuras, 
pareizi atbildot uz dažādu tēmu jautājumiem, parādot mājās saga-

tavotu priekšnesumu un nobalsojot par kāda cita kolektīva priekš-
nesumu, varēja iegūt 5punktus par katru. Ar lielāko punktu skaitu 
par uzvarētājiem izvirzījās 5.apvienotā līnijdeju grupas „Randevu” 
un audēju pulciņa komanda. Mierinājuma balvas saņēma Jaunpils 
koris, kuram līdz uzvarai pietrūka viens punkts, apvienotā Viesatu 
kolektīvu komanda, Jaunpils teātris, VPDK „Jaunpils” un līnijdeju 
grupa „Vīgriezes”. Uzvarētājiem balvu – dāvanu karti 100EUR vēr-
tībā pasniedza Jaunpils pils direktore Kristīne Liepiņa. Pēc konkur-
sa sekoja balle ar grupu „Pļumpa-pā”. Kā jautrākos ballētājus var 
minēt „Vīgriezes”, „Randevu” un audējas, kas atraktīvi un neno-
gurstoši dancoja līdz pat balles beigām. Paldies visiem kolektīviem, 
kuri kuplā skaitā bija ieradušies un aktīvi piedalījās pasākumā.

Martā un aprīlī kolektīvi aktīvi gatavosies skatēm un koncertiem, 
kā arī piedalīsies sadraudzības koncertos dažādos Latvijas nova-
dos.

Arī mazie pašdarbnieki „Pilskundziņi” un „Ķipariņi” mācās 
jaunas dejas un dziesmas, lai sagatavotos svētku koncertam Baltā 
galdauta svētkos 1.maijā. Abi kolektīvi piedalījās festivālā „Labi būt 
maziņam” Lestenes tautas namā”.

Lai veiksme skatēs un koncertos. Lai silts un saulains pavasaris 
sveic visus kolektīvu dalībniekus un vadītājus

Silva Nordena
Jaunpils kultūras nama vadītāja

Jaunpils audēju kopa
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AKTUALITĀTES/PROJEKTI

Noslēdzies LEADER projektu konkurss

Sludinājums par biedrības „Kandavas Partnerība” 
LEADER projektu iesniegumu konkursa 4. kārtu 

līdz 2900 euro.
Šo administratīvo pārkāpumu lietas iz-

skata novada administratīvā komisija.
Protams, ir gadījumi, kad pašus kūlas 

dedzinātājus pārkāpuma vietā pieķert neiz-
dodas, tad sodīt var zemes īpašniekus, kuri 
nav sakopuši savus īpašumus un tādēļ viņu 
īpašumā degusi kūla. To nosaka Ministru 
kabineta noteikumi par ugunsdrošību, kas 
paredz, ka zemes īpašniekam (valdītājam) 
jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objek-
ta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. 
Sods par ugunsdrošības prasību pārkāpša-
nu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksa 179.panta 1.daļu, fiziska-
jām personām ir no 30 līdz 280 eiro, juri-
diskajām personām no 280 līdz 1400 eiro. 

Šo pārkāpumu lietas izskata un lēmumu 
pieņem VUGD.

Kā informē VUGD, par degušajām pla-
tībām tiek ziņots arī Lauku atbalsta die-

nestam, kuri par šiem pārkāpumiem veic 
ieturējumus no tiešmaksājumiem. Uguns-
grēku vietas tiek fiksētas ar GPS palīdzību, 
kas vēlāk atvieglo šādu teritoriju īpašnieku 
noteikšanu caur Valsts zemes dienesta datu 
bāzi.

Gribu atgādināt sen zināmu patiesību 
– sakoptā īpašumā pavasarī neveidosies 
sausā kūla un nebūs iespējama tās degša-
na. Savu īpašumu teritorijas sakopšana ir 
jāveic regulāri, rudenī jānopļauj zāle un 
jānovāc degtspējīgi atkritumi. Arī teritori-
ju ap ēkām 10 metru platā joslā ir jāattīra 
no sausās zāles un nenovākto kultūraugu 
atliekām.

Bet ko darīt, ja pamanāt, ka deg kūla?
Situācijās, kad pamanāt kūlas ugunsgrē-

ku, nekavējoties ir jāzvana VUGD uz tāl-
runi 112 un jānosauc precīza adrese, ja tā 
zināma, vai pēc iespējas precīzāk jāapraks-
ta vieta, kur izcēlies ugunsgrēks, jānosauc 

savs vārds, uzvārds un telefona numurs, 
jāatbild uz operatora jautājumiem. Atcerie-
ties, sarunu pirmais beidz operators.

Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk paziņot 
ugunsdzēsējiem par izcēlušos ugunsgrēku, 
lai viņi varētu savlaicīgi ierasties notikuma 
vietā, pirms liesmas ir izplatījušās lielā pla-
tībā. 

Aicinu vecākus izglītot savus bērnus par 
kūlas dedzināšanas iespējamajām sekām, 
pievēršot pastiprinātu uzmanības jautāju-
miem par bērnu ugunsdrošību.

Aicinu arī novada ļaudis, redzot pie ie-
spējamām kūlas dedzināšanas vietām ro-
sāmies aizdomīgus cilvēkus, par to infor-
mēt Pašvaldības policiju zvanot pa tālruni 
29155434.

Nededzināsim savu zemi, pasaudzēsim, 
mums visiem tā ir viena.

