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Skaisto sētu fotostāsti
Septembra sākumā konkursa  „Skaista mana sēta”  žūrijas ko-

misijai bija iespēja apskatīt un priecāties par šī gada skaistākajām 
Jaunpils novada sētām.

Laureātu godināšanas pasākums notiks 4. novembrī plkst. 14:00 

Jaunpils muzejā. Pēc pasākuma lekcija “Garšaugu pasaule” viesos 

Sandra Marcinkēviča.

Laureāti nominācijā „Sakoptākā lauku sēta”

turpinājums 2.lpp.

Rutku ģimene „Voldemāri”

Antons Kokins un Ritma Niedre “Dambīši”

Zaiga Vārna un Inese Briška “Rūši”
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turpinājums no 1.lpp. 

Uldis Koškins “Vilītes”

Laureāti nominācijā „Sakoptākā individuālā māja ciematā”: Metlu ģimene „Ezerkrasti” 

Specbalva – par sakoptas vides veidošanu: Gunai Tomasei „Dzīles” Foto: Dzidra Krastiņa
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Sakarā ar Latvijas Republikas 102. ga-
dadienu, saskaņā ar Nolikumu Nr.6 “Par 
Jaunpils novada domes apbalvojumiem” 
(publicēts laikrakstā “Jaunpils vēstis”, 2014. 
gada septembra numurā – pieejams mājas 
lapā www.jaunpils.lv)

Jaunpils novada dome lūdz līdz š.g. 
16.oktobrim iesniegt pieteikumus apbal-
vojumu piešķiršanai.

Pretendentus apbalvojumam izvirza Do-
mes priekšsēdētāja, izpilddirektors, pašval-
dības domes deputāti, pašvaldības komite-
jas, pašvaldības iestāžu vadītāji, juridiskās 
personas un biedrības, kuru juridiskā vai 
pastāvīgās darbības vietas adrese ir Jaunpils 
novads, kā arī �zisku personu grupa (ne 
mazāk kā 10 (desmit) Jaunpils novadā dek-
larētas personas).

Pieteikumā par apbalvojuma piešķirša-
nu jānorāda šāda informācija:

1. Informācija par kandidātu:

- �ziska persona: vārds, uzvārds, darba-
vieta un ieņemamais amats vai citas ziņas, 
kas identi�cē šo personu;

- ģimene: ģimenes locekļu vārdi, uzvārdi, 
adrese;

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

- kolektīvs vai biedrība: nosaukums, ad-
rese, vadītāja vārds, uzvārds.

2. Apraksts – motivēts pamatojums ap-
balvošanai;

3. Informācija par kandidāta pieteicēju/
iem.

Apbalvojumus piešķir par:
- augstiem un ilggadīgiem sasniegumiem 

un ieguldījumiem izglītībā, kultūrā, sportā, 
veselības aizsardzībā, labdarībā, sociāla-
jā, sabiedriskajā un saimnieciskajā darbā 
u.tml.;

- pozitīva novada tēla veidošanu un no-
vada vārda popularizēšanu valsts un starp-

tautiskā mērogā;
- nozīmīgu �nansiālu un praktisku atbal-

stu novada attīstībā un sabiedriskajā dzīvē;
- varonīgu rīcību ekstremālās situācijās, 

glābjot līdzpilsoņu dzīvības vai lielas mate-
riālās vērtības;

- sasniegumiem attiecīgā nozarē;
- priekšzīmīgu un profesionālu amata 

pienākumu veikšanu;
- aktivitāti sabiedriskajā dzīvē.
Pieteikumus iesniedz personīgi Jaunpils 

novada domes Vienotajā Klientu apkalpo-
šanas centrā, sūta pa pastu, adresējot, Jaun-
pils novada domei, “Ērģelniekos”, Jaunpils 
pagastā, Jaunpils novadā, LV-3145 vai, 
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, 
sūta uz e-pastu dome@jaunpils.lv.

Par attiecīgo apbalvojuma veidu lemj 
Jaunpils novada dome, pamatojoties uz pie-
teikumu un Nolikumu Nr.6 “Par Jaunpils 
novada domes apbalvojumiem”.

Atskaite par padarītajiem darbiem sep-
tembrī

Šajā atskaites periodā veiktie darbi:
1. Ārsta prakses ir pārcēlusies uz izre-

montētajām telpām. Nekustamajā īpašumā 
“Jaunkalni” tika veikta logu un durvju ap-
kope un blīvgumiju nomaiņa.

2. Saskaņā ar ugunsdzēsības prasībām 
“Ērģelniekos” uzstādīti durvju aizvērēji.

3. Nekustamajā īpašumā “Lodes” atjau-
nošanas darbi ir sākušies.  Tiek demontētas 
sienu un grīdu apdares.  

4. Septembrī tika greiderēti pašvaldības 
autoceļi greiderēti ceļi.   

5. Labiekārtošanas nodaļa pļāva zāli.  
Meža dienu projektā ir paredzēts mainīt 
parka soliem koka virsmas un labiekārtoša-
nas vīri ir demontējuši vecos dēļus un re-
montē stiprinājumus. 

6. Pirms apkures sezonas sākšanās jāveic 
apkures katlu apkopšanas darbi.

7. 27.septembrī notiks ikgadējais Miķeļ-
dienas tirgus.

2020.gada 24.septembra sēdē pieņemti 

šādi lēmumi:
Apstiprināts lēmums “Par konkursa 

“Skaista mana sēta”-2020 rezultātiem” .
Apstiprināts lēmums “Par izmaiņām pro-

jektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos” vērtēšanas komisijas 
sastāvā”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Vēsmas” sadalīšanu” .

Apstiprināts lēmums “Par zemes gabala 
„Levestes šķūnis” atsavināšanu” .

Apstiprināts lēmums “Par nosaukuma un 
adreses nomaiņu īpašumam”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Tūrlejas” atsavināšanu”.

Apstiprināts lēmums “Par nekustamā 
īpašuma „Pienotavas artēziskā aka” atsavi-
nāšanu” .

Apstiprināts lēmums “Par pabalsta vese-
lības aprūpei piešķiršanu”.

Apstiprināts lēmums “Par papildus �-
nansējuma piešķiršanu remontdarbiem un 
telpu tīrīšanai pašvaldības īpašumā “Jaun-

kalni”” .
Apstiprināts lēmums “Par �nansējuma 

piešķiršanu apkures ierīkošanas darbiem 
pašvaldībai piederošā dzīvoklī”.

Apstiprināts lēmums “Par �nansējuma 
piešķiršanu jumta un skursteņu atjaunoša-
nas darbiem pašvaldībai piederošā īpašu-
mā”.

Apstiprināts lēmums “Par līdz�nansē-
jumu SIA “Tukuma slimnīca” projektam 
“Kvalitatīvas un pro�lam atbilstošas veselī-
bas aprūpes infrastruktūras un pieejamības 
uzlabošana SIA  “Tukuma slimnīca”””.

Apstiprināts lēmums “Par Jaunpils no-
vada pašvaldības izglītības iestāžu izdevu-
miem un savstarpējiem norēķiniem vie-
nam audzēknim mēnesī.”.

Apstiprināts lēmums “Par saistošajiem 
noteikumiem Nr.10/2020 “Grozījumi 2020. 
gada 21.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1/2020 „Par Jaunpils novada pašvaldī-
bas budžetu 2020.gadam””.

AKTUALITĀTES

Ievērībai! Aicinām izvirzīt kandidātus 
Jaunpils novada domes apbalvojumam!

Domes sēdes lēmumi

Seko Jaunpils novada Domei Twitter kontā 
@Jaunpilsnovads

Seko Jaunpils novada Domei Twitter kontā 
@Jaunpilsnovads
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Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros tiek uzsākti remontdarbi 
Jaunpils “Lodēs” 

Jaunā maksa par bioloģiski noārdāmo atkritumu nodošanu

Jaunpils novada dome ir noslēgusi vieno-
šanos ar Centrālo �nanšu un līgumu aģen-
tūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda 
projekta īstenošanu nr. 9.3.1.1/19/I/009 
„Deinstitucionalizācija – sociālo pakalpo-
jumu infrastruktūras izveide un attīstība 
Jaunpils novadā”.

Projekta mērķis ir pakalpojumu infra-
struktūras izveide un attīstība Jaunpils 
novadā, radot kvalitatīvu institucionālai 
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu 
dzīvesvietā pilngadīgajām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem, vienlaicīgi 
paplašinot viņu iespējas iekļauties dzīvei 
sabiedrībā.

Jaunpils novada dome ir noslēgusi ie-
pirkuma līgumu ar SIA „ Gate L”, kas veiks 
būvdarbus pašvaldībai piederošajā ēkā 
„Lodes”. Iepirkuma līguma summa ir EUR 
390308,34, kopā ar PVN.

 Projekta apstiprinātā kopējā summa ir 
EUR 461 962.97, projekta attiecināmās iz-
maksas EUR 461 962.97, no tām 45.31% 
(EUR 209 310.25) sedz ERAF, 2 % (EUR 
9234.27) sedz valsts budžeta dotācija paš-
valdībām, pārējās izmaksas( EUR 243 
418.45) - pašvaldība. 

Projekta plānotais ilgums ir no 2020. 
gada jūnija līdz 2022. gada jūnijam.

Īstenojot projektu tiks izveidoti grupu 
dzīvokļa pakalpojuma infrastruktūra 8 per-
sonām un izveidota „atelpas brīža” pakal-
pojuma infrastruktūra 2 personām.

 Deinstitucionalizācija (DI) ir Labklājī-
bas ministrijas virzīts iekļaujošas sabiedrī-
bas veidošanas process, mainot attieksmi 
un attīstot sabiedrībā balstītu sociālo pa-
kalpojumu sistēmu visā valstī - grupu mā-
jas, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes 
centrus, sociālo mentoru pakalpojumus, 
atbalsta grupas, u.c. Tas tiek īstenots kopā 
ar 115 pašvaldībām visā Latvijā. Šī brīža 
sistēmas maiņa un pilnveide nodrošinās 

nepieciešamo atbalstu cilvēkiem, kuriem 
ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, lai viņi 
varētu dzīvot mājās, ģimeniskā vidē, saņe-
mot nepieciešamo atbalstu parastā mājok-
lī vai grupu mājā. Tas novērsīs situāciju, 
ka šādiem cilvēkiem ir jāpārceļas uz dzīvi 
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, jo vi-
ņiem nav pieejams nepieciešamais atbalsts 
dzīvesvietā.

Darba ir daudz, lai veicas 
būvdarbu veicējiem! 

Attīstības nodaļa
Foto:B. Rasa

Remontdrabi “Lodēs” veic SIA “Gate L”  2020. gada septembris

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” infor-
mē, ka ar 2020. gada 14. oktobri mainīsies bioloģiski noārdāmo 
atkritumu nodošanas maksa Tukuma (Tukums, Dienvidu iela 1), 
Jūrmalas (Jūrmala, Ventspils šoseja 61) pārkraušanas-šķirošanas 
stacijā  un poligonā “Janvāri” (Talsu novads, Laidzes pagasts).

Jaunā maksa par bioloģiski noārdāmo atkritumu nodošanu būs 
30 EUR/t, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) līdzši-
nējo 20 EUR/t bez PVN vietā.

Līdz ar to, mainīsies arī marķēto maisu maksa, kas paredzēta 
šiem atkritumiem – EUR 3,32 (ar PVN)

SEKO 
Jaunpils novada Domei 

draugiem.lv 
un www.jaunpils.lv
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Uzsākta pieteikšanās 5. kārtas mācībām pieaugušajiem
Ja esi vecumā no 25 gadiem un šobrīd strādā,
Pieteikšanās mācībām no 22. septembra līdz 

22.oktobrim !
Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītī-

bas projektā “Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglī-
tības attīstības aģentūra (VIAA), iespēja izvēlēties 
no vairāk nekā 12 tautsaimniecības nozarēm.

Mācībām Jaunpilī iespēja pieteikties programmā 
“Konferenču un semināru apkalpošana”, mācī-

bas nodrošina Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikums.

(Tūrisma pamati, konferenču menedžments, 
konferenču mārketings, telpu interjers konferenču 
vajadzībām, viesmīlības pamati, lietišķā saskars-
me, profesionālā svešvaloda, starpkultūru komu-
nikācija, informācijas tehnoloģiju nodrošinājums).

Mācību saraksts un pieteikšanās: https://www.
macibaspieaugusajiem.lv/

Mācības 90-95% apmērā apmaksā ES fondi un 
valsts, 5%-10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru 
var segt arī darba devējs. Personām ar trūcīgās vai 
maznodrošinātās personas statusu mācības bez 
maksas, strādājošie ar invaliditāti var pretendēt 
uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju 
mācību laikā.  

Iespēju mācīties var izmantot arī tie, kuri vien-
reiz šādu iespēju projekta ietvaros jau izmantojuši.

Mācību programmas un pieteikšanās 
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/
JA IR JAUTĀJUMI, IZMANTO 
KONSULTĀCIJU IESPĒJAS!