Jaunpils novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors Mārtiņš Knops

 6.martā noslēdzās biedrības “Kandavas Partnerība” izsludinātā 
LEADER projektu konkursa 3.kārta. Projektu konkurss tika izslu-
dināts gan uzņēmēju aktivitātē, gan sabiedriskā labuma projektu 
aktivitātē ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai (ELFLA) finansējumu 161 759,93 EUR apmērā. Pavi-
sam tika iesniegti 38 projekti ar kopējo pieprasīto ELFLA finansē-
jumu 426 481,07 EUR apmērā. 

Kopsavilkums par LEADER projektu konkursa 3.kārtā iesnieg-
tajiem projektiem:
 Izsludinātās 
Rīcības

Ie-
snieg-
ti 
pro-
jekti

ELFLA 
finan-
sējums 
pieprasī-
tais

Izsludinā-
tais finan-
sējums

Iztrūkums
/pārpali-
kums

1. RĪCĪBA 
“Atbalsts 
uzņēmējdarbī-
bas (izņemot 
tūrisma jomu) 
uzsākšanai un 
attīstībai”

13 190650,61 54642,52 -136008,1

2. RĪCĪBA 
“Atbalsts uz-
ņēmējdarbībai 
tūrisma jomā”

3 54150,03 27732,05 -26417,98

4. RĪCĪBA 
“Atbalsts dabas, 
vēstures un 
kultūras man-
tojuma objektu 
attīstībai”

4 52888,62 26185,46 -26703,16

5. RĪCĪBA “At-
balsts sabied-
risko aktivitāšu 
nodrošināša-
nai”

15 121301,54 39159,83 -82141,71

6. RĪCĪBA 
“Atbalsts 
izglītojošiem 
pasākumiem”

3 7490,27 14040,07 6549,8

KOPĀ 38 426481,07 161759,93 -264721,14

Iesniegtos projektus mēneša laikā izvērtēs Kandavas Partnerī-
bas LEADER projektu Vērtēšanas komisija, bet pēc tam tie tiks 
iesniegti Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē 
tālākai vērtēšanai.

lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īs-
tenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ju” (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē “Vietējās ekonomikas 

stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātē “Vietas potenciāla attīs-
tības iniciatīvas” atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabi-
neta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 10.04.2017. – 
10.05.2017.
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PROJEKTI

Mācīšanās mūža garumā ir kvalitatīvas aktīvās 
novecošanās garants

2016. gada 1. oktobrī tika uzsākts Eras-
mus+ programmas projekts Quality Lear-
ning Experience = Quality Active Ageing 
(“Mācīšanās mūža garumā = kvalitatīvas 
aktīvās novecošanās garants”), ko līdzfi-
nansē Eiropas Savienība. Jaunpils novada 
pašvaldība projektā piedalās kā partneris, 
sadarbojoties ar vēl sešām Eiropas Savie-
nības dalībvalstīm - Lielbritānija (Hemel 
Hempstead), Bulgārija (Sofija), Grieķija 
(Atēnas), Itālijai (Roma), Lietuva (Kauņa) 
un Spānija (Granada).

Projekts tapis Erasmus+ programmas 
Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītī-
bas un mācību jomā. Stratēģiskas partnerī-
bas ir starptautiski projekti, kuru mērķis ir 
izstrādāt un kopīgot inovatīvu praksi, kā arī 
veicināt sadarbību, mācīšanos no līdzbied-
riem un pieredzes apmaiņu izglītības un 
apmācības jomās. Projekta darbība ilgs 30 
mēnešus līdz 2019. gada marta mēnesim.

Projekta mērķis ir uzlabot mūžizglītības 
pasākumu un mācīšanās kvalitāti, lai palī-
dzētu gados vecākiem cilvēkiem saglabāt 
aktivitāti, veselību un neatkarību. Kopā sa-
nākot līdzīgi domājošiem partneriem, tiek 
iepazīta līdzšinējā prakse un nodrošināta 
platforma jaunām idejām, lai apzinātu un 
veicinātu labu praksi mūžizglītības procesu 
īstenošanā. Tāpat projekta īstenošanas lai-
kā tiks izstrādāta mūžizglītības labās prak-
ses rokasgrāmata, kurā tiks iekļauti divi 
labākie piemēri no katras projektā pārstā-
vētās dalībvalsts.

No š.g. 19.-25. februārim, Jaunpils nova-
da domes Attīstības nodaļas vadītāja Vija 
Zīverte un projektu vadītāja Zane Ērma-
ne, apmeklēja projekta Quality Learning 

Experience = Quality Active Ageing (“Mā-
cīšanās mūža garumā = kvalitatīvas aktī-
vās novecošanās garants”) pirmo mācību 
vizīti, kas norisinājās Lielbritānijā, Hemel 
Hempstead un, kurā piedalījās divi pārstāv-
ji no katras projekta dalībvalsts. Mācību 
vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar mūž-
izglītības sistēmas nodrošināšanu Lielbritā-
nijā, kā arī apmainīties viedokļiem ar citu 
valstu pārstāvjiem. Smēlāmies jaunas ide-
jas, piedaloties vairākos interesantos fizisko 
aktivitāšu pasākumos – veselīga pastaigu 
grupa, joga, vēderdejas, austrumu cīņas, 
Tai Chi. Tāpat ieguvām noderīgu informā-
ciju sarunās ar pārstāvjiem no vairākiem 
pieaugušo izglītības mācību centriem. Da-
torprasmes iesācējiem, Interneta lietoša-
nas pamatprincipi, Wellbeing/labklājības, 

labsajūtas skola, kulinārijas māksla, rotas-
lietu gatavošana, galdniecība, dārzniecība, 
u.c. Apmeklējot brīvprātīgā darba centru 
un ikgadējo brīvprātīgā darba konferenci, 
uzzinājām, cik nozīmīga loma Lielbritāni-
jā ir brīvprātīgajam darbam. Iesaistīšanās 
sabiedrības procesos ar brīvprātīgā darba 
starpniecību ir populārs, veiksmīgs, labi 
strukturizēts veids, kā veicināt personības 
izaugsmi un uzlabot dzīves kvalitāti. Darba 
grupās diskutējām par iespējām, kas vei-
cinātu neaktīvās sabiedrības daļas iesaistī-
šanu sabiedriskajos procesos un pievērstu 
aktīvākam dzīvesveidam. Pārliecinājāmies 
par to, ka sociālie mediji ir daudzveidīgs un 
ietekmīgs sociālā dialoga veidotājs vietējās 
kopienās. Piedalījāmies radio Dacorum in-
tervijā, kas sniedza lielisku iespēju pastāstīt 