Renāte Zīverte  
Jaunpils novadas dome, 

Pieaugušo izglītības koordinatore T.26563460 
renate.ziverte@jaunpils.lv 

Atzīmējot Krišjāņa Barona 185.dzimšanas dienu un simboliski 
izstaigājot to ceļu-vairāk kā 700 kilometrus no Tartu līdz pat Dun-
dagai-, ko reiz mērojis pats Kr.Barons, 14.septembrī gājiena dalīb-
nieki sasniedza Irlavu. Gājiens  ir “Ziedoņa muzeja” rosināts pro-
jekts , kur dalībnieki var iejusties Krišjāņa Barona lomā. Gājiena 
maršruts veidots pēc 1859.gadā izdotās Krišjāņa Barona grāmatas 
”Mūsu Tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti”, 
kas tapa pēc viņa ceļojuma ar kājām no Tērbatas ( Tartu) līdz Dun-
dagai un kas bija pirmā Baltijas triju guberņu �ziskās ģeogrā�jas 
grāmata.

Irlavā dalībnieki apskatīja Irlavas skolotāju semināra ēku, pabija 
pie skolotāja un diriģenta Jāņa Bētiņa pieminekļa un turpināja sa-
runas par skolotāja misiju toreiz un tagad Irlavas novadpētniecības 
istabā. Sarunās piedalījās arī uzaicinātie skolotāji no dažādām sko-
lām  kuri dalījās savā pedagoģiskajā pieredzē. 

Arī Viesatu pagasta bibliotēka izmantoja uzaicinā-
jumu piedalīties šajās sarunās un pastāstīja  par to, kā 

Kr.Barona kultūras mantojums tiek popularizēts mūsdienās Kriš-
jāņa Barona dzimtajā pusē.

Sarunas dalībnieki Irlavas novadpētniecības istabā.
Sandra Šteina

Viesatu pagasta bibliotēkas ziņas
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Muzeja ziņas

Biedrība “Jaunpils RAC “Rats”” izsludina konkursu - Atbalsta saņemšanu 
Jaunpils novada mazo grupu izglītojošu pasākumu un pieredzes 
apmaiņas braucienu nodrošināšanai.

Vēl ejam ziedošos viršos, vēl ļaujamies siltajiem vējiem un brīvī-
bai. Vasaras uzkrātās zelta monētiņas ziemas veikalā mainīsim pret 
atmiņu labsajūtu. Labsajūtas mirkļus uzkrāt un baudīt mēs aici-
nām arī Jaunpils muzeja vēsturiskajās ekspozīcijās un izstāžu zālēs.

Izstāde “Kurzemē – bites dzēliens salds” – ceļojošā labāko Kur-

zemes rokdarbnieču izstāde Jaunpils muzeja izstāžu zālē skatāma 
no 23. septembra līdz 8. decembrim. Šī izstāde ievada Jaunpils au-
dēju pulciņa 50 gadu pastāvēšanai veltīto izstāžu ciklu. Izstāde ir 
ceļojošā, un tās norise Jaunpilī notiek pēc Jaunpils Amatu mājas un 
audēju vadītājas Velgas Pavlovskas iniciatīvas. Izstāde Jaunpilī iz-
devusies ļoti skaista, saulaina, smaržīga.   Izstādi veidoja un iekār-
toja – Velga, Modris, Ligija, Zinta. Īpaša pateicība Līgai un Jurim 
Kabakiem par nesavtīgu dalību izstādes veidošanā un atribūtiku 
izstādes atmosfēras radīšanā.

Bet izstāde sākās 19. septembrī Saldus novada Druvas kultūras 

namā, kur notika jau VIII Kurzemes rokdarbnieču plenērs, kurā 
rokdarbnieces no visas Kurzemes uzņēma Druvas Amatnieku 
centrs un vadītāja Zinta Vārpiņa. Šoreiz rokdarbnieču tikšanās 
galvenā tēma bija mums visiem tik pazīstamais cimds. Plenēra ie-
tvaros visas dienas garumā notika lekcijas, ekskursijas, savstarpēja 
pieredzes apmaiņa un aizvadītā gada veikuma parādīšana izstā-
dē “Kurzemē – bites dzēliens salds”.  Plenēra un izstādes mērķis 
ir saglabāt etnogrā�sko cimdu adīšanas tradīcijas un to prasmes, 
aktivizēt cimdu adīšanas meistarus mērķtiecīgam darbam un ap-
mainīties ar uzkrātajām prasmēm, materiāliem un jaunām idejām, 
kā arī ieinteresēt cimdu adīšanā jaunus dalībniekus un kolektīvus. 
Izstādes koncepcijas pamatā ir viss, kas saistās ar bitēm: vasara, 
medus, vasks, ziedu krāsas. Izstādē redzamajos darbos izmantoti 
tikai dabīgi materiāli: vilna, lins, zīds, kokvilna, bambuss, kā arī ap-
lūkojami citi rokdarbi, kuri atbilst tēmai. Izstādei iesniegtos darbus 
izvērtēja un atlasīja komisija, kurā piedalījās Kurzemes tautastēr-
pu centra vadītāja Lia Mona Ģibiete, tekstila māksliniece – Baiba 
Rītere, TLMS “Saldus” vadītāja Agrita Rimkus. Izstādē atsevišķos 
stendos ir arī izvietoti pārējie cimdi, kuri konkursā palika zem vēr-
tēšanas robežas (neatbilda nolikuma vērtēšanas kritērijiem).      Iz-
stādē piedalās 68 cimdu adītājas no 14 kolektīviem ar 204 pāriem 
dūraiņu. Jaunpils Amatu mājas cimdu adītājas Ņina Bondare, Vel-
ga Štamgute, Velga Pavlovska, Ārija Ratkus izstādē piedalās ar 19 
cimdu pāriem.

Kā �lma “Dvēseļu putenis” tapa. No 23. oktobra līdz 23. no-
vembrim Jaunpils muzeja izstāžu zālē būs skatāma vēsturiskajai 
kara drāmai “Dvēseļu putenis” īpaši veltīta fotogrā�ju izstāde, kas 
apmeklētājiem ļaus ieskatīties �lmas uzņemšanas aizkulisēs. Fo-
togrā�ju autors fotogrāfs Jānis Konons. Fotogrā�jās iemūžinātie 
mirkļi ir spēcīgi un skatītājiem nodod nepārprotamu vēstījumu. 
Izstādi papildinās priekšmeti no Jaunpils muzeja krājuma.

“No Struteles zemniekdēla līdz Dainu tēvam” – tā sauksies 
mūsu novadniekam un Jaunpils Dižvīram veltītā izstāde, kura 185. 
jubileju atzīmēsim 31. oktobrī ar dažāda rakstura aktivitātēm. Šo-
reiz jubilejas svinību koncepta galvenais mērķis ir ne tikai atainot 
Kr. Barona devumu, bet arī parādīt cik darbīgi cilvēki skaistajā 
Struteles pusē dzīvo mūsdienās. Jaunpils Amatu mājas vadītāja 
Velga Pavlovska apņēmusies noaust Kr. Barona mātes Enģeles aus-
tas prievītes atdarinājumu, kuras oriģināls glabājas Talsu novada 
muzejā. Aicinām sekot informācijai par pasākuma norisi un būt 
aktīviem Kr. Barona jubilejai veltītā pasākuma “Diena Kr. Barona 
dzimtajā pusē – STRUTELĒ” dalībniekiem.

Informāciju sagatavoja Jaunpils muzeja vadītāja Ligija Rutka,
krājuma glabātāja Zinta Arika

Atbalsts mērķis ir veicināt Jaunpils nova-
da iedzīvotāju pašorganizēšanos izglītojošu 
pasākumu apmeklēšanai un organizēšanai, 
lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti. 

Konkursā var piedalīties: 
1. ikviena Jaunpils novadā reģistrēta 

biedrība un nodibinājums, 

2. nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kas 
darbojas Jaunpils novadā. 

Konkursā var tikt atbalstīti izglītojoši pa-

sākumi (darbnīcas, meistarklases, koncerti, 
muzeji, teātris, sporta pasākumi, sporta sa-
censības, pieredzes apmaiņas braucieni, kas 
ir svarīgi un 

aktuāli vietējai sabiedrībai vai kādai tās 
daļai. 

 Projekta īstenošanas laiks: līdz 2021. 



www.jaunpils.lv 7

2020. gada oktobris AKTUALITĀTES

Jaunpils Amatu māja dižojas
Klāt rudens, pavadīta Miķeļu diena ar 

krāšņu gadatirgu, raža salikta pagrabos un  
pēc mūsu senču tradīcijām sākas aktīva 
rokdarbu sezona.

To šogad sākam ar  diviem skaistiem pa-
sākumiem. Kurzemes rokdarbnieču VIII 
saietu Saldus novada Druvā, kur tika  atklā-
ta ceļojošā izstādi “Kurzemē bites dzēliens 
salds“ un Jaunpils audēju kopas 50 gadu 
jubilejas izstādi Tukuma audēju darbnīcā 
“Diženas Jaunpilī”. 

 Ceļojošā  rakstaino cimdu izstāde 
“Kurzemē bites dzēliens salds“ ar bišu sano-
ņu,  vasku smaržu, noslēpumaino stropa un 
dūmkannas klātbūtni  apskatāma Jaunpils 
muzejā no 23. septembra līdz 8. decem-
brim. Tā iecerēta un veidota Saldus novada 
Druvas amatnieku centra vadītājas Zintas 
Vārpiņas vadībā, par godu Kurzemes rok-
darbnieču VIII saietam. Izstādes mērķis 
ir saglabāt etnogrā�sko cimdu adīšanas 
tradīcijas un to  prasmes, aktivizēt cimdu 
adīšanas meistarus mērķtiecīgam darbam 
ar uzkrātajām prasmēm, materiāliem un 
jaunām idejām. Ieinteresēt cimdu adīšanā 
jaunus dalībniekus un kolektīvus. Izstādes 
koncepcija ir viss, kas saistās ar bitēm: va-
sara, medus, vasks, ziedu krāsas utt..Darbos 
izmantoti tikai dabīgi materiāli: vilna, lins, 
zīds, kokvilna, bambuss. Izstādē ir izvietoti 
citi rokdarbi, kuri atbilst tēmai. Iesniegtos 
darbus izvērtēja un atlasīja komisija, kurā 
piedalījās Kurzemes tautastērpu centra va-
dītāja Lia Mona Ģibiete, tekstila mākslinie-
ce – Baiba Rītere, TLMS “Saldus„ vadītāja 
Agrita Rimkus. Pavisam kopā piedalās  68 
cimdu adītājas no 14 kolektīviem ar 204 
pāriem dūraiņu. Dalībnieces ir ne tikai no 
Ventspils, Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Spā-
res, Ances bet arī  no Rīgas, Dobeles un 
Lizuma. No Jaunpils Amatu mājas piedalās 
Ņina Bondare ar 14 pāriem, Velga Štamgū-
te 2 pāriem  Ārija Ratkus 1 pāri un Velga 
Pavlovska 2 pāriem. Pēc 8. decembra izstā-
des stafeti nodosim tālāk Ventspils biedrī-

bai “Spārni”.
19. septembrī  50  aušanas sezonu sāk  at-

zīmēt Jaunpils novada kultūras nama lietiš-
ķās mākslas pulciņš “Dzīpars”. Lai parādītu 
veikumu, Tukuma Audēju darbnīcā atklāta 
izstāde “Diženas Jaunpilī”. Tajā var aplūkot 
vienkopus dažāda veida rokdarbus: austus 
audums, adījumus, keramiku, pērļotas ro-
tas, pinumus u.c., un tā būs apskatāma no 
19. septembra līdz 8. decembrim. Jaunpils 
audējas vienmēr kustībā, sevis un vides 
pilnveidē: nodibināta biedrība “Dzīpars”un 
izveidota Jaunpils Amatu māja, kurā darbo-
jas keramikas,aušanas, adīšanas, šūšanas un 
citu sīko rokdarbu  grupas Velgas Pavlovskas 
vadībā. Izstādes iecere ir parādīt  šo dažādī-
bu. Ar darbiem izstādē piedalās : Sarmīte 
Grīnfogele, Emma Lāce, Inta Eglāja,Zaiga 
Fadejeva, Vita Jauce, Inguna Zoltnere, Ive-
ta Grantiņa, Elga Valaine,Marta Grīnfelde, 
Marika Rutkovska, Zane Sapnova, Kora 
Krastiņa, Baiba Balode, Laima 

Zariņa, Leontīne Zvirbule,Līga Zvirgzde, 
Dzidra Krastiņa, Velga Pavlovska, Janīna 
Grovere, Ņina Bondare, Ārija Ratkus, Vel-
ga Štamgūte, Irēna Liepiņa, Ieva Zāgmane, 
Sintija Strode, Linda Rubeniņa, Aija Zem-
grīda, Juris Alenčiks, Lana Lāce, Ziedonis 
Krievaitis.

 “Pastāvēs, kas mainīsies, un, ja 
mainamies, tad tikai uz augšu,” ar šādu 
moto darbojas Jaunpils Amatu mājas rok-
darbnieces. Ar 15. oktobri atsākam šūša-
nas kursu nodarbības. Lūdzam pieteikties, 
jo vietu skaits ierobežots. Dalīsimies divās 
grupās. Iesācēji  apgūs šūšanas pamatus, 
bet otra grupa turpinās apgūt  sarežģītākas 
šūšanas prasmes virsdrēbju izgatavošanā 
ar oderi. Tāpat gaidām jaunus dalībniekus 
uz aušanu, adīšanu, keramiku u.c. rokdar-
biem. 