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

Kopējais izsludinātais finansējums konkursa 4.kārtā: 89194,87 
EUR.

Izsludinātās Rīcības un finansējums: 2.Rīcība “Atbalsts uzņē-
mējdarbībai tūrisma jomā” – 74685,00 EUR; 3.Rīcība “Atbalsts 
publiskās infrastruktūras uzlabošanai – 7960,07 EUR; 6.Rīcība 
“Atbalsts izglītojošiem pasākumiem” – 6549,80 EUR.

Ar Kandavas Partnerības attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam 
(sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija) un dokumentāciju, 
kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta 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 dokumenta veidā var iesniegt 

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://
eps.lad.gov.lv/login vai nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektro-
niskā pasta adresi lad@lad.gov.lv Elektronisko dokumentu likumā 
noteiktajā kārtībā. Projekta 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 pie-
teikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar 
Elektronisko dokumentu likumu). Kontaktinformācija – Inta Ha-
ferberga, tālr.28390394, elektroniskā pasta adrese intaha@inbox.lv. 

Pilns sludinājuma teksts šeit: http://www.kandavaspartneriba.lv/
lv/open-news:455723

Sagatavoja: Inta Haferberga
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Futbola kluba Jaunpils ziņas

BK «Jaunpils» aizvada perfektu februāri

par Jaunpili plašākam klausītāju lokam.
Studiju vizīte ir devusi vērtīgu ieguldī-

jumu un stimulu nākotnes plānu izstrādei. 
Vairākas idejas un prakses ir veiksmīgi 
adoptējamas atbilstoši Jaunpils iedzīvotāju 
interesēm un vajadzībām. Daloties iegūta-
jās zināšanās ar vietējo sabiedrību, ceram 
apzināt un ieviest jaunas apmācību meto-
des, kas sniegtu iespēju uzlabot dzīves kva-
litāti, veselību un labklājību.

Projekta ietvaros ir paredzētas septiņas 
mācību vizītes katrā projektā iesaistītajā 
dalībvalstī. Katra mācību vizīte ilgs piecas 
darba dienas un tajās piedalīsies divi pie-
augušo izglītībā iesaistītie darbinieki (pa-
sniedzēji vai organizatori) no katras part-
nervalsts. Dalībniekiem jāpārvalda angļu 
valoda vismaz sarunvalodas līmenī.

Par turpmākajām projekta aktivitātēm 
varēsiet uzzināt laikrakstā “Jaunpils Vēstis”, 

kā arī sekot informācijai sociālajos tīklos. 
 Quality Active Ageing|Facebook 
Vairāk par Erasmus+ programmu var 

uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras 
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Eras-
mus+ un programmas mājaslapā www.
erasmusplus.lv

 Zane Ērmane
Projektu vadītāja

2017.gads rit pil-
nā sparā un futbola 
notikumi Jaunpilī 
nebūt neatpaliek. Kā 
pirmo jaunumu šajā 
gādā gribētu atzī-
mēt, ka klajā nākusi 

mūsu interneta mājas lapa www.fkjaunpils.
lv, kur tiek atspoguļoti visi futbola dzīves 

Basketbola klubam «Jaunpils» februāris 
ir bijis veiksmīgs mēnesis – Latvijas Bas-
ketbola līgas 3. divīzijas (LBL3) turnīrā 
izcīnītas jau piecas uzvaras pēc kārtas, kas 
šobrīd komandu ierindo 3. vietā, tāpat 4. 
februārī klubs Jaunpils iedzīvotājiem snie-
dza iespēju vērot LBL2 turnīra spēli starp 
«Saldus» un Biznesa augstskolas «Turība» 
basketbolistiem.

Lai arī jaunpilnieki LBL3 turnīra otro 
kārtu iesāka ar nepatīkamu zaudējumu 
pret Bauskas basketbolistiem, februāra lai-
kā tika izcīnītas piecas uzvaras, kas šobrīd 
komandai ļauj optimistiski raudzīties LBL3 
turnīra tabulā. Līdz izslēgšanas spēlēm vēl 
atlikušas divas spēles: 6. martā pulksten 20 
pret BK «Carnikava» un 11. martā pulksten 
16 viesos pret vietējo Rēzeknes komandu. 
Ja mūsu basketbolisti spēs uzvarēt arī šajās 
spēlēs, tad «Jaunpils», veiksmīgu apstākļu 
sakritības rezultātā, var kļūt par LBL3 otrā 
posma līdervienību, kas, teorētiski, ļautu 
tikt pie parocīgāka pretinieka izslēgšanas 
spēlēs. 