Uz tikšanos Amatu mājā.
Velga Pavlovska

gada 10. martam
Viena pasākuma īstenošanai  �nansē-

jums var būt līdz EUR 150,00; 
 Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 

2020.gada  20.oktobrim  plkst. 17:00
Konkursa Nolikums un pieteikuma veid-

lapa pieejama Biedrības “Jaunpils RAC 
“Rats”” Facebook lapā facebook.com/jaun-
pilsrats 

Pieteikums jāiesniedz elektriski pa e-pas-
tu jaunpilsrac@gmail.com vai 1 eksemplā-
rā, nosūtot pa pastu (Jaunpils reģionālās 
attīstības centrs  „Rats”, Jaunkalni, Jaunpils, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 
vai nogādājot personīgi  Jaunkalni 2.stāvs 
20.oktobrī no 14:00- 17:00 vai iepriekš vie-
nojoties pa tālruni 26563460. 

Šī Konkursa �nansējumu veido ERAS-

MUS+ projektu “Quality Learning Expe-
rience = Quality Active Ageing”  (Mācīšanās 
mūža garumā=kvalitatīvas aktīvās noveco-
šanās garants ) un  “Combating Loneliness 
�rough Learning”  (Mazināt vientulību 
mācoties) līdzekļi projektu aktivitāšu iedzī-
vināšanai vietējā sabiedrībā.
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Mājas koncerti Miķelsonu dzimtas mājās “ Kārkliņos”
Mūzika dvēselei plašā skaitā pulcēja dvēseles mū-

zikai Miķelsonu dzimtas mājās “ Kārkliņos” pašā va-
saras pilnbriedā vējainā 2020. gada 11. jūlija vakarā.

Miķelsonu ģimenē aug četri muzikāli apdāvināti 
bērni un šoreiz ar izcilu A. Dvoržaka klavieru trio 
“Dumky” pirmatskaņojumu mūs iepriecināja: Dag-
nija Dedze, čells; Alma Anete, vijole (māsas šogad 
absolvē E. Dārziņa mūzikas skolu) un ģimenes drau-
dzene E. Dārziņa 3. kursa audzēkne, pianiste Kristi-
ana Krūzmētra. 

Spēlēt A. Dvoržaka darbu visām kopā bijis meite-
ņu sen lolots sapnis un liliju ziedu ieskautiem mums 
bija tā laime piedzīvot šo izcilo trio “KAD” snie-
gumu trīs jaunu un daudzsološu meiteņu sastāvā. 
Programmā dzirdējām arī E. Lalo “Spāņu simfoniju” 
vilojei ar klavierēm un F. Mendelsona klavieru trio 
no.2. 

Paldies Miķelsonu ģimenei par dārza koncertu 
tradīciju iedzīvināšanu mūsdienu kultūras prog-
rammā. 

Lai svētīgas rudens norises Jaunpilī!
 Silva Zāgmane

Līnijdeju kolektīvs Vīgriezes ir atsācis mēģinājumus. 
Lai neaizmirstos deju soļi, kamēr bijām 

spiestas atrasties izolācijā,visu vasaru nā-
cām kopā un dejojām. Esam priecīgas, ka 
mūsu kolektīvam pievienojušās jaunas de-
jotājas. Paldies viņām! Esam gandarītas, ka 
mūsu izcīnītie dažādu līnijdeju čempionātu 
kausi, tagad atrodas pensionāru istabiņā 
goda vietā.

 Lai izbaudītu silto vasaru, devāmies eks-
kursijā uz Igauniju. Iepazināmies ar viņu 
senām tradīcijām un parašām, izbaudījām 
igauņu viesmīlību un viņu garšīgos ēdie-

nus, atpūtāmies terminālajos baseinos ar 
dažādām ūdens kaskādēm. Pasakaina at-
pūta!

Ar prāmi Serenāde devāmies uz Helsin-
kiem. Ekskursija Somijā bija neaizmirsta-
ma un skaista. Uz prāmi apmeklējām un 
noskatījāmies skaisto koncertu.

Divas svētdienas uzņēmām septiņdesmit 
ekskursantus no Rīgas un Ogres. Viņiem 
bija iespēja iepazīties ar Jaunpili, piedalīties 
mūsu šovā Elles kalnos, apmeklēt baznīcu 
un mūsu Amatu māju, noklausīties Velgas 

interesanto stāstījumu. Ciemiņi baudīja un 
iegādājās dažādus sierus, pusdienoja pie 
Oskara un Dailas un baudīju viņu sarūpē-
to un garšīgo mielastu. Visus ekskursantus 
sajūsmināja skaļais lielgabala šāviens. Jā, 
Jaunpils ciemiņus māk sagaidīt!

Visas esam gandarītas par doto iespēju 
un tikties ar gaišiem, smaidošiem un pozi-
tīvi uzlādētiem cilvēkiem. Paldies Mārītei 
no Rīgas!

Novēlam visiem darbīgu rudeni, veiksmi 
un brīnišķīgu garastāvokli!

Pasākuma plāns
Struktūra Pasākums Datums Laiks Vieta Izmaiņas
Jaunpils Amatu māja

Pasākumi
Šūšanas kursi 15., 22., 29.10. grupa 

iesācēji 
no 13: 00 
-16:45
grupa no 
18:00 - 
21:45

Amatu māja
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Keramikas nodarbības 2., 9., 16.,23.,
30. 10.

12:00 17:00 Amatu māja

Muzejs
Izstādes

turpinās no sep-
tembra

“Skološanās senatnē”.Senākas skolas vēsturiskie 
mirkļi. līdz 15.10.

Jaunpils muzeja 
ekspozīciju zāle*

turpinās no 
augusta

“Kurzemē- bites dzēliens saldus”. Kurzemes 
rokdarbnieču cimdu izstāde. Izstādē ar saviem 
darbiem piedalās Jaunpils cimdu adītājas.

23.09.-08.12 Jaunpils muzeja 
izstāžu zāle*

turpinās no 
augusta

E. Andersona jubilejas izstāde. līdz 21.10. Jaunpils muzeja 
izstāžu zāle.*

23.10. Jāņa Konona fotogrā�ju izstāde “Dvēseļu 
putenis”.Izstāde ar fotogrā�ju palīdzību ļaus 
ieskatīties �lmas uzņemšanas aizkulisēs.

līdz 23.11. Jaunpils muzeja 
izstāžu zāle.*

turpinās no 
augusta

“Dziedināt, dziedēt”. Jaunpils pirmās aptiekas 
180.jubilejai un medicīnas tradīcijām Jaunpilī 
veltīta izstāde.

līdz 31.10 Sikspārņu pagrabs 
(zem muzeja)

no 27.oktobra
“ No Struteles zemniekdēla līdz Dainu tēvam”. 
Kr. Barona 185. jubilejas atceres izstāde. līdz 27.11.

no 13.00 Jaunpils muzeja 
ekspozīciju zāle*

Skaisto sētu godināšanas pasākums un Sandras 
Marcinkēvičas lekcija par gaŗšaugu pasauli
Bezmaksas

04.11. 14:00 Jaunpils muzeja 
izstāžu zālē

Pasākumi

31.10.
“Diena Kr.Barona dzimtajā pusē-STRUTELĒ”.
Kr. Barona 185 gadu atceres pasākums

Struteles baznīca, 
muiža, Viesatu 
kultūras nams, 
Struteles “Kārkliņu” 
mājās

Jaunpils kultūras nams
Sipeniece “Stāvizrāde vienreiz jau var” (Pārcelta) 25.10. Lielā zāle 28.03 

2021.g.
Rudens balle “Zelta Kniede” 31.10. 20:00 Lielā zāle
Lāčplēša dienas gājiens 11.11. Jaunpils vsk.-

Jaunpils pils
Valsts svētku koncerts un balle 14.11. Jaunpils pils Lielā 

zāle
Pirmā advente egles iedegšana, tirgus 29.11. Jaunpils pils

Jaunpils bibliotēka
“Krišjānim Baronam - 185!” Pasākums Jaunpils 
vidusskolas 3.klases skolēniem

30.10. 9:00 Jaunpils bibliotēka

Lasītāju klubiņa “Lasītprieks” tikšanās un jauno 
grāmatu apskats

12.11. 14.30 Jaunpils bibliotēka

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa 12.11. Jaunpils bibliotēka
Izstādes

“Lasītākie latviešu detektīvi” 1. - 31.10. Jaunpils bibliotēka
“Jaunpils pagasta bibliotēkai - 130” līdz 

31.12.2020.
Jaunpils bibliotēka

Valsts svētkiem veltīta grāmatu izstāde “Mana 
zeme - Latvija”

2.-30.11. Jaunpils pagasta 
biblio
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JAUNIEŠU ZIŅAS

Nodarbības
Gleznošanas nodarbības 18.10.

1.11. un 22.11.
10:00 
pieaugušie; 
14:00 bērni

Jaunpils 
bibliotēka

Izbraukuma bibliotēka
~ 10:30 Strutele (pie “Jaunsētām”)
~ 10:50 Saule (centrā)
~ 11:10 Leveste (pie veikala)
~ 11:30 Jurģi (pie “Ozoliņiem”)
~ 11:45 Jurģi (“Kalnpriedaiņi”)
Informācijai un pasūtījumiem: tel. 20299152, 
e-pasts: biblioteka@jaunpilspils.lv

11.11. Strutele, Saule, 
Leveste, Jurģi

Viesatu kultūras nams
Pasākumi

17.10. “Dziedāšanas svētki” 10. gadu jubilejas concerts
Balle “Brekšu Pekši”

18:00
20:00

Viesatu kultūras 
nams

No 5.10. katru 
pirmdienu

Ārstnieciskā vingrošana kopā ar Andri
Bezmaksas

12:00 Viesatu kultūras 
nams

No 13.10. 
Otrdienās un 
trešdienās

Ārstnieciskā ingrošana kopā ar Andri
Bezmaksas 17.40

18:00

Jaunpils vsk sporta 
zāle

No 13.10. 
pirmdienās, 
ceturtdienās

Fitnesa nodarbības 
Bezmaksas

18:30 Jaunpils vsk sporta 
zāle

Vingrošanas nodarbības iedzīvotāju grupai 54+
Bezmaksas

5.,12.,19.,26. 
10.

9.00-10.00 Jaunpils sporta 
nama Lielajā zālē

Vingrošanas nodarbības vecākiem +bērniem
Bezmaksas

1.,8.,15.,22.,29. 
10.

18:00-
19:00

Viesatu kultūras 
nama Lielajā zālē

Veselīga uztura nodarbība
Bezmaksas

20.10. 17.30-
20.30

 “Rats” telpās
Ar iepriekšēju 
pieteikšanos

Piedzīvojumi Mangaļsalā!
Pavisam nesen - 10. un 24.septembrī – 

Jaunpils vidusskolas sestās un septītās kla-
ses jaunieši devās piedzīvojumā uz Manga-
ļsalu. Kopīgiem spēkiem tika pievarēti gan 
stratēģiski uzdevumi tumšajos bunkuros, 
kur noderēja gan komandas gars, gan at-
jautība. Jaunieši apguva iemaņas līderībā, 
mācījās viens otram vairāk palīdzēt un at-
balstīt, kā arī ieklausīties.  

Jauniešiem bija iespēja arī apgūt pavisam 
vienkāršas iemaņas viegla āra ēdiena gata-
vošanā – katram bija iespēja pagatavot savu 
tortilju, kas nu jau skolā kļuvušas pat ne-
daudz slavenas!

Kamēr klases uzlaboja savas komandu 
prasmes, klašu audzinātājiem bija iespēja 
veikt novērojumus un ļaut pamanīt savus 
skolojamos jaunā gaismā, kā arī atbalstīt 
pie lielākiem izaicinājumiem.

Klašu saliedēšanas diena notika jauniešu 
biedrības Piedzīvojuma Gars projekta “Kla-
ses spēks – Jaunpils!” ietvaros. Projektu līdz-
�nansē Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts 
Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlai-
cīgas mācību pārtraukša-
nas sama- z i n ā š a -
nai”, jeb P u M -
P u R S , s n i e -

dzot individuālu atbalstu jauniešiem skolās 
un palīdzot īstenot jauniešu neformālās 
izglītības iniciatīvas gan Jaunpils novadā, 
gan arī gandrīz visos citos Latvijas novados.

Biedrība “Piedzīvojuma gars” 
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Ar “Dzīvajām bibliotēkām” noslēdzās iedvesmojošo aktivitāšu posma 
piedzīvojums jauniešu projekta “ES TOPU…” ietvaros

 Projekta noslēguma pasākums notika Struteles puses “Kārkli-
ņu” mājās.

 Dzīvās bibliotēkas ir brīdis, kad grāmatas vietā ir dzīvs cilvēks-ar 
savu unikālo stāstu, pieredzi un pasaules skatījumu. Mūsu dzīvās 
grāmatas bija cilvēki, kas saistīti ar Jaunpili: Ligita Gintere, Jaun-
pils  novada domes priekšsēdētāja, Zane Štolcere “ZEE handma-
de” zīmola radītāja , Anta Praņēviča, “Fontes” pētījumu gru-
pas vadītāja, Miķelsonu ģimenes jaunieši -Alma, Dedze 
un Viesturs, Jurģis Kukša stāstīja par piedzīvojumiem 

aiz Latvijas robežas un Inga Ābula -par studijām P.Stradiņa uni-
versitātē, mazo ķiparu audzināšanu un darbu nekustamo īpašumu 
jomā. 

Dzīvās bibliotēkas dod iespēju jauniešiem un pieaugušajiem sa-
tikties un iepazīt vienam otru. Diskusiju rezultātā uzzināt svarīgus 
un praktiskus dzīves piemērus ceļā uz panākumiem un sevis rea-

lizēšanos. Veicināt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un sabiedrī-
bas empātiju pret jauniešiem. 