Komandas galvenais treneris Artūrs Za-
remba atzīmē, ka sezonas noslēgumā ma-
zāk eksperimentē ar sastāvu, kas ir ļāvis pa-
augstināt spēles kvalitāti. «Sezonas sākumā 
bijām gandrīz 20 spēlētāji, taču šobrīd reāli 
palīgi ir 13, kas, protams, nedaudz ierobe-
žo mūsu iespējas. No otras puses, mēs esam 
amatieri, tādēļ saprotams, ka katra dzīvē 
ir arī citas svarīgas lietas. Esmu pateicīgs 
mūsu komandas kodolam, kas joprojām 
saglabā augstu atbildību gan pret koman-
das treniņiem, gan citām organizatoriskām 
lietām. Mēs turpinām būt aktīvi un radoši 

notikumi. Vēl vēlētos informēt par futbola 
notikumiem, kas rit pilnā sparā arī šogad: 

- Katru piektdienu no 17:00 – 18:30 Jaun-
pils sporta namā notiek bērnu un jauniešu 
futbola nodarbības uz kurām visi tiek laip-
ni aicināti;

- Katru otrdienu un ceturdienu sporta 
namā notiek futbola treniņi, kuros dalību 
var ņemt lieli un mazi futbola entuziasti;

arī ārpus basketbola laukuma,» tā treneris.
Viņš arī norāda, ka izslēgšanas spēlēs 

BK «Jaunpils» spēlēs optimālākajā sastāvā. 
«Pēdējās spēlēs ir pierādījušas, ka varam 
veiksmīgi spēlēt arī 7–8 spēlētāju rotācijā. 
Tuvojas izšķirošo spēļu laiks, tādēļ ekspe-
rimentu būs maz, jo atbildība pret Jaunpils 
novadu un atbalstītājiem ir ļoti liela. Pagā-
jušajā gadā neizdevās mūsu fanus ieprieci-
nāt ar godalgām, tādēļ jūtams, ka spēlētāji 
to vēlas izdarīt šogad.» 

BK «Jaunpils» 4. februārī izdevās īste-
not sen lolotu ideju, un noorganizēt LBL2 
līmeņa spēli, kurā savā starpā sacentās BK 
«Saldus» un Biznesa augstskolas «Turība» 

- Sestdienās norisinās Jaunpils novada 
atklātais telpu futbola čempionāts. Sabrau-
kuma datumi tiek izziņoti jau iepriekš mi-
nētajā mājas lapā, kā arī mūsu Facebook 
kontā.

Kā vienmēr ierosinājumus, novēlēju-
mus vai priekšlikumus rakstiet uz e-pastu: 
info@fkjaunpils.lv

basketbolisti. Lai arī spēlē pārliecinoši la-
bāki bija rīdzinieki, tomēr pēc tās, visas ie-
saistītās puses – abu komandu spēlētāji un 
treneri, spēles komisārs un tiesneši vienno-
zīmīgi atzina, ka šāda ideja ir apsveicama. 
Jāatzīmē, ka uzvarētāju rindās spēlē jaun-
pilnieki Rihards Adiņš un Mareks Doroš-
kevics, kuriem vēl priekšā cīņas par LBL2 
godalgām. BK «Jaunpils» visas komandas 
vārdā novēl sasniegt augstākos mērķus 
abiem basketbolistiem.

BK «Jaunpils» gaitām līdzi var sekot so-
ciālajā portālā facebook.com, bet par spē-
lēm – www.basket.lv, tāpat informācija pie-
ejama uz Jaunpilī izvietotajām afišām.
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Februārī Latvijā norisinās karjeras izglītības pasākums 
skolu jauniešiem ĒNU DIENA

Šogad ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstināja 1313 ēnu de-
vēji no visas Latvijas, kas ir par 25 % vairāk nekā 2016. gadā, ko-
pumā piedāvājot 7861 vakanci. Liela bija arī skolēnu interese par 
ĒNU DIENU — portālā www.enudiena.lv, kur šogad reģistrējušies 
41 150 potenciālo ēnotāju iepretim pagājušā gada 29 200 ēnot gri-
bētājiem. 

Jaunpils pašvaldība portālā reģistrēja desmit vakances, taču jā-
atzīst, ka caur portālu pieteicās tikai viens ēnotājs, no septiņiem. 
Šogad Jaunpils vidusskolas jaunieši iepazina pašvaldības izpilddi-
rektora, projektu vadītāju, sociālā darbinieka, sabiedrības veselības 
veicināšanas speciālista un pašvaldības policista profesijas. Jāteic, 
ka visizturīgākais ēnotāji bija Nikola Smeltere un Viktorija Nied-
re, kuras piedalījās arī Attīstības un Finanšu apvienotajā komiteju 
sēdē un iepazinās ar ainavu arhitektu prezentāciju, darba dienu 
beidzot plkst. 18:00.

Sadarbība ar jauniešiem turpinājās arī 16.februārī, kad 8.klases 
audzēkņi skolotājas Irēnas Miķelsones vadībā pilnveidoja zināša-
nas par pašvaldības budžetu, tā plānošanu, kā arī par plānošanas 
dokumentiem.

Kopumā valstī pieprasītākās profesijas ēnu vidū bija program-
mētājs (342 pieteikumi), ārsts (263), radio diktors (248), fotogrāfs 
(206), ārsta palīgs (185), fizioterapeits (184), ugunsdzēsējs (162), 
jurists (158), gaisa kuģa stjuarts (151), mākslinieks (151).

Aktīvākie ēnu devēji šogad atrodami starp valsts pārvaldes, iz-
glītības iestādēm, pašvaldībām un bankām. 

ĒNU DIENAS mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti 
ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, 
izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties 

darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot 
sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

Paldies jauniešiem un skolotājiem par atsaucību un uz tikšanos 
Ēnu dienā 2018!