 Kopumā projekts veidots, lai izvestu jauniešus cauri 

Es topu…projekta dalībnieki un viesi  iepazīstas ar stāstu par “Kārkliņu” mājām

Dzīvā bibliotēka ar Antu Praņēviču, “Fontes” pētījumu grupas vadītāju

Muzikālais priekšnesums “Kārkliņos” 2020. gada 26.septembrīDzīvā bibliotēka ar Ligitu Ginteri, Jaunpils ND priekšsēdētāju

Dzīvā bibliotēka ar Ingu Ābulu, P. Stradiņa universitātes studenti, 
nekustamo īp. jomas speciālisti

Dzīvā bibliotēka ar Miķeslonu ģimenes jauniešiem

turpinājums 12.lpp.
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iedvesmas stāstiem, pieredzes un praktis-
kas darbošanās piedzīvojumam jautrā, ak-
tīvā un neformālā vidē. Noslēguma pasāku-
mā Miķelsonu ģimenes muzikālie jaunieši 
sniedza pasakainu koncertu. Apgarots bija 
pat ģimenes suņuks Valsītis!

 18. septembrī kopīgi darbojāmies sporta 
un kustību dienā-orientēšanas, līdzsvars, 
kustība, �ziskās aktivitātes, deja un noslē-
gumā “burziņš” jauniešu centrā. 

Projekts sastāv no septiņām aktivitāšu 
dienām, kur katra no dienām bija veltīta 
kādai tēmai un ir kombinācija starp teoriju 
un praktisku darbošanos, vietējo un savu 
resursu apzināšanos kopā ar iedvesmojo-
šām personībām. Svarīgi ir arī tas, ka ak-
tivitātes bija sagatavotas pamatojoties uz 
jauniešu vēlmēm un interesēm. 

Jaunieši dāvaniņā saņēma īpašās “Es 
topu…” alumīnija ūdens pudeles un blok-
notus, kur pierakstīt, Dzīvajās bibliotēkas 
dzirdētos domu graudus. Lai top!

Mēs, projekta komanda-Baiba Rasa un 
Ieva Zāgmane, vēlamies izteikt sirsnīgu 
pateicību visiem jaukajiem cilvēkiem,, ar 
kuriem bijām kopā projekta aktivitāšu ie-
tvaros: Kristapam Jankovskim, Aigaram 
Bikšem, Silvai Zāgmanei, Artūram un Ar-
tai Dumbriem, Mārtiņam Bergmanim, 
Artūram Turikam, Jānim Siliņam, Ligitai 
Ginterei, Zanei Štolcerei, Antai Praņēvi-
čai, Jurģim Kukšam, Ingai Ābulai, Miķel-
sonu ģimenei, Andrim Fridrihsonam u.c. 
Un paslavēt mūsu jauniešus par aktivitāti, 
ieinteresētību un līdzdarbību visa projekta 
laikā. Mūs vēl ilgi sildīs pozitīvas atmiņas 

par kopā pavadītajiem mirkļiem. Izsakām 
pateicību jauniešu vecākiem par ieintere-
sētību!

Uz satikšanos jaunos piedzīvojumos!
 Papildus informācija par projektu: 

Baiba Rasa, 
projekta koordinatore, 

Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 
tūrisma nodaļas vadītāja tel. 20204694, 

epasts: baiba.rasa@jaunpils.lv,
 Foto:Baiba Rasa

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnī-
bā �nansē Eiropas Sociālā fonda projekts 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS).” Kopējās izmaksas 4.600 EUR

24. septembrī svinīgi tika atklāts jaunais Jaunpils jauniešu centrs

 Jauniešus apsveikt bija ieradušies pašmāju draugi no dažādām 
iestādēm un organizācijām- Jaunpils pils, Jaunpils pagasta biblio-
tēka, Jaunpils kultūras nams, pensionāru biedrība, jauniešu dome, 
Jaunpils reģionālās attīstības centrs RATS ,novada domes kolēģi, 
kā arī Tukuma novada jauniešu centra pārstāvji un citi mīļi cilvēki 
-sirsnīgs paldies visiem par kopābūšanu un jaukajām dāvanām!

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere svinīgi 
grieza lentu, vēlot jauniešiem radošu darbošanos jaunajās telpās. 
Paši jaunieši atklāšanas scenāriju darināja no A līdz Z, uzsverot, ka 
šis notikums nedrīkst būt formāls. Izdevās lieliski!

Ligita Gintere, Jaunpils ND priekšsēdētāja, Ieva Zāgmane, jaunatnes lietu speciāliste 
svinīgajā atklāšanas brīdī griežot lentu. “Jaunkalnos” 24.09.2020.

 Rūta Strode priecēja ar ģitārspēli un dziesmu, Demija Riekstiņa 
visu jauniešu vārdā teica atklāšanas vārdus, jaunieši paši dari-
nāja svētku cepumutorti un uzkodas, kā arī teica pateicības 
vārdus visiem viesiem, kuri allaž snieguši atbalstu jau-
niešu idejām un vēlmēm darboties.

Rūta Strode priecē ciemiņus ar ģitārspēli un dziesmu

Centra telpas ir atvērtas jauniešiem no pirmdienas līdz piekt-
dienai: no plkst.13.00-19.00. Otrdienās un ceturtdienās notiks 
radošās laboratorijas. 

Jaunpils jaunieši atklāšanas svētkos
Centrā notiks mērķtiecīgs darbs ar jauniešiem, veidojot viņu 

piederību novadam, lai jaunieši justos sabiedrībai piederīgi un no-
vērtēti. Mācīšanās, pat ja tas nav formālā veidā, notiek ikdienā, 

savstarpējā sadarbībā. Jauniešu aktivitāšu centrā vēlamies 
sniegt jauniešiem palīdzību, sniegt atbalstu meklējot 

viņu talantus un sniegt viņiem iespējas sevi pilnveidot, 
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24. septembrī Jaunpilī notika grāmatas “Zemgale, kur tavi varoņi?” 
atvēršanas svētki

nodrošinot jauniešu vajadzību pēc vietas, kur 
pavadīt brīvo laiku pēc skolas. Jauniešiem ir 
pašiem sava virtuve, lai apgūtu pāvārprasmes 
un divas nodarbību telpas jaukai kopābūšanai 
neformālā vidē. Centru vadīs Ieva Zāgmane.

Jauniešu centrs tika izveidots projekta ietva-
ros ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) at-
balstu. Projekta kopējās izmaksas ir 16904,06 
EUR

Attiecināmās izmaksas ir 15000,00 EUR, 
Publiskais �nansējums 13500,00 EUR, Pašval-
dības līdz�nansējums 3404,06 EUR

Aicinām sekot līdzi informācijai par pasā-
kumu norisi un aktualitātēm mājās lapā www.
jaunpils.lv un Jaunpils jauniešu sociālo tīklu 
pro�los.