Baiba Rasa
Sabiedrisko Attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

Foto: B. Rasa

Jaunpils vidusskolas 8.klases audzēkņi iepazīstas ar pašvaldības 
budžetu 2017

Ēnotāji Attīstības nodaļā 15.02.2017. 

Izpilddirektors P. Baranovskis iepazīstina ēnu N. Smelteri ar darba 
pienākumiem

Jaunpils vidusskolas skolēni konkursā 
“Gribu būt mobils”

1.februārī Jelgavas 2.pamatskolā pieci 
Jaunpils vidusskolas skolēni – Ralfs Vasio-
leks, Evelīna Bitere, Roberts Mārtiņš Gre-
dzens, Anna Elizabete Alle un Vladislavs 
Rinkēvičs – ar klases audzinātāju Ilzi Inki-
nu piedalījās Jelgavas reģionālajā pusfinālā 
CSDD rīkotajā konkursā “Gribu būt mo-

bils” 6. – 8. klašu skolēniem par ceļu satik-
smes noteikumiem.

“Superkomanda” gan stafetē, gan inter-
aktīvos uzdevumos, gan citās interesantās 
aktivitātēs parādīja savu prasmi ceļu satik-
smes drošībā, pārvietoties ar velosipēdu, 
pazīt un ievērot ceļazīmes, prezentēt pašu 

izveidotu ceļazīmi, kā arī strādāt komandā 
un pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās.

 6.b klases komanda ir gandarīta par pa-
veikto un iegūto 6.vietu. Dalībniekus prie-
cēs iegūtais diploms un dažādas veicināša-
nas balvas, kā arī noderēs iegūtā pieredze.

Samanta Šmite (7.klases skolniece)
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Jaunpils vidusskolas skolotāji gatavojas Erasmus + projekta aktivitātēm 
„Globālā izglītība prātam un sirdij”

 No 2016. līdz 2018. gadam Jaunpils vidusskola kopā 
ar vēl 5 valstu skolām realizē Erasmus + projektu 

„Globālā izglītība prātam un sirdij”

Mīļuma nedēļa 

2016. gada rudenī piedalījāmies projekta 
1. posmā Polijā, kur tika aktualizēti jautāju-
mi par darbu, bezdarbu, izglītību, karjeras 
iespējām un darba melklēšanas prasmēm. 
2.posms tiks realizēts Latvijā, Jaunpilī. Un 
mūsu tēma ir deja- tās ietekme uz cilvēka 
garīgo un fizisko veselību. 

  Jaunpilī ir dejots vienmēr, tās ir dziļas 
un skaistas tradīcijas, kas tiek mantotas no 
paaudzes paaudzē. Dejo gan pavisam ma-
ziņi cilvēciņi – Jaunpils „Pilskundziņi” līdz 
gados nobriedušiem cilvēkiem vidējās pa-
audzes deju kolektīvā „Jaunpils” un dāmu 
klubā „Vīgriezes”. 

  „Deja māca mums būt patiesiem, brī-
viem, radošiem. Tā vairo pašpārliecību, 
prieku, noņem sresu, mazina nogurumu 
un dod mums energiju. Tāpēc šāds projekts 
ir ļoti būtisks un aktuāls”, savā uzrunā Jaun-
pils vidusskolas skolotājiem saka direktors 
Jānis Liepiņš, informējot par projekta 2. 
posma realizēšanu šinī pavasarī. 

  Ielūkojoties skolas 2. pusgada pasākumu 
plānā ir skaidrs, ka gan daudz dejosim, gan 
vāksim informāciju par dejas vēsturi un 
tradīcijām projekta partnervalstīs, gan tik-
simies ar interesantiem cilvēkiem, kas sevi 
realizē deju mākslā.

  3.martā skolā notika Kustību diena, kur 
katra klase bija sagatavojusi kādu kustību 
priekšnesumu, parādot savu radošumu, 
prasmi sadarboties, sportiskumu un atrak-
tivitāti. 

  4. martā Jaunpils vidusskolas aerobikas 
grupas piedalījās Saldus deju festivālā, kur 
uzstājās ar savām iestudētajām komozīci-
jām un vēroja citu grupu sniegumu, kā arī 
piedalījās hio-hop deju meistarklasē pie 
Sergeja Karžaņeca 

  31. martā Jaunpils vidusskolas zālē ska-
nēs sarīkojuma deju mūzika, jo 5.-7.klašu 
skolēni jau trīs mēnešus gatavojas skolas 
konkursam „ Zelta kurpīte 2017”, kur in-
dividuāli deju pāri startē konkursā ar Lēnā 
valša un Ča-ča-ča priekšnesumiem. Cie-

Februāris ik gadu ir romantikas apvīts 
mēnesis, jo 14.datums tiek saistīts ar mīlē-
tāju dienu – Valentīndienu. Tā kā viens no 
tās simboliem ir sirds, kas asociējas ar mī-
ļumu, skolēni no 15. līdz 17.februārim tika 
rosināti domāt par to, kas mīļš ir viņiem.

Atraktīvākie audzēkņi ļāvās fantāzijai un 

mos uz šo pasākumu gaidam sporta deju 
klubu „SARA” un „ SALDUS” dejotājus u 
n viņu vadītāju Aleksandru Aļošinu- sporta 
deju pasniedzēju. Tāpat šinī datumā Jaun-
pils vidusskolas mazie tautas deju kolektīva 
dejotāji pārstāvēs skolu tautas deju koncer-
tā „Zemgales bļoda” Slampes kultūras pilī.

  28. aprīlī Jaunpils pilī norisināsies kus-
tību festivāls „Jaunpils 2017”. Kustību festi-
vāls “Jaunpils 2017” ir īpašs ar to, ka para-
lēli dalībnieku deju uzvedumiem tiek plaši 
domāts par videi draudzīgu un veselīgu 
izklaidi kā lieliem, tā maziem. Turklāt vi-
des un ekoloģijas tēma šogad īpaši izcelta 
arī priekšnesumu programmā. Kā norā-
da “Zaļā josta” mārketinga vadītāja Laima 
Kubliņa, “Aicinot dejotājus iestudēt ar vidi 
saistītu kustību priekšnesumu, ceram ne 
tikai aktualizēt esošās vides problēmas un 
meklēt tām risinājumus, bet arī pamudi-

radošumam un kādu dienu pārsteidza citus 
ar sarkanu vai sārtu un Valentīndienas te-
matikai atbilstošu apģērbu, citu dienu pre-
zentēja savas mīļākās profesijas un animā-
cijas vai mākslas filmas varoņa tēlu.

Par patīkamiem pārsteigumiem bija pa-
rūpējušies daži zēni, kas 14.februārī ieprie-

nāt skolēnus aizdomāties par dabas skais-
tumu, unikalitāti un trauslumu.” Festivāla 
dienā Jaunpils pils pagalmā darbosies brīvā 
skatuve, radošās darbnīcas, videi draudzī-
gas izklaides un spēles. Dalībniekiem kā 
ierasts būs iespēja iziet ekskursijas pa pili 
un tās apkārtni pils dāmu pavadībā. Festi-
vālā “Jaunpils 2017” aicināti pieteikties deju 
kolektīvi vai grupas ar līdz 4 minūšu garu 
priekšnesumu vienā no kustību mākslas 
veidiem (aerobika, modes dejas, ritma de-
jas, tērpu teātris u.c.) vai Zaļās jostas vides 
priekšnesumu disciplīnā. 

7. maijā sagaidīsim viesus no Polijas, 
Zviedrijas, Vācijas, Itālijas un Turcijas, lai 
kopīgi realizētu projekta “Globālā izglītī-
ba prātam un sirdij 2016-2019” 2.posmu 
“Deja”

Irēna Martuzāne

cināja klases meitenes ar saldumiem un 
pašdarinātām dāvaniņām. Atsevišķas mei-
tenes bija iedomājušās par to, ka arī zēniem 
ir patīkami saņemt sveicienus un uzmanī-
bas apliecinājumu.

Gundega Ķirsone
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BIEDRĪBĀS

Pasākuma plāns 20. marta -17. aprīlim
Jaunpils kultūras namā/ Viesatu kultūras namā/Jaunpils bibliotēkāViesatu bibliotēkā/ Jaunpils muzejā/

 Jaunpils Amatu mājā/ Reģionālās attīstības centrs “Rats”/Jaunpils vidusskola/Jaunpils Sporta nams

Dāmu kluba Vīgriezes aktualitātes
  Jaunais gads līnijdeju grupai “Vīgriezes“ 

sācies ļoti darbīgs. 8.janvārī dejojām Jaun-
pils novada senioru eglītes pasākumā.

 13.janvārī kopā ar Jaunpils vidusskolas 
pašdarbniekiem ciemojāmies pansionātos 
“Rauda“ un “Ķīši“. Paldies skolotājai Irēnai 
Martuzānei par sadarbību.

 29,janvārī ciemojāmies Pūrē uz viņu 
pašdarbnieku pasākumu, kurā varējām iz-

rādīt sava kolektīva masku dažādību. De-
jojām Rūķu, Ugunīgā Pērtiķa un Ugunīgā 
Gaiļa maskās.

 4.februārī arī ciemojāmies Pūrē uz ps-
ākumu “Sveču balle”, kur dejojām četras 
dejas un bija iespēja parādīt sava kolektīva 
tērpu dažādību. Braucot ciemos, protams, 
ka vedam cienastu - Jaunpils pienotavas 
gardos sierus. Liels paldies Viesturam Kri-

lovam par atbalstu to iegādē.
 25.februārī notika Jaunpils un Viesatu 

pšdarbnieku balle. Jauks un interesants pa-
sākums.

  Lai visiem jau pavasarīgs noskaņojums 
jauniem darbiem!

 Dāmu klubs, līnijdeju grupa, biedrība 
“Vīgriezes“

Pensionāru Biedrībā “Jaunpils”
- 2017. gada 28. februārī ar a/s Latvijas 

Valsts meži (LVM) ziedojumu tika atbalstīts     
mūsu biedrības projekts jomā: ” Atbalsts 
pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un 
aktīvam dzīvesveidam”  kurā paredzējām 
mūžizglītības lekciju ciklu mūsu iecienītās 
lektores Dainas Reinfeldes vadībā 4.,11., 18. 
un 25. jūlijā. Uz lekcijām paredzēts trans-
ports. Otra aktivitāte ir pieredzes brauciens 
uz Ķekavas novadu. 

- 17. martā plkst. 16:00 Viesatu kultū-
ras namā gadskārtējā starppagastu senioru 
draudzības vakars. Uzaicināti 15 draugu 

kolektīvi. Pieteikties pie saviem koordina-
toriem vai pensionāru telpās trešdienās, 
norādot par transporta nepieciešamību.

- 18.martā “Darām paši” mūsu biedrī-
bas projekta “Mēs – mazbērniem” pārstāvji 
brauc uz “Sabiedrība ar dvēseli” projektu 
vērtēšanas  noslēguma pasākumu Līvānos.