Telpas ir ieguvušas pavisam citu izskatu! Tās 
ir mājīgas, stilīgas un siltas! Paldies darbu vei-
cējiem SIA “Kaims”, Jaunpils novada Attīstības 
nodaļai, īpaši Elvai Vaivarei un Vijai Zīvertei, 
čaklajiem palīgiem puišiem- Mārtiņam Baro-
nam, Jānim Siliņam un visiem, kas pielika sir-
di un rokas atbalsta veidā, lai jauniešu sapnis 
pašiem par savu “mājvietu” piepildītos! 

Aicinām novada ļaudis, bērnu vecākus un 
visus interesentus uz sālsmaizi visu oktobra 
mēnesi! Priecāsimies par praktiskām dāva-
nām virtuvītei un citām noderīgām lietām!

Uz priecīgu satikšanos!
 Baiba Rasa,Jaunpils ND Sabiedrisko 

attiecību un 
tūrisma nodaļas vadītāja Foto: B. Rasa

Grāmata, kuras autors ir kultūrvēstur-
nieks, literāts un aktīvs valsts atmodas dar-
binieks, īstens Latvijas patriots R. Pussars. 
Poēmai ilustratīvo materiālu-gleznojumus 
veidojusi māksliniece Aija Prince, kura no 
autora savās rokās arī saņēma grāmatas 
manuskriptu. Grāmatas autors ir aizsaules 

ceļos, taču grāmata ies Saules ceļu pie lasī-
tājiem. 

 Grāmata ir poēma, stāsta par toreizējo 
Zemgales terito- riju un drama-
t i s k a j i e m v ē s t u r e s 
n o t i k u - miem 13. 
gadsim- tā, kuri 

ienesa būtiskas pārmaiņas ne tikai Zemga-
les un Latvijas teritorijā, bet arī visā Baltijā. 
Darbā cildināts zemgaļu darba tikums, gara 
spēks un drosme par sevi pastāvēt cīnoties 
ar iebrucējiem, palikt neuzvaramiem, aiziet 
lepniem un brīviem, nepadoties! Poēma 
stāsta par mīlestību pret savu dzimteni un 
zemi. Mums jābūt zinošiem par savu pa-
gātni, lai veidotu nākotni. Šī grāmata reizē 
ir gan labs vēstures materiāls izziņai, gan 
vērtīgs un unikāls kultūrvēsturiskais man-
tojums. Grāmatas eksemplāri nonāks Jaun-
pils bibliotēkā un skolā.

Grāmatai ir vairāki atbalstītāji, arī Jaun-
pils novada dome �nansiāli atbalstīja grā-
matas tapšanu. Esam pagodināti, ka grāma-
tas atvēršanas svētki notika Jaunpils pilī!

Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: Baiba Rasa

Māksliniece Aija Prince grāmatas atklāšanas dienā 
izsaka pateicību atbalstītājiem

Apsveikuma vārdus saka Ligita Gintere, Jaunpils novada 
domes priekšsēdētāja

PIRMDIENĀS  tautas dejas, vadītāja Ilze 
Buka
Plkst. 18.50 “Rotaļnieki” -bērni vecumā 
no 2-6 gadu vecumam
Plkst. 19.20 skolas vecuma bērni
Plkst. 20:00 Vidējās deju paaudzes kolek-
tīvs “Viesatas”
OTRDIENĀS

Plkst. 20:00 Amatierteātris “Pupuķis” reži-
sore Vineta Matvijuka
TREŠDIENĀS
Tradīciju ansamblis “Viesi” vadītāja Ari-
anda Krūmmale
Mīļi gaidīti jauni dalībnieki!

Uz tikšanos Viesatu kultūras namā!
Agita Holšteina

Viesatu kultūras nama pašdarbnieku kolektīvu 
nodarbības
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Septembrī novadā 
piedzimis puisēns.

Sveicam vecākus!

Bet sirds siltums paliks,
Paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā maza saule degs.
(P. Priede)

Bet virši vēl smaržo silā,
Alkšņos-vīgriezes nenopļautās.
Un vasaras kurpītes zilās
Vēl nenoautas.
(P. Jurciņš)

Jaunpils novada dome izsaka tuviniekiem- Emīliju Jēgeri, 
Ilmu Urbāni pēdējā gaitā pavadot.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Aigara Mizgas tuviniekiem.

Bijušie klasesbiedri

Sirsnīgi sveicieni un laba vēlējumi oktobra 
gaviļniekiem!

Veselību, dzīvesprieku un mīlestību!
Jaunpils novada dome

Ja tu spēj saskatīt skaistumu, tad 
tikai tāpēc, ka skaistums ir tevī pašā.

Jo pasaule ir kā spogulis, 
kurā katrs redz sevi pašu.

/P. Koelju/

JAUNPILS NOVADA DOMES IZDEVUMS 09.10.2020. Atbildīgā par izdevumu 

Baiba Rasa,  t. 63180957,  20204694,  e-pasts: baiba.rasa@jaunpils.lv.

Maketēts un iespiests: SIA tipogrāfija “UNIVERSUMS A”., Metiens 950 eks.

Brīdinām, ka pasākumu norise novadā var tikt �ksēta fotogrā�jās, kā arī pasākumi var tikt 
�lmēti. Iegūtie dati tiek aizsargāti un tajā iekļautās informācijas apstrāde, ja tā saistās ar 

personas datiem, izmantojama un apstrādājama atbilstoši Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai

 (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis).

Pateicība
Vēlos ne tikai savā, bet arī savu daudzo klientu vārdā izteikt 

PALDIES Jaunpils dāmu klubam “VĪGRIEZES”, kas ie izveidojis 
patiesi interesantu teatralizētu uzvedumu Jaunpils pagasta tūrisma 
objektā “ ELLES KALNS”.

 Tas, kas patiesi iedvesmoja tūŗismā daudz pieredzējušus ceļo-
tājus -bija šo dāmu aizrautība izspēlējot šo izrādi.  Izrādes laikā ir 
padomāts par visu -par krāšņiem tērpiem, par lomu sadalījumu 
atbilstoši tēlam, par mūziku un ik katrā sīkā niansē ir jūtama rū-
pīga attieksme.

Ceļotājiem vislielākais pārsteigums bija mirklis, kad dāmas no-
ņem maskas!

Paldies idejas autoriem, Paldies dāmu uzņēmībai un iespējai 
kopā būt.

Šāda dāmu grupa  var būt katra pagasta lepnums un iedvesma!
Noteikti ietekšu šo dāmu grupu citiem ceļojuma organizato-

riem!
 Ar cieņu

 MARITE KRUMINA
 SIA KMK BUS VALDES LOCEKLE