- 29. martā plkst. 13:00 “Rata” telpās 
biedrības kopsapulce. Iepazīsimies ar 2016. 
gada darbību, apstiprināsim bilanci, plāno-
sim pasākumus.  Uzaicināti domes pārstāv-
ji, tāpēc sagatavojiet interesējošus jautāju-
mus.

- 1. aprīlī plkst. 17:00 Džūkstes senioru 
kolektīvs “Rosme” aicina uz sava kolektīva 
30 gadu jubilejas pasākumu. Pieteikties līdz 
27. martam. Izbraucam 15:45.

 2. jūnijā brauksim ekskursijā uz Rīgu – 
apmeklēsim Nacionālo mākslas muzeju un 
ar 2- stāvu ekskursijas autobusu iepazīsim 
Rīgas ievērojamākās vietas. Pieteikties sa-
maksājot 15 EUR , kas ir ekskursiju izmak-
sas. Ceļā izmaksas biedrības biedriem  seg-
sim no biedrības naudas līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja 
Austra Sipeniece

PASĀKUMI
Laiks Apraksts Vieta
21.03. 17:30 Konsultācija par “Darām paši” projektiem. Bezmaksas Jaunpils “Rats”
24.03. 12:00 “Kafija ar politiķiem”. Jauniešu, domes deputātu un darbinieku tikšanās 

Bezmaksas
Jaunpils novada Do-
mes sēžu zāle

24.03. 18:00 Jaunpils novada zemnieku un uzņēmēju balle 2017. Dalība ar ielūgumu Viesatu kultūras namā 
25.03.,
15.04. 10:00

Mājražotāju tirdziņš “Radīts Jaunpils novadā” 
Tirgotājiem pieteikties pa tel. 26554810

Centra tirgus mājiņa

25.03. 10:45 Jaunpils muzejs aicina piedalīties 1949. gada represiju atceres pasākumā pie piemiņas ak-
mens Bikstu stacijā. Plkst. 10.20 izbraukšana no pils laukuma. Dalību lūdzam pieteikt līdz 
24. martam Jaunpils muzejā, telefons 20223423

Bikstu stacija

28.03. 11:00 Jaunpils novada tūrisma uzņēmēju tikšanās. Bezmaksas Jaunpils pils Zaļā zāle
29.03. 
08:00-12:00
13:00-18:00

E-prasmju nedēļas ietvaros atvērtā durvju diena Pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 
(VPVKAC). “Manas e-iespējas”

Jaunpils novada Dome

29.03. 10:00 Liepājas Leļļu teātra izrāde. “Kā zvēri Pēterīti pārmācīja”. Ieejas maksa € 2.50 Jaunpils pils Lielā zāle
30.03. Tiks 
precizēts

Muzikāli izzinošs pasākums 
“Diena pavasarim, sievietei, mīlestībai”

Jaunpils muzeja Izstā-
žu zāle 

30.03.
10:00-13:00

Seminārs “Aktualitātes meža apsaimniekošanā” . Pieteikties pa tel. 29330697
Bezmaksas

Jaunpils “Rats”

30.03.  16:00 Jauniešu pēcpusdiena. Sarunas, kino, Bezmaksas Jaunpils bibliotēkā
31.03. 17:00 Sarīkojuma deju konkurss “Zelta kurpīte”,  Bezmaksas Jaunpils vidusskola
31.03.-02.04.
10:00-16:00

„Satiec savu meistaru! 2017”. Atvērto durvju diena Jaunpils Amatu mājā
Bezmaksas

Jaunpils 
Amatu mājā 
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01.04. 18:00 Jaunpils teātra pirmizrāde Jaunpils pils
Lielā zāle

01.04. 22:00 Atgriešanās 80 un 90 gadu mūzikas ritmos. Pārsteigumu balvas 3 atbilstošākajiem dressko-
diem, viktorīnas. Ieejas maksa € 3.50. Galdiņu rezervācija 26407917

Jaunpils pils Lielā zāle

08.04. 19:00 Viesatu un kaimiņu pagastu pašdarbības kolektīvu koncerts un balle. Grupa  “Brekšu Pekši” 
Koncerts bezmaksas, ballē ieeja -  € 4.00, Galdiņu rezervācija 20249771 Agita

Viesatu
 kultūras nams

16.04. 11:00 Lieldienas Viesatās. Koncerts ar dejotājiem un folkloras kopu ‘’Viesi’’
Rotaļas, olu ripināšana un šūpošanās

Viesatu birzīte

17.04. Tiks 
precizēts

Lieldienas Jaunpilī 
 

Tiks precizēts

IZSTĀDES
Laiks Apraksts Vieta

JAUNĀS
20.03.-31.03. 1949. gada represiju atcerei veltīta izstāde Jaunpils muzeja 

*Ekspozīciju zāle
01.04.-30.04. Nāc nākdama Lieldieniņa Viesatu bibliotēka 
12.04.-26.04. Dzejniecei Kornēlijai Apšukrūmai-80 Viesatu bibliotēka
14.04.-15.05. Gleznošanas studijas “Aija” Jaunpils mākslinieku darbu izstāde Jaunpils muzeja 

*Izstāžu zāle
16.04.- 16.05. Kā maksāja jaunpilnieki 17.-20. gadsimtā Senās monētas un banknotes dažādu laiku griezumā 

no Jaunpils muzeja krājuma
Jaunpils muzeja 
*Ekspozīciju zāle

TURPINĀS
12.12.-30.04. Izstādi bibliotēkā veido iedzīvotāji “Pulksteņi” Viesatu bibliotēka
06.02.-24.03. Svari un mēri

Izstāde no Jaunpils muzeja krājuma
Jaunpils muzeja
Ekspozīciju zāle *

03.03. -31.03. Gleznotājam, mākslas pedagogam 
V. Purvītim - 145

Jaunpils biblio-
tēka

13.03.- 31.03. Dziedātājai Norai Bumbierei-70 Viesatu bibliotēkā 
13.03. - 13.04. Mārītes Leimanes tekstiliju izstāde Jaunpils muzeja 

*Izstāžu zāle
NODARBĪBAS

Laiks Apraksts Vieta
20.03. Izbraukuma bibliotēka 

~ 10:30 Leveste (pie veikala)
~ 10:50 Strutele (pie “Jaunsētām”)
~ 11:15 Saule (centrā)
~ 11:45 Jurģi (pie feldšerpunkta)
Informācijai un pasūtījumiem: tel. 63182195, e-pasts: jaunpilsbiblioteka@inbox.lv

Leveste, Strutele, 
Saule,  Jurģi

20.,27., 03.03., 
10.04. 15:00

Ģitārspēle. Pasniedzējs Artūrs Dumbris
Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

20.,27., 03.03., 
10.04.  15:15

Animācija bērniem. Pasniedzēja Arta Berezovska
Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

20.,27., 03.03., 
10.04. 18:00

Angļu valoda ar priekšzināšanām. Pasniedzēja Zane Ērmane
Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

22., 29.03. 
06.,13., 20.04.
18:30

Angļu valoda bez priekšzināšanām. Pasniedzēja Zane Ērmane
Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

17.,24.,31.03.
07.,21.04.
15:00

Angļu valoda bērniem
Pasniedzēja Sarmīte Slavska
Dalības maksa

Jaunpils “Rats”

17.,24.,31.03.
07.,21.04.15:30

Joga. Pasniedzēja Evita Sundar
Dalības maksa

Jaunpils “Rats”
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26.03., 09.04.
11:00-14:00 /
14:00-16:00

Gleznošana pieaugušajiem/ bērniem
Pasniedzēja Aija Prince
Dalības maksa

Jaunpils biblio-
tēka

26.03. 11:00-
14:00

Rokdarbi
Dalības maksa

Jaunpils
Amatu māja

24.03.
17:30-18:30

Priekšā lasīšanas stunda ar radošu darbošanos ģimenēm Viesatu bibliotēka

30.03., 13.04.
15:00-18:00

Keramika. Pasniedzēja Velga Melne
Dalības maksa

Jaunpils
Amatu māja

09.04. 
11:00-14:00

Floristika „Tā gaidu Lieldienu.....”
Dalības maksa

Jaunpils Amatu 
māja

Pasākuma plānā ir iespējamas arī izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai!
Iestāžu kontaktinformācija:
Jaunpils Amatu māja - 28301408  Jaunpils muzejs - 63162128, 20223423 Jaunpils bibliotēka - 63182195  
Viesatu bibliotēka - 28352654  Jaunpils kultūras nams - 29296334   Viesatu kultūras nams – 28717075
Jaunpils pils – 26101458    Jaunpils vidusskola -26464378  Jaunpils “Rats” -29330697

Jaunpils novada Dome nozīmīgās 
jubilejās sveic marta jubilārus:

Aneti Krūmiņu, Tamāru Soboļevu,  Inu Gulbi,
Āri Sīpoliņu, Dzintru Auguli, Vilni Baranovu,

Vasiliju Skorodihinu, Sarmīti Grīnfogeli,
Bernardetu Ķildu, Irmu Mūrnieci, Veltu Tiļļu,

Rašitu Ahmadejevu, Nadeždu Ariko,
Mirdzu Bērziņu, Mirdzu Bierandi,

Nadeždu Butkeviču, Veroniku Dakšu,
Eleonoru Lūsi, Viju Mizgu, Proskoviju Mucenieci,

Džemsu Rozēnu, Ritu Rutku!

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 17.03.2017.
Atbildīgā par izdevumu Baiba Rasa, t. 63180960, 20204694,
 e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv. 
Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Nekad vairs neatnāks diena,
kas vizbuļu spilgtumā viz.
Caur nopļauto vasaru skriedams,
tas stars ir apdzisis.
(L. Brīdaka)

Jaunpils novada Dome izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, 
no Ainas Zaharovas, Karmenas Granapskas, Edgara Butevica, 

Stases Gricjutes uz mūžu atvadoties.

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

Dziļa līdzjūtība mūsu biedrības koordinatorēm Ainai Āboliņai 
māsu un Lidijai Zvagulei brāli zaudējot.

Pensionāru Biedrība “Jaunpils”

LĪDZJŪTĪBAS

LĪDZJŪTĪBAS

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
Aicinām uz iedzīvotāju sapulcēm:

28. martā
plkst. 14:00 Struteles centrā pie ziņojuma dēļa (autobusā)

plkst. 15:30 Jurģos, K. Jēkabsona darbnīcas telpās
plkst. 18: 00 Jaunpilī, Jaunpils pils Zaļajā zālē

30.martā
plkst. 14:00 Saulē, Saules ciema centrā

plkst. 15:30 Viesatās, Viesatu kultūras namā
plkst. 18:00 Levestē, biedrības “Levestes spicie”telpās

Informācija: Baiba Rasa, tel.20204694

APSVEICAM! 
Februāra mēnesī salaulāts viens pāris. 

Vēlos tev sauli dāvāt no sirds,
to, kas šodien tā debesīs mirdz, 
lai tevī uzzied viss skaistais un labais,
ko tu savā mūžā glabā.
Saules staros lai uzplaukst un veras
krāsas, kas tavas šai pasaulē ir,
bezgalīgi, kad debesīs veries,
sajūti,-lidot spēj tava sirds!
/Rita Cvetkova/


